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 1 الفصل

  teeT mooZأهالً بك في 

tnnemmod الضعفاء الكمبيوتر أجهزة لمستخدمي يسمح الكمبيوتر إلى للوصول قوي حل هو 

 وأجهزة srotnuW وندوز نظام مكتب أسطح على شيء كل واستخدام وسماع برؤية البصر

 وقراءة وتعزيز لتكبير الالزمة األدوات tnnemmod يمنحك. ةاللوحي واألجهزة المحمولة الكمبيوتر

 .بك الخاص الكمبيوتر جهاز باستخدام الكامل االستمتاع يمكنك بحيث تريدها، التي بالطريقة شيء كل

 

 قارئ \ومكبر tnnemmod مكبر: منتجات من إصدارين في tnnemmod يتوفر

tnnemmod. 

 مكبر يوفر tuuTmooZ شاشة على شيء كل بتكبير يقوم الشاشة، كبيرلت متكاملة أدوات 

 .وتحسينه بك الخاص الكمبيوتر

 مكبر\قارئ يوفر tuuTmooZ مكبر ميزات جميع tnnemmod، مجموعة إلى باإلضافة 
 ضعفاء للمستخدمين خصيًصا المصممة والمستندات الشاشة قراءة أدوات من االستخدام سهلة

 وشبه ، التعلم صعوبات ذوي لألفراد ثاليةم أيضا هي tnnemmod قراءة أدوات. النظر

 .الطباعة إعاقات من وغيرها أميين

 المهارة ومستويات األعمار جميع من للمستخدمين tnnemmod من النسختين كلتا تصميم تم

 .العمل ومكان والمدرسة المنزل في والنجاح واإلنتاجية االستقاللية توفير إلى وبهدف



2 

 

 مكبرميزات ال

 شاشة على شيء كل بتكبير يقوم الشاشة، لتكبير متكامل برنامج عن عبارة هو tnnemmod مكبر

 .وتحسينه بك الخاص الكمبيوتر

 :tnne mmod مكبر ميزات تتضمن

 برنامج يوفر مرن تكبير tnnemmod حتى التكبير مستويات من مجموعة g0X .تتضمن 

 حتى 20oو 2 من الخطوات وفي 1go حتى 10oو 1 من خطوات في 8o ل 1o المستويات

wgo من خطوات وفي i وi2o وg0o من خطوات وفي g 1.2 من وقدراتo 1و.io 

 مستويات باستخدام التبعيد أو التقريب يمكنك. i.5oو w.5oو o 2.5و o 1.8و go.1و

 ةالكامل القيمة مستويات أو فقط المفضلة التبعيد\التقريب مستويات أو كافة، التبعيد\التقريب

 .فقط

 برنامج يوفر عالية قدرة ذات وتبعيد تقريب نوافذ tnnemmod نوافذ من واسعة مجموعة 
 حسب المكبر العرض تعديل تخولك المتعدد والعرض المفرد للعرض والتبعيد التقريب

 .حاجتك

 المتقدم الصقل من نوعان هناك. .متقدم صقل ، ocnodF أن يضمن ما ، الهندسي والصقل 

 في للقراءة وقابلة واضحة هي( الفوتوغرافية الصور ذلك في بما) اتوالرسوم النصوص

 .التكبير مستويات جميع

 في المتعددة الشاشات دعم لك يتيح المتعددة الشاشات دعم tnnemmod من المزيد رؤية 

 أو المحلي العرض أي المتعددة الشاشات عرض أوضاع لك تتيح. متنوعة بطرق المعلومات

 نفس في متعددة مواقع أو تطبيقات عدة عرض إمكانية ،(معلقة اعاختر براءة) الشامل

 .الوقت نفس في التطبيق

 الشاشة وضوح تحسين على األلوان في المبتكرة التحكم عناصر تعمل الشاشة ألوان تعزيز 

 .األلوان واستبدال للون وضعين ملونة، ألوانًا الخاصة المؤثرات تتضمن. العين إجهاد وتقليل

 يسهل. الكتابة عالمة رؤية والحجم اللون تعزيزات تسهل ظاهرة ومؤشرات ةكتاب عالمات 

 .ومتابعتها عليها العثور النص ومؤشر الماوس مؤشر حول الخاصة المواقع محدد

 عند ومتابعته التحكم تركيز موقع تحديد تسهيل على التركيز تعزيزات تعمل التركيز تعزيز 
 التحكم وعناصر األدوات وأشرطة الحوار ومربعات القوائم في والسهم المفتاح فوق النقر

 .بالتطبيق الخاصة األخرى

 ومريًحا سلًسا يكون دائًما العرض وتمرير بك الخاصة التطبيقات بين التنقل مرن تجوال. 
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 استخدام يمكن .اللمس بشاشات المزودة األجهزة دعم tnnemmod نظام أجهزة على 

 وأجهزة اللوحية األجهزة ذلك في بما لمسبال تعمل التي 8.1 و srotnuW 10 وندوز

 والسحب النقر أثناء tnnemmod يتبعك. المحمول الكمبيوتر وشاشات المحمولة الكمبيوتر

 tnnemmod ميزات إلى الفور على الوصول ويمكنك. تطبيقاتك جميع عبر والتمرير

 طلبيت: مالحظة. والحركات واإليماءات tnnemmod اللمس رمز باستخدام الرئيسية

 شاشات دعم راجع المعلومات، من لمزيد. أكثر أو نقاط 5 من يتألف اللمس متعدد جهاًزا
 اللمس

 وصفحات المستندات في النص وقراءة والتجوال في البحث على الباحث يساعدك الباحث 

 في أو بأكمله المستند في جمل أو مفردة كلمات عن البحث يمكنك. اإللكتروني والبريد الويب

 .والروابط والنماذج الرؤوس مثل ، فقط ددةمح عناصر

 كاميرا tuuTmooZ لك تتيح tnnemmod 5eemie المطبوعة المستندات تكبير 

 .الدقة عالية قياسية كاميرا باستخدام العناصر من وغيرها والكتب

 يقوم التطبيقات، تبديل عند. تستخدمه تطبيق لكل فريدة إعدادات احفظ التطبيق إعدادات 

tnnemmod المطلوبة اإلعدادات بتحميل لقائيًات. 

 يوفر وندوز نظام إلى الدخول تسجيل دعم tnnemmod في الشاشة قراءة ودعم التكبير 

 .اآلمن الوضع الفتات من وغيرها srotnuW إلى الدخول تسجيل شاشة
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 القارئ\ميزات المكبر

 كل بتكبير يقوم الشاشة، وقراءة لتكبير كاملمت برنامج عن عبارة هو tnnemmod قارئ \ مكبر

 . عال   بصوت وقراءته وتحسينه بك الخاص الكمبيوتر شاشة على شيء

 :إلى باإلضافة tnnemmod مكبر ميزات جميع tnnemmod قارئ \ مكبر يشمل

 يقوم .للشاشة كاملة قراءة tnnemmod البرنامج في التحكم عناصر بقراءة تلقائيًا 
 وولوائح الحوار ومربعات القوائم ذلك في بما ؛ التطبيقات خالل التنقل أثناء واألحداث

 المعلومات كمية على الكاملة السيطرة لإلطناب مستويات ثالثة تمنحك. والرسائل العرض

 .بها التحدث يتم التي

 التبديل أو الهدف التطبيق في مباشرة القراءة يمكنك التطبيق، قارئ باستخدام التطبيق قارئ 

 تحديد أيًضا يمكنك. البصرية للقراءة األفضل التباين العالي النص عرض إلى التنقل ءأثنا

" المؤشر من القراءة" األمر استخدم. وسحبه الماوس نقر خالل من قراءتها ليتم نصية أجزاء

 .الماوس مؤشر عند الكلمة عند الفور على التطبيق قارئ تشغيل لبدء التطبيق قارئ في

 حتى حدد. التطبيق في المحددة المواقع وسماع قراءة القراءة مناطق ولكتخ القراءة مناطق 

 لوحة بواسطة تشغيلية أوامر أو منبثقة قائمة عبر تحفيزها يمكنك تطبيق لكل مناطق 10

 .مفاتيح

 يقوم .لإلنترنت الكامل الوصول إمكانية tnnemmod بترتيب ويب، صفحة أي بقراءة 

 الجملة أو السطر، أو الكلمة، حسب التنقل يدويا أو تلقائيا تقرأ أن يمكنك. الصحيح القراءة

 .والفقرة

 بواسطة. وتحريرها المستندات إنشاء أثناء قراءة التجوال مفاتيح تسهل النص ضمن التجوال 
 حتى ، والفقرة الجملة أو السطر، أو الكلمة، أو الحرف، حسب تقرأ أن يمكنك بسيطة أوامر

 .النص اختيار أثناء

 عن اإلعالن تحدد أن يمكنك. تلقائياً  تطبع كلمة أو حرف كل قراءة يتم اعةالطب صدى 

 .المفاتيح من معينة مجموعة عن أو كافة المفاتيح

 صدى إصدار يتم. الكتابة عالمة عند النص تلقائياً  الماوس صدى يقرأ الماوس صدى 

 .قصير بوقت فوقها المرور بعد أو مباشر بشكل األسطر أو بالكلمات

 أداة ltotaeZ أداة تقرأ cImeecd الماوس سحب أو بنقر الشاشة من محددة مناطق. 

 البريد أو الويب صفحات أو المستندات قراءة إمكانية الخلفية قارئ لك يتيح الخلفية قارئ 

 .أخرى مهام تنفيذك أثناء نص أي أو اإللكتروني

 مسجل tuuTmooZ مسجل لك يتيح tnnemmod أو المستندات من النص تحويل 
 يمكنك صوتية تسجيالت إلى األخرى المصادر أو اإللكتروني البريد أو الويب صفحات
 المحمول جهازك إلى التسجيالت نقل أو بك، الخاص الكمبيوتر جهاز على إليها االستماع

 .تنقلك أثناء إليها لالستماع
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 ب الخاص المكبر\ القارئ يتضمن مدمجة أولية أصوات tnnemmod من مجموعة 

 .العالم حول مختلفة ولهجات وبلغات الصوت بتركيب الخاصة التعبيرية األصوات
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 teeT mooZبدء تشغيل 

. للمستخدمين المختلفة االحتياجات لتلبية المصممة الميزات من الكثير على tnnemmod يحتوي

 للميزات السريع البدء تعليمات مع tnnemmod عمل كيفية حول عامة نظرة الموضوع هذا يقدم

 .واستخدامها تعلمها إلى المستخدمين كل يحتاج التي األساسية

 teeTmooZكيفية عمل 

يتبع ومكبرا ومعززاً i محسنًا عرًضا يوفر ما الخلفية، في tnnemmod يعمل الوقت معظم  كل ًً

 يتم ما دائًما بيقاتك،تط في التنقل أو النص، كتابة أو الماوس، مؤشر بتحريك تقوم عندما. نشاطك

 يصّدر أيًضا tnnemmod إن ،tnnemmod وقارئ مكبر تشغل كنت إذا. اهتمامك وجهة عرض

 ويمكنك تلقائيا، يحدث هذا كل. هنالك إلى وما تكتبه، وما مكانك، علناً  ويؤكد تفعله، ما ويقرأ صدى

 .بك الخاص الكمبيوتر جهاز في شخصي كدليل tnnemmod تعتبر أن

 teeTmooZات شريط أدو

. استخدامه ويسهل تعلمه السهل من يجعل وحديث مبسط بتنظيم tnnemmod أدوات شريط يتميز

 .المفاتيح لوحة أو الماوس باستخدام وتشغيله بأكمله األدوات شريط إلى الوصول يمكنك

 

 tnnemmod أدوات شريط

 شريط تبويب وعالمات tnnemmod قائمة وخارج داخل التنقل يمكنك األسهم، مفاتيح باستخدام

 الفصل، زر على التركيز يكون عندما. القوائم وزر األدوات شريط في التحكم وعناصر األدوات

 فتح إلى األسفل السهم على الضغط يؤدي بينما الميزة، تبديل إلى rodmi مفتاح على الضغط سيؤدي

 شريط التبويب عالمة في) التكبير مستوى دوران مربع في التركيز يكون عندما. المرفقة القائمة

 على الضغط فإن ،(القارئ أدوات شريط التبويب عالمة في) الدوران معدل مربع أو( المكبر أدوات

 واليمين اليسار مفتاحي على والضغط الدوران مربع قيمة ضبط إلى سيؤديان" وأسفل أعلى" مفتاحي

 الضغط يؤدي التبعيد، أو التقريب مستوى دوران مربع في. التالي التحكم عنصر إلى التركيز نقل إلى

 .1o إلى التكبير ميزة تبديل إلى أيًضا rodmi مفتاح على
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 إعداد العرض المكبر

 المهمة فإن عرضه، عند وأسهل أكبر شيء كل جعل هو tnnemmod من األساس الغرض أن بما

 إلجراء سريعة طرق يلي ما في. المريح للعرض الشاشة وألوان التكبير مستوى ضبط هي األولى

 .التعديالت هذه

 لزيادة وخفض مستوى التقريب أو التبعيد 

 .األسفل أو األعلى السهم وأنقر ktti suaa مفتاح على الضغط على أبق

 1للتبديل بين مستوى التقريب والتبعيد الحالي وo 

 .rFZoZ مفتاح وأنقر ktti suaa مفتاح على الضغط على أبق

 .لعكس سطوع الشاشة 

 .k وأنقر ktti suaa مفتاح لىع الضغط على أبق

 .المكبر ميزات —5 الفصل البصرية tnnemmod وميزات إعدادات عن المزيد تعرف أن يمكنك

 وميزات الصوت teeTmooZإعداد صوت 

 وبقراءة صدى بإصدار tnnemmod سيقوم ، tnnemmod قارئ\مكبر بتشغيل تقوم كنت إذا

 الصدى وإعدادات tnnemmod صوت معدل ضبط هي الثانية مهمتك فإن وبالتالي عله،تف ما كل

 إصدار كيفية ذلك يتضمن. تريدها التي بالطريقة البرنامج نشاط عن tnnemmod يعلن بحيث

 القوائم عن بالكشف tnnemmod برنامج صدى قيام وكيفية الكتابة، عند المفاتيح لوحة صدى

 إلجراء سريعة طرق يلي ما في. تطبيقاتك في التنقل أثناء األخرى لتحكما وعناصر الحوار ومربعات

 .التعديالت هذه

 أو خفض معدل قراءة   لزيادةteeTmooZ 

 .األسفل أو األعلى السهم وأنقر ktti suaa   pSZ مفتاح على الضغط على أبق

 لضبط اإلعدادات الخاصة بإعدادات صدى لوحة المفاتيح عند الطباعة 

 ضمن بالتنقل دورة كل تقوم. K وأنقر ktti suaa   pSZ مفتاح على لضغطا على أبق
 ، الكلمات أو ، األحرف أو ، فقط الكلمات أو ، فقط األحرف من خيار لسماع المفاتيح لوحة صدى

 .اإلطالق على شيء ال أو

 لضبط اإلعدادات الخاصة باإلطناب، لصدى البرنامج 

 ما اإلطناب مستوى تبدل نقرة وكل. B وأنقر ktti suaa   pSZ مفتاح على الضغط على أبق

 المستوى يقرأ بينما التفاصيل، من كم أدنى المنخفض المستوى أ يقر. وعال ومتوسط منخفض بين

 . التفاصيل من كم أعلى األعلى
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 ميزات —g الفصل بالصوت الخاصة tnnemmod وميزات إعدادات عن المزيد تعرف أن يمكنك

 .القارئ

 قراءة المستندات وصفحات الويب والبريد اإللكتروني

 تتعلمها، أن يجب مهمة ميزة هناك ،tnnemmod وقارئ مكبر بتشغيل تقوم كنت إذا أخرى، مرة

 المستندات قراءة السهل من التطبيق قارئ يجعل. tnnemmod بـ الخاص التطبيق قارئ وهي

 بدء مكان اختيار يمكنك. بسيطة أوامر باستخدام عال   بصوت   كترونياإلل والبريد الويب وصفحات

 اإليقاف في التحكم يمكنك. المستند نهاية حتى باستمرار بالقراءة له والسماح التطبيق قارئ قراءة

 في القراءة اختيار ويمكنك. النص ضمن والخلف األمام إلى التنقل أو القراءة، واستئناف الموقت

 عرض يقرأ بينما المصدر، التطبيق في يمينًا التطبيق عرض يقرأ. النص عرض أو التطبيق عرض
 الملمسات عرض طرق في العالي التباين نص في النص عرض يتم حيث خاصة بيئة في النص

 .األدوات وشريط

 عالمة عند من بالقراءة الخاص التشغيلي األمر استخدام هي التطبيق قارئ لبدء طريقة أسهل إن

 ...األمور تجري كيف ليكوإ. الكتابة

 ،لتشغيل قارئ التطبيق بواسطة أمر القراءة من عند عالمة الكتابة 

 التشغيلي األمر انقر ثم عندها، من القراءة بدء في ترغب التي الكلمة على الماوس مؤشر ضع

 يسرى نقرة   ktti suaa   pSZ الكتابة، عالمة او الماوس مؤشر عند من بالقراءة الخاص

 .نقرها تم التي الكلمة عند من القراءة تبدأ التطبيق قارئ غيلتش فيبدأ

 ،إليقاف القراءة التلقائية 

 .rFZoZ اضغط أو أنقر

 ،لتشغيل القراءة التلقائية 

 .القراءة متابعة في ترغب حيث مزدوجاً  نقراً  أنقر أو rFZoZ أنقر

 للقراءة السريعة حسب الجملة أو الفقرة 

 لقراءة األسفل أو األعلى السهم أنقر. الالحقة أو السابقة الجملة لقراءة راأليس أو  األيمن السهم أنقر

 .الالحقة أو السابقة الفقرة

 ،للتبديل بين عرض التطبيق أو في عرض النص 

 .mpB مفتاح أنقر

 ،لمغادرة قارئ التطبيق 

 .هروب اضغط أو يمنى نقرة أنقر
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 تحمل التي األخيرة الكلمة في تلقائياً  المؤشر وضع يتم التطبيق، قارئ يتوافر عندما

 .التطبيق في مؤشر هناك كان حال في التطبيق، قارئ في اإلبراز

 .القارئ ميزات_ g القصل في القسمالتطبيققارئ في التطبيق قارئ عن المزيد تعرف أن يمكنك

 .teeTmooZومغادرة  teeTmooZالتبديل بين تعطيل وتشغيل 

 إيقاف في ترغب قد علمهم، طوال وتنشيطه تشغيله على tnnemmod مستخدمي معظم يبقي ينماب

 .أدناه مفصل هو ما بكل القيام يمكنك. tnnemmod مغادرة أو

 تعطيل \تبديل تشغيلteeTmooZ 

 يمكنك. tuuTmooZ تمكين  أو tuuTmooZ تعطيل وحدد قائمة tuuTmooZ في أنقر

   ktti suaa مفتاحي على باستمرار بالضغظ ،tnnemmod تشغيل وإيقاف لتشغيل تبديل

kZZS المفتاح على الضغط ثم rFZoZ. 

  لمغادرةteeTmooZ, 

 .tuuTmooZ مغادرة واختر ،tuuTmooZ قائمة في أنقر

 الخطوات التالية

 من العديد هناك ولكن. تطبيقاتك جميع في منتج بشكل العمل ببدء أعاله الواردة التعليمات لك تسمح
 لـ استخدامك تحسين على ستساعدك والتي تعلمها يمكن التي األخرى واإلعدادات لميزاتا

tnnemmod بأكمله التعليمات نظام استكشاف في الوقت بعض تستثمر بأن نوصي لذا. أكبر بشكل 

 .tnnemmod استخدام كيفية حول المزيد لمعرفة
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 2 الفصل

 teeT mooZإعداد 

 وخطوات الدقائق من القليل سوى تتطلب ال بسيطة عملية هو النظام على tnne mmod إعداد إن

 .معدودة

 .لالستخدام جاهز يصبح حتى tnnemmod تثبيت عملية في الخطوات هذه ترشدك

 النظام مستلزمات 

 تثبيت -1 الخطوة tnnemmod 

 تشغيل بدء - 2 الخطوة tnnemmod 

 الخطوة w - تنشيط tnnemmod 

 الخطوة i - تحديث tnnemmod 

 إضافيّة أصوات إضافة 

 التشغيل بدء معالج استخدام 

 تثبيت إزالة tnnemmod 
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 نظاممستلزمات ال

 :tnnemmod لتشغيل ضرورية التالية والبرامج األجهزة

 وندوز نظام srotnuW 10 الخدمة حزمة مع 7 أو 8.1 أو cmicrFm ceFe 1 (أو 

 (.األحدث

 جيجاهرتز 2 النواة ثنائي معالج: المعالج rw ب موصى. شابه ما أو r5 أو r7. 

 i غيغابايت MUR .غيغابايت 8 ب موصى . 

 0 دعم مع المدمجة الرسومات أو رسوماتال/  الفيديو بطاقةrimFdX 10 أعلى أو. 

 1.w محرك: ب موصى. الصلب القرص مساحة جيجابايت cc0. 

 اللمس شاشة لدعم اللمس متعددة بوصات 5 شاشة. 

  c2 2.0 لدعم tnnemmod كاميرا. 



2 الفصل Zoom Text      13 إعداد—  

 

 teeTmooZتثبيت  -1الخطوة 

 بسيطة خطوات في العملية إتمام تخولك وهي معقدة، وغير سهلة عملية tnnemmod تثبيت إن

 .ومعدودة

  لتثبيتteeTmooZ، 

 .كافة البرامج وأغلق الفيروسات من بالحماية الخاصة البرامج بتعطيل قم .1

 .0V0 أقراص مشغل في  tnne mmod ب الخاص المدمج القرص أدخل .2

 .تلقائياً  tnnemmod إعداد جبرنام يبدأ

 بتحميله، قمت الذي الملف بتحديد قم ،tnnemmom برنامج بتحميل قمت إذا: مالحظة

 .اإلعداد برنامج لبدء إدخال وأنقر

w. بالتثبيت الخاصة اإلرشادات اتبع. 

i. وندوز نظام تشغيل أعد. 

 هذه لتثبيت. بالنظام الخاصة العناصر بتثبيت tnne mmod إعداد برنامج سيقوم :مالحظة

 الشبكة بمدير اتصل االمتيازات، بهذه تتمتع تكن لم إذا. المدير بامتيازات تتمتع أن يجب العناصر،

 .التثبيت بعملية المباشرة قبل
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 teeTmooZبدء تشغيل  - 2الخطوة 

عند تلقائيا تشغيله ليتم tnnemmod البرنامج إعداد يضبط افتراضي، بشكل  نظام تشغيل بدء ًً

 تشغيل بدء إلى ستحتاج البرنامج إعداد في الخيار هذا تحدد لم حال في. srotnuW وتدوز

tnnemmod  ًالتالية الطرق إحدى باستخدام يدويا: 

  لبدء تشغيلteeTmooZ 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 اختر وندوز، بنظام لخاصةا إبدأ قائمة في tuuTmooZ {اإلصدار.} 

 وندوز بنظام الخاص المكتب سطح في srotnuW، برنامج رمز في مزدوجاً  نقراً  أنقر 

tuuTmooZ {اإلصدار.} 

 أنقر RsFouwi   e تشغيل محاورة لفتح eoF، واطبع mt“{اإلصدار ”}وأنقر 

rFZoZ. 

 المكتب سطح في العادية للشاشة مكبر عرض لعرض عرضك تغيير يتم ،tnnemrod يبدأ عندما

 فيتم التطبيقات، ضمن وتجول النص اطبع الماوس، تحرك بينما. التطبيقات وفي وندوز بنظام الخاص

 القارئ\المكبر بتثبيت قمت إذا. العرض في النشاط منطقة وتبقى تلقائياً، المكبر العرض تمرير

 بها تقوم وحركة حدث كل وتعداد والصدى بالقراءة tnnemmod يقوم ،tnnemmodب الخاص

 .tnnemmod تشغيل يتم بينما عادي بشكل وندوز نظام برامج كافة ستعمل. التطبيق ضمن

 تشغيل بدء من تتمكن لكي tnnemmod برنامج برمز خاص اختصار مفتاح إضافة يمكن :مالحة

tnnemmod من برنامج يأل اختصار مفتاح إضافة ويعتبر. المفاتيح لوحة بواسطة تشغيلي بأمر 

 اإلرشادات على للحصول وندوز بنظام الخاصة التعليمات راجع. القياسية وندوز نظام وظائف

 .اختصار مفتاح بإضافة الخاصة
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 teeTmooZتنشيط  - 3الخطوة  

 تلقائياً  التنشيط عملية تبدأ. باإلنترنت اتصال باستخدام tnnemmod تنشيط الترخيص مدير يخولك

 .tnnemmod تشغيل بدء عند

 عبر tnnemmod بتنشيط تقوم أن يمكنك باإلنترنت، اتصال أي لديك يتوافر يكن لم إذ: مالحظة

 فيه يتوافر كمبيوتر جهاز أي من uuu.eWeFdrcedm.Fne موقع بزيارة أو الفاكس أو الهاتف

 تبدأ عندما التنشيط تعليمات بتحديد قم الخيارات، هذه عن المعلومات من لمزيد. اإلنترنتب اتصال

 .التنشيط عملية

  لتنشيطteeTmooZ :على اإلنترنت، قم بالخطوات التالية 

 .التنشيط بدء اختر تنشيط، محاورة في .1

 أنقر ثم (به ينصح) اإلنترنت لتحديد األسهم مفاتيح استعمل ثم تعرض التي الرسالة اقرأ .2

 .إدخال

w. التحرير مربع في اطبعه تلقائياً، رقماً  عشرين من المؤلف اإلجازة رقم عرض يتم لم حال في 

 قرص غالف على والطباعة البريل في اإلجازة رقم تجد أن يمكنك. اإلجازة برقم الخاص

0V0 ب الخاص tnnemmod. 

i. أن عليك. باإلنترنت متصالً  نتك لم إن باإلنترنت تتصل أن منك سيطلب. للمتابعة إدخال أنقر 

 .التنشيط عملية تباشر أن قبل باإلنترنت تتصل

 االستفادة يخولك tnnemmod فتسجيل. ذلك منك يطلب ،tnnemmod بتسجيل تقم لم إذا .5

 باتباع اإلنترنت على التسجيل عملية نموذج وأكمل اآلن تسجيل اختر. التقني الدعم من

 المرة في بالتسجيل تقوم أن عليك لكن الحقاً، التسجيل تارتخ أن يمكنك. المتوافرة اإلرشادات

 .tnnemmod بتنشيط فيها تقوم التي المقبلة

g. تنشيط اإلنترنت ترخيص مدير يحاول التسجيل، تفدم أن بعد tnnemmod .قد العملية وهذه 

 .إنهاء اختر بنجاح، التنشيط عملية تنتهي عندما. عدة دقائق تتطلب

 إعادة إلى  تحتاج قد ،tnnemmod تنشيط اإلنترنت ترخيص مدير مكنيت لم حال في: مالحظة

 .المعلومات من لمزيد بالتنشيط الخاصة التعليمات راجع. الحماية جدار إعدادات ضبط

 إجازة الدنغل

 مرخص يكون tnnemmod. بالكمبيوتر الخاص c2  بمنفذ توصيله يمكنك جهاز هو الدنغل

 األحيان من كثير في كنت إذا مفيد هذا. متصالً  يبقى الدنغل أن طالما الكمبيوتر هذا على بالتشغيل

 تنشيط في ترغب وال المختلفة الكمبيوتر أجهزة من العديد على tnnemmod استخدام إلى بحاجة

 .منهم واحد كل على البرنامج

 الدنغل كان إذا. بالكمبيوتر متصاًل  الدنغل جهاز كان إذا ما أوالً  يحدد ، tnnemmod بدء عند

 إلجازة بالدنغل المرتبط الترخيص ومعلومات ميزات يستخدم tnnemmod فإن متصالً،
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tnnemmod .يبحث دنغل، أي توصيل يتم لم إذا tnnemmod المخزنة الترخيص معلومات عن 

 بالدنغل المرتبط الترخيص حول معلومات لعرض الدنغل عارض استخدام يمكنك. الكمبيوتر على

 إدارة اختر ،tuuTmooZ قائمة في الدنغل، عارض تشغيل لبدء. بالكمبيوتر حاليًا المتصل

 .الدنغل عارض اختر ثم الخدمات، استكشاف مجلد < الترخيص

 شراء في ترغب كنت إذا. tnnemmod لبرنامج إضافية كميزة أو منفصل بشكل الدنغالت بيع يتم

 .سينتفك فريدوم بمؤسسة الخاص المبيعات قسمب ،اتصل دنغل

 ترخيص الشبكة

 إلى االنتقال بك الخاص النظام مسؤول على فيجب المستخدمين، متعددة شبكة ترخيص لديك كان إذا

uuu.eWeFdrcedm.Fne/omdunie تحتوي .الترخيص وخادم الشبكة ترخيص أدوات وتحميل 

 .الشبكة ترخيص وتنشيط الترخيص خادم إلعداد بسيطة تعليمات على أيًضا الصفحة هذه
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 teeTmooZتحديث  - 4الخطوة 

 أحدث مع دائًما tnnemmod تثبيت أن يضمن الذي التلقائي التحديث tnnemmod يتضمن

 بشدة نوصي فقط، السبب لهذا. ممكنة تجربة أفضل دائًما لديك يكون بحيث واإلصالحات، العزيزات

 بإمكانك يزال فال ، التلقائية التحديثات تعطيل اخترت إذا. ممكنة التلقائي التحديث ميزة إبقاء على

 .وقت أي في يدويًا تحديثات وجود من التحقق

 .الميزة هذه مالستخدا الزم إنترنت اتصال :مالحظة

 لتمكين وتعطيل التحديث التلقائي 

 برنامج<  تفضيالت اختر ـtuuTmooZ قائمة في .1

 فيها يتم مرة كل في اإلنترنت عبر التحديثات من التحقق بجوار المربع تحديد أزل أو حدد .2

 .tuuTmooZ تشغيل

w. موافق أنقر. 

 الستخدام التحديث التلقائي 

 فيها تشغل مرة كل التلقائي، التحديث تمكين عند tnnemmod من التحديث معالج يتحقق 

 كنت إذا عما التحديث معالج يسألك تحديث، أي توافر حال في. األحدث النسخة تشغيل أنك

 .التحديث وتثبيت لتحميل أجل زر نقرأ. وتثبيته التحديث تحميل في ترغب

  ًللتحقق من التحديثات يدويا 

 قائمة في وندوز، نسخات من أي في tuuTmooZ، من التحقق< الترخيص إدارة اختر 

 .التحديثات

 .التحديث عملية خالل في ويقودك التشغيل بدء معالج يظهر
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 إضافة أصوات إضافيّة

 الصوت بتركيب الخاصة األصوات من مجموعة tnnemmod ب الخاص المكبر\ القارئ يتضمن

 التي األصوات أحد تثبيت يتم ،tnnemmod بتثبيت تقوم عندما. العالم حول مختلفة ولهجات وبلغات

 .tnnemmod مع وندوز نظام امجبرن ولغة تتوافق

 موقع على من الخطاب تركيب آالت لصوت المخصصة الصفحة من عدة أصوات تجمل أن يمكنك

 .سينتفك فريدوم مؤسسة

  ،لتحميل أصوات إضافية 

 وأنقر صوت إلى انتقل أو صوت جانب إلى السهم أنقر القارئ، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم مفتاح

 .إعدادات أنقر صوت، قائمة في .2

 .الصوت إعدادات محاورة تظهر

w. صوت حقل اختر. 

i. إضافية أصوات تحميل اختر... 

 مؤسسة موقع في الخطاب صوت تركيب آلة تحميالت صفحة في ويب عارض سيفتح

 .سينتفك فريدوم

 . بها ترغب التي األصوات مثبتي وتحميل لتحديد ويب صفحة في اإلرشادات اتبع .5

g. المثبت تشغيل لبدء زدوجاً م نقراً  أنقر تحميل لكل. 

 التي cUcc5و cUcci إلى  المستندة الخطاب صوت تركيب آالت tnnemmod يدعم :مالحظة

 .فيه يستخدم لكي فتحه ويتم tnnemmod مع تتوافق أن على ثالث برنامج بواسطة تثبيتها تم
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 استخدام معالج بدء التشغيل

 إعداد عليك تسهل التي المحاورات من مجموعة tnnemmod ب الخاص التشغيل بدء معالج يظهر

 بتنشيط تقوم أن بعد تلقائياً  التشغيل بدء معالج ويعمل. tnnemmod ب الخاصة واإلعدادات الميزات

tnnemmod .غيلتش خالل في وقت أي في يعمل أن يمكنه كما tnnemmod. 

  ًلتشغيل معالج بدء التشغيل يدويا 

 قائمة في tuuTmooZ، التشغيل بدء معالج تشغيل<تفضيالت اختر. 

 .اإلعداد عملية خالل في ويقودك التشغيل بدء معالج يظهر

  المعلومات، من للمزيد. tnnemmod برنامج تفضيالت محاورة في اإلعدادات هذه تظهر: مالحظة

 .التفضيالت إعدادات -التاسع الفصل في  البرنامج تفضيالت  راجع
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 teeTmooZإزالة تثبيت 

 .وقت أي في تثبيته تزيل أن يمكنك ،tnnedmod استخدام إلى بحاجة تعد لم إذا

  إلزالة تثبيتteeTmooZ، 

 .وندوز بنظام الخاصة إبدأ قائمة بفتح قم .1

 cin6ieeW eot emedwimW والميزات، البرامج اطبع، ،البحث صندوق في .2

w. إدخال أنقر. 

 على المثبتة بالتطبيقات الئحة تعرض وهي التطبيق وميزات وندوز برامج تظهر

 .جهازك

i. اختر التطبيقات، الئحة في nZooouT lasoFZsmsa tuuTmooZ {صداراإل}، أنقر ثم 

rFZoZ. 

 تثبيت إزالة عملية خالل في ويرشدك tnnemmod تثبيت إزالة برنامج يظهر

tnnemmod. 

 .التثبيت إزالة عملية إلتمام الشاشة على التعليمات اتبع .5



  

 

 3 الفصل

 teeTmooZتشغيل 

tnnemmod وندوز نظام جلسة خالل قتو أي في ومغادرته تشغيله بدء يمكنك قياسي تطبيق هو 

srotnuW .ضبط حتى يمكنك tnnemmod نظام تشغيل بدء عند التلقائي التشغيل لبدء 

srotnuW، وندوز نظام إلى الدخول تسجيل شاشة في سواء srotnuW مكتب سطح وعلى 

 .srotnuW وندوز نظام

 والموارد تالمعلوما باستكشاف نوصي أسرع، بشكل tnnemmod وإتقان تعلم على لمساعدتك

 الموارد هذه. (الفصل هذا في الحقًا) tnnemmod مع تعليمات على الحصول في الموضحة

 .استخدامها على ونشجعك دائًما متوافرة

 الحفاظ يشمل وهذا. كذلك هام والترخيص tnnemmod برنامج إدارة كيفية معرفة أيًضا المهم من
 واستخدام التنشيط، نقل وكيفية وقت ومعرفة التحسينات، بأحدث بك الخاص برنامجال تحديث على

 .tnnemmod دعم موارد

 تشغيل بدء tnnemmod 

 وتعطيل تمكين tnnemmod 

 5 مفتاح استعمالeIW  nFe الكبيرة األحرف مفتاح أي 

 مغادرة tnnemmod 

 ب التعليمات على الحصول tnne mmod 

 اآلمن الوضع ودعم وندوز نظام إلى الولوج 
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 teeTmooZبدء تشغيل 

 بدء فيمكنك ،srotnuW وندوز نظام تشغيل بدء عند تلقائيًا ليبدأ tnnemmod إعداد يتم لم إذا

tnnemmod التالية اإلجراءات من أي باستخدام يدويًا. 

  لبدء تشغيلteeTmooZ 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 وندوز بنظام الخاص المكتب سطح في srotnuW، برنامج رمز اختر tuuTmooZ 

 {.اإلصدار}

 اختر وندوز، نظامب الخاصة إبدأ قائمة في tuuTmooZ {اإلصدار.} 

 أنقر RsFouwi   e تشغيل محاورة لفتح eoF، واطبع mt“{اإلصدار ”}وأنقر 

rFZoZ. 

 تحرك بينما. العادية للشاشة مكبر عرض لعرض عرضك تغيير يتم ،tnnemrod يبدأ عندما

 منطقة وتبقى اً،تلقائي المكبر العرض تمرير فيتم التطبيقات، ضمن وتجول النص اطبع الماوس،

 tnnemmod يقوم ،tnnemmodب الخاص القارئ\المكبر بتثبيت قمت إذا. العرض في النشاط

 وندوز نظام برامج كافة ستعمل. التطبيق ضمن بها تقوم وحركة حدث كل وتعداد والصدى بالقراءة

 .tnnemmod تشغيل يتم بينما عادي بشكل

 تلقائيا ً tuuTmooZ تشغيل خيار تمكين أو تعطيل يمكنك ،tnnemmod تشغيل عند :مالحظة

 تفضيالت  راجع  المعلومات، من للمزيد. البرنامج تفضيالت محاورة في  وندوز نظام بدء عند

 .التفضيالت إعدادات -التاسع الفصل في  البرنامج
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 teeTmooZتمكين وتعطيل 

 تعود ، تعطيله عند. البرنامج مغادرة دون من تشاء، متى tnnemmod تعطيل أو تشغيل يمكنك

 .الخطاب ويتوقف( المكبرة غير) العادية حالتها إلى tnnemmod شاشة

  لتمكين وتعطيلteeTmooZ 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 تعطيل أو بتمكين اصالخ السريع المفتاح أنقر tnnemmod :المفاتيح 

 .pSZ kZZS  الكبيرة

 قائمة في tnnemmod، تمكين اختر tuuTmooZ تعطيل أو tuuTmooZ. 

 حاول مكبرة، غير شاشة لعرض مستمر بشكل tnnemmod تمكن أو تعطل كنت إذا !إرشاد

 ميزات - فصل فيRef_-1170189871راجع المعلومات، من لمزيد. 1o تقريب أو تبعيد ميزة استخدام

 1o تبعيد تقريب استخدام.المكبر
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 teeTZooZاستخدام مفاتيح األحرف الكبيرة في 

 لكنها. tnnedmod ب الخاصة التشغيلية األوامر من الكثير في الكبيرة األحرف مفتاح يستخدم

 التشغيلية األوامر وهذه. أكثر أو إضافي مفتاح بنقر الكبيرة األحرف مفتاح ضغط على بقاءاإل تتضمن
 تشغيل أو لتعطيل الكبيرة األحرف مفتاح تحرير أو بنقر تتدخل وال الكبيرة األحرف حالة تبدل ال

 .الكبيرة األحرف

 اإلعالن عن حالة األحرف الكبيرة

 إعداد يمكنك لكن،. الكبيرة األحرف تعطيل أو تشغيل عن tnnemmod يعلن ال افتراضياً،

tnnemmod التالي الشكل على الكبيرة األحرف حالة عن ليعلن: 

 لوحة إلى انتقل أو المفاتيح لوحة جانب إلى السهم أنقر القارئ، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم مفتاح وأنقر المفاتيح

 .إعدادات أنقر المفاتيح، لوحة قائمة في .2

 .المفاتيح لوحة صفحة عرض عند الصدى إعدادات محاورة وتظهر

w. مفاتيح ب الخاصة االختيار خانة حدد نقرها، عند التالية المفاتيح صدىب المتعلق القسم في 

 .اإلقفال أو القفل

i. موافق أنقر. 
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 teeTmooZمغادرة 

 حالتها إلى الشاشة تعود ،tnnemmod تغادر عندما. تشاء متى tnnemmod مغادرة يمكنك

 .الخطاب ويتوقف( المكبرة غير) العادية

  لمغادرةteeTmooZ, 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 قائمة في tuuTmooZ، مغادرة اختر tuuTmooZ. 

 عنوان شريط في tnnemmod، إغالق أنقر. 
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 teeT mooZالحصول على التعليمات ب 

 أقصى على الحصول في لمساعدتك tnnemmod وخدمات ميزات من واسعة مجموعة تتوافر

 .عليها العثور وكيفية والخدمات الميزات لهذه وصف يلي ما في. tnnemmod من استفادة

 ب الخاص المستخدم دليل tuuTmooZ  من الكاملة زمةالح نسخة تحتوي tnnemmod 

 كاملة إرشادات يوفر الذي المطبوع، tnnemmod مستخدم دليل من إنجليزية نسخة على

 الميزات تجميع يتم.  tnnemmod وقارئ ومكبر tnnemmod مكبر من كل الستخدام

 يمكن. بسهولة لتحديدها تمييزها ويتم tnnemmod وقارئ لمكبر الفريدة واإلرشادات

 من( المحلية اللغات بجميع) tnnemmod مستخدم لدليل للطباعة القابلة النسخ تحميل

 .uuu.annedmod.Fne/tnFwemodedrno  الموقع

 تعليمات tuuTmooZ تعليمات tnnemmod بـ الخاص الكامل المستخدم دليل عن عبارة 

tnnemmod في والمدمج tnnemmod ميزة لك تسمح. مباشرة tnnemmod بالتصفح 

 من لمزيد. استخدامها تريد التي الميزات حول التعليمات مواضيع عن السريع والبحث

 فتح كيفية لمعرفة. المفضلة الئحة إلى لبًاغا إليها تشير مواضيع إضافة يمكنك الراحة،

 .أدناه tnnemmod تعليمات استخدام راجع ،tnnemmod تعليمات

 شريط في تحكم عنصر فوق الماوس ؤشرم تحريك عند األدوات بشريط خاصة إرشادات 

 االختصار ومفاتيح والوصف االسم يعرض أداة تلميح سيظهر ،tnnemmod أدوات

 من عنصر كل ينفذه الذي اإلجراء لمعرفة السريعة الطريقة هي هذه. التحكم بعنصر المقترنة
 التشغيل فتاحم باستخدام تطبيق أي في اإلجراء تنفيذ وكيفية األدوات شريط في التحكم أدوات

 استخدام  راجع وتعطيلها، األدوات شريط تعريف أدوات تمكين كيفية لمعرفة. السريع
 أدناه األدوات بشريط الخاصة اإلرشادات

 بما اليوم، من ساعة أي في اإلنترنت عبر الذاتية التعليمات دموار تتوفر اإلنترنت على موارد 

 هذه تتوافر. هنالك إلى وما اليدوي والتنشيط المنتج وتحديثات التعليمات مركز ذلك في

 .uuu.annedmod.Fne/7m I التالي الموقع على الموارد

 دعم فريق يتوفر تقني دعم tnnemmod 8 الساعة من الجمعة إلى االثنين من:w0 صباًحا 

 .80w-8g00-727 الرقم على بنا اتصل. الشرقي التوقيت حسب مساءً  5 الساعة إلى

 .teeTmooZاستخدام تعليمات 

 .tnnemmod بتشغيل تقوم عندما وقت أي في tnnemmod تعليمات فتح يمكنك

  لفتح مركز التعليمات الخاص بteeTmooZ 

 :التالية الخطوات بإحدى قم ،tnnemmod أدوات شريط من

 مفتاح اضغط nF  األول الوظيفي المفتاح أو. 

 قائمة في tuuTmooZ، تعليمات<  وتعليم تعليمات انقر tuuTmooZ. 

http://www.zoomtext.com/documentation
http://www.zoomtext.com/help
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 حوار تمربعا داخل tnnemmod، األيمن الركن في يظهر الذي" تعليمات" زر فوق انقر 

 .والميزة الحوار هذا حول تعليمات موضوع اإلجراء هذا يفتح. الحوار مربع من السفلي

 tnnemmod. تعليمات نظام يظهر

  الستخدام نظام التعليمات الخاص بteeTmooZ 

 :التالية الحقول أحد انقر التعليمات، نافذة في

 اإلنترنت عبر التعليمات في قسم من موضوع باختيار لك يسمح المحتويات. 

 موضوع إليجاد الفهرس باستخدام لك يسمح فهرس. 

 التعليمات في معينة عبارة أو كلمة عن البحث خالل من موضوع على العثور لك يتيح بحث 

 .اإلنترنت عبر

 تحديده، عند مات،تعلي زر على أيًضا tnnemmod حوار مربع كل يحتوي :مالحظة

 .هذا الحوار لمربع بالسياق خاصة تعليمات يعرض

 استخدام اإلرشادات الخاصة بشريط األدوات

 .رغبتك حسب األدوات بشريط الخاصة اإلرشادات وتمكين تعطيل يمكنك

 غبتك.لتعطيل وتمكين اإلرشادات الخاصة بشريط األدوات حسب ر 

 .المستخدم واجهة< تفضيالت<  tuuTmooZ اختر ،tnnemmod أدوات شريط من .1

 .المستخدم واجهة صفحة عرض مع التفضيالت محاورة وتظهر

 الشريط في التحكم لعناصر العرض أدوات خاصة إرشادات عرض تحديد إزالة أو بتحديد قم .2

w. موافق أنقر. 
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 الولوج إلى نظام وندوز ودعم الوضع اآلمن

 مطالبات في األساسية والقراءة التكبير خصائص tnnemmod ب الخاص األمان وضع يوفر

 الخاص األدوات شريط لك يتيح. اآلمن بالوضع خاص أخرى ونوافذ وندوز نظام إلى الدخول

 من الصوت وتمكين الشاشة، ألوان وعكس والتبعيد، التقريب إمكانية tnnemmod ل اآلمن بالوضع

 .اآلمن الوضع الفتات في تنفذه وإجراء تحكم عنصر كل عن اإلعالن

 في tuuTmooZ مكينت اختيار طريق عن tnnemmod ب الخاص اآلمن الوضع تمكين يتم

 برنامج تفضيالت الحوار مربع في RsFouwi وندوز نظام إلى الدخول تسجيل الفتة

tnnemmod .تمكين راجع tnnemmod أدناه وندوز نظام إلى الدخول تسجيل الفتة في. 

 teeTmooZشريط أدوات الوضع اآلمن الخاص ب 

 اآلمن الوضع أدوات شريط سيظهر ،tnnemmod بـ الخاص الدخول تسجيل دعم تمكين عند

 الفتة أو srotnuW وندوز نظام إلى الدخول تسجيل الفتة تصبح عندما tnnemmod ب الخاص

 الوضع في المتوفرة اإلعدادات لضبط تحكم عناصر هذا األدوات شريط يوفر. نشطًا اآلمن الوضع

 .tnnemmod ب الخاص اآلمن

 

 tnnemmod ب صالخا اآلمن الوضع أدوات شريط

 زر tuuTmooZ وتعطيل تمكين tnnemmod تعطيل عند tnnemmod، إيقاف يتم 

 . البرنامج من الخروج دون الشاشة قراءة وميزة التكبير ميزات كل تشغيل

 ktti suaa   kZZS   rFZoZ: السريع المفتاح 

 1 من التكبير مستوى بإعداد تسمح التبعيد\التقريب مستوىo حتى g0o . 

 األسفل السهم   tktti suaa األعلى السهم   ktti suaa: السريع حالمفتا

 األلوان عكس وتعطل تمكن  عكس . 

 ktti suaa   k: السريع المفتاح

 في الصوت وتعطل تمكن .الصوت tnnemmod  

 ktti suaa   pSZ   rFZoZ: السريع المفتاح



3 الفصل ZoomText      29 تشغيل—  

 

 في واستعادتها ياً تلقائ tnnemmod ب الخاص اآلمن الوضع إعدادات حفظ يتم :مالحظة

 .srotnuW في اآلمن الوضع إلى والدخول بالخروج فيها تقوم مرة كل

 teeTmooZتمكين وتعطيل الوضع اآلمن الخاص ب 

 برنامج تفضيالت الحوار مربع في وتعطيله tnnemmod ب الخاص اآلمن الوضع تمكين يتم

tnnemmod. 

  لتمكين وتعطيل الوضع اآلمن الخاص بteeTmooZ 

 برنامج<  تفضيالت اختر ـtuuTmooZ قائمة في .1

 .البرنامج صفحة عرض مع التفضيالت محاورة وتظهر

 .وندوز نظام إلى الدخول تسجيل الفتة في tuuTmooZ تمكين تحديد إزالة أو بتحديد قم .2

 بتسجيل تقم لم إذا. الخيار هذا لضبط إدارية بامتيازات مسجالً  تكون أن يجب :مالحظة

 .الرمادي باللون الخيار هذا فسيظهر إدارية، امتيازات باستخدام الدخول

w. موافق أنقر. 
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 البرنامج حقل

 مواصفات إعداد

 الدخول تسجيل دعم

 الفتة في tnnemmod تمكن

 .وندوز نظام إلى الدخول تسجيل

 في tnnemmod ب الخاص األمان وضع المساعدة األداة لتمكين

 مطالبات من وغيرها srotnuW إلى الدخول تسجيل مطالبة

 .srotnuW في األمان وضع



  

 

 4 الفصل

واجهة المستخدم الخاصة ب 
teeTmooZ 

 ذلك في بما ، tnnemmod لتشغيل مختلفة طرقاً  tnnemmodب الخاصة المستخدم واجهة توفر

 .اللمس بشاشات خاصة وحركات التشغيلية وامراأل ومفاتيح tnnemmod أدوات شريط

 يوفر إذ ،tuuTmooZ أدوات شريط باستخدام هي tnnemmod لتشغيل األساسية الطريقة

 شريط في ومحاورات وقائمات تحكمات خالل من tnnemmod وإعدادات لميزات الكامل الوصول

 بالكامل tnnemmod مستخدم واجهة إلى الوصول يمكن كما. االستخدام سهلة وهي األدوات

 .اللمس بشاشات الخاصة والحركات والماوس المفاتيح لوحة باستخدام

 تخولك التي tnnemmod ب الخاصة التشغيلية األوامر مفاتيح استخدام األقل على تتعلم أن عليك

. به تقوم عما واالبتعاد األدوات شريط تنشيط إلى تضطر أن دون من tnne mmod وتشغيل ضبط

 باستمرار المفاتيح تلك استخدام لكن كافة، التشغيلية األوامر مفاتيح واستخدام تعلم إلى مضطراً  لست

 . كافة التطبيقات في أسرع بشكل العمل على سيساعدك

 يمكنك لمس، شاشة تتضمن التي اللوحة أو المحمول الكمبيوتر أو المكتبي الكمبيوتر تستخدم كنت إذا

 واألدوات tnnemmod أدوات شريط إلى للوصول tnne mmod في اللمس شاشة دعم استخدام

 .القياسية اللمس بشاشة خاصة حركات باستخدام المفاتيح ميزات وضبط المشروطة

 أدوات شريط tnnemmod 

 التشغيلية األوامر مفاتيح 

 اللمس شاشة دعم 
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 teeTmooZشريط أدوات 

 شريط يحتوي. الشاشة على tnnemmod أدوات شريط يظهر ،tnnemmod تشغيل تبدأ عندما

 قائمة في بدقة منظم ،tnnemmod لتشغيل التحكم عناصر جميع على tnnemmod األدوات

"tnnemmod "إجراءات أزرار تبويب عالمة كل توفر. األدوات شريط في تبويب عالمات وعدة 

 هي األزرار تلك ومعظم. tnnemmod بـ الخاصة األساسية الميزات كافة وتعديل لتمكين سريعة

. القائمة في الموافقة إعدادات وفتح وتمكين تعطيل بين الميزات تبديل تخولك فصل أزرار تحكمات

 .أسهل لتحديد وعناصر تسميات لها ويخصص فئة كل حسب مجموعات ضمن األزرار تنظيم يتم

 

 tnnemmod أدوات شريط

 قائمة tuuTmooZ. قائمة يعرض tnnemmod، تبديل من تمكنك التي tnnemmod 

 مفاتيح وإعداد الهيئات، وتحميل وحفظ ،tnnemmod تعليمات وفتح تشغيله، أو إيقاف بين

 .ذلك من وأكثر الدعم أدوات واستخدام التشغيلية، األوامر

 التكبير بميزات الخاصة األدوات شريط في التحكم عناصر يعرض المكبر أدوات شريط حقل 

 .tnnemmod في

 قراءة بميزات الخاصة األدوات شريط في التحكم عناصر يعرض القارئ تأدوا شريط حقل 

 .tnnemmod في الشاشة

 بميزات الخاصة األدوات شريط في التحكم عناصر يعرض األدوات أدوات شريط حقل 

 .tnnemmod في والقراءة والكاميرا الباحث

 tnne مكبر\قارئ تشغيل عند القارئ أدوات بشريط الخاص الحقل يظهر :مالحظة

mmod فقط. 

 بواسطة لوحة المفاتيح teeTmooZتشغيل شريط أدوات 

 بالتجوال الخاصة القياسية األوامر باستخدام بالكامل tnnemmod أدوات شريط إلى الوصول يمكن

 بالكامل األدوات شريط تصفح يمكن االستخدام، سهولة من لمزيد. srotnuW وندوز نظام في

 داخل التنقل يمكنك األسهم، مفاتيح باستخدام. فقط rodmi ومفتاح األسهم مفاتيح باستخدام وتشغيله

 األدوات شريط في التحكم وعناصر األدوات شريط تبويب وعالمات tnnemmod قائمة وخارج

 تبديل إلى rodmi حمفتا على الضغط سيؤدي الفصل، زر على التركيز يكون عندما. القوائم وزر
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 مربع في التركيز يكون عندما. المرفقة القائمة فتح إلى األسفل السهم على الضغط يؤدي بينما الميزة،

 عالمة في) الدوران معدل مربع أو( المكبر أدوات شريط التبويب عالمة في) التكبير مستوى دوران

 قيمة ضبط إلى سيؤديان" أسفلو أعلى" مفتاحي على الضغط فإن ،(القارئ أدوات شريط التبويب

 في. التالي التحكم عنصر إلى التركيز نقل إلى واليمين اليسار مفتاحي على والضغط الدوران مربع

 ميزة تبديل إلى أيًضا rodmi مفتاح على الضغط يؤدي التبعيد، أو التقريب مستوى دوران مربع

 .1o إلى التكبير

 تصغير واستعادة شريط األدوات

 تشغيل على التأثير دون( مرئيًا جعله) واستعادته( مخفي) tnnemmod أدوات شريط تصغير يمكن

tnnemmod. 

  لتصغيرteeTmooZ 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 عنوان شريط في tnnemmod، تصغير زر أنقر. 

 أدوات ريطش تنشيط أثناء tnnemmod، هروب على اضغط ria. 

  الستعادةteeT mooZ 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 زر أنقر tnnemmod المهام شريط في. 

 المستخدم واجهة بعرض الخاصة السريع المفتاح أنقر :ktti suaa   kZZS   U. 

 أخرى، تطبيقات تغطيه ولكن مفتوًحا tnnemmod أدوات شريط كان إذا :مالحظة

 .عرضه إلى تعيده فاستعادته
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 مفاتيح األوامر التشغيلية

 دون من tnne mmod وتشغيل ضبط tnne mmodب الخاصة التشغيلية األوامر مفاتيح تخولك

 العمل التشغيلية األوامر مفاتيح استعمال يخولك. عملك مكان عن واالبتعاد األدوات شريط تنشيط

 .التطبيقات في أكبر إنتاجية ويوفر أسرع لبشك

 التشغيلية األوامر مفاتيح أنواع 

 األساسية تشغيليةال األوامر مفاتيح 

 التشغيلية األوامر مفاتيح محاورة 

 الطبقة مفاتيح عارض 

 السريعة المفاتيح تضارب حل 
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 أنواع مفاتيح األوامر التشغيلية

 .الطبقة ومفاتيح السريع التشغيل مفاتيح التشغيلية، األوامر مفاتيح نم نوعين tnnemmod يوفر

 لتشغيل بها موصى واألكثر األسرع الطريقة هي السريع التشغيل مفاتيح tnnemmod إذ 

 التشغيل مفاتيح إجراء يتم. المفاتيح لوحة على واحد إجراء في األوامر بتشغيل لك تسمح إنها
 مفتاح على الضغط ثم أكثر أو واحد تعديل مفتاح على رباستمرا الضغط طريق عن السريع

 باستمرار الضغط يمكنك ،tnnemmod تشغيل وإيقاف لتشغيل المثال، سبيل على. أساسي

 السريع المفتاح يظهر. rodmi المفتاح على الضغط ثم  5di و 5eIW  nFe مفتاحي على

 بـ الخاص التوثيقو المستخدم واجهة في ktti suaa   kZZS   rFZoZ كمفتاح هذا

tnnemmod .ألوامر السريع التشغيل مفاتيح تظهر tnnemmod التنسيق بنفس األخرى. 

 مجموعة نفس تستخدم سريعة تشغيل مفاتيح على التطبيقات بعض تحتوي قد : مالحظة

 سيقوم ذلك، حدوث عند. tnnemmod ب الخاص السريع التشغيل مفاتيح مثل المفاتيح

tnnemmod لحل. التطبيق بواسطة للتشغيل تمريره دون السريع التشغيل تاحمف بمعالجة 

 .المفاتيح تضارب حل راجع المشكلة، هذه

 عدم بميزة تتمتع ولكنها السريع، التشغيل كمفاتيح األداء سريعة الطبقة مفاتيح تكون ال 
 لديك كان إذا األسهل التشغيل على بقدرة تتمتع وهي األخرى التطبيقات مع مطلقًا التعارض

 تدخل التي المفاتيح من سلسلة على بالضغط الطبقات مفاتيح تنفيذ يتم. محدودة يدوية براعة

 األمر بتشغيل تقوم( w) و األوامر، مجموعة تحديد( 2) الطبقة، مفتاح وضع في( 1)

 يمكنك الطبقة، فاتيحبم tnnemmod تشغيل إيقاف أو لتشغيل المثال، سبيل على. المطلوب

 الطبقة، مفتاح وضع إلى للدخول المسافة مفتاح+  5eIW  nFe مفتاح على الضغط( 1)

 بين للتبديل rodmi على اضغط( w) و البرنامج، مجموعة إلى للدخول c على اضغط( 2)

 أنه على هذا الطبقات ذو المفاتيح تسلسل يظهر. تشغيله إيقاف أو tnnemmod تشغيل

ktti suaa   lttao و P و rFZoZ مفاتيح تظهر. والتوثيق المستخدم واجهة في 

 .التنسيق بنفس األخرى tnnemmod ألوامر الطبقة

 توثيق في الطبقة، مفاتيح من بدالً  السريعة المفاتيح باستخدام ينصح ألنه نظًرا :مالحظة

tnnemmod فاتيحم على الميزة تحتوي ال حيث ميزة موضوعات في الطبقة مفاتيح تظهر 

 الحوار مربع افتح المتاحة، الطبقات بمفاتيح كاملة قائمة على لالطالع. مكافئة سريعة تشغيل

 مفاتيح جداول من قائمة راجع أو tnnemmod ب الخاصة التشغيلية األوامر مفاتيح

 .tnnemmodب خاصة تشغيلية أوامر قسم في التشغيلية األوامر

 الطبقات ومفتاح سريع مفتاح يستخدم ،tnnemmod ب خاص تشغيلي أمر لكل !شادإر

 .بديهيًا أمًرا األمرين كال تعلم يجعل مما التشغيلي، األمر إلكمال المفتاح نفس

 من مستوى أي في تكون بينما tnnemmod مكبر أو قارئ بتشغيل تقوم كنت إذا !إرشاد
 المستوى في المتوفرة باألوامر قائمة لسماع استفهام عالمة كتابة يمكنك الطبقة، مفاتيح وضع
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 النظام تعليمات وفتح الطبقة وضع لمغادرة c1 األول الوظيفي المفتاح نقر يمكنك كما. الحالي

 .الحالي بالمستوى الخاصة التشغيلية باألوامر الئحة توفير فيتم
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 teeTmooZالمفاتيح السريعة األساسية الخاصة ب

 المفاتيح تخولك. األساسية السريعة المفاتيح واستخدام تعلم المفيد من التطبيقات، في tnnemmod الستخدام

 مغادرة إلى تضطر أن دون من لكن استخداماً  األكثر واإلعدادات الميزات وتشغيل ضبط هذه السريعة

 .التطبيق

 ب الخاص التوثيق في المختلفة المواضيع في تتوافر وإعداد ميزة بكل الخاصة التشغيلية وامراأل :مالحظة

tnnemmod .جزء في السريعة المفاتيح على الحصول ويمكنك كما tnnemmod التشغيلية األوامر 
 التشغيلي األمر مفتاح محاورة وفي ب الخاصة

  

األوامر التشغيلية 
 األساسية

 مفاتيح سريعة

 tuuT mooZ ب الخاصة العامة التشغيلية األوامر

 tnnemmod Ctrl + Alt + Shift + Z تشغيل بدء

 تعطيل\تشغيل تبديل

tnnemmod 

Caps Lock + Ctrl + Enter 

 ب الخاصة المستخدم واجهة

tnnemmod 
Caps Lock + Ctrl + U 

 بالمكبر الخاصة التشغيلية األوامر

 األعلى السهم+  5eIW  nFe تقريب

 األسفل السهم+  5eIW  nFe تبعيد

 Caps Lock + Enter (تبديل) 1o ل التبعيد\التقريب

 األعلى السهم+  5eIW  nFe + c7red األعلى إلى تمرير

 األسفل السهم+  5eIW  nFe + c7red األسفل إلى تمرير

 األيسر السهم+  5eIW  nFe + c7red اليسار إلى يرتمر

 األيمن السهم+  5eIW  nFe + c7red اليمين إلى تمرير

 Caps Lock + C اللون تعزيز

 (فقط tuuT mooZ قارئ\مكبر) بالقارئ الخاصة التشغيلية األوامر

 Caps Lock + Alt + Enter الصوت تعطيل\ تشغيل
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 األعلى السهم+  5eIW  nFe  +U d أسرع الصوت معدل

 األسفل السهم+  5eIW  nFe + U d أبطأ الصوت معدل

 Caps Lock + Alt + B (البرنامج صدى) إطناب

 Caps Lock + Alt + K المفاتيح لوحة صدى وضع

 عالمة من التطبيق قارئ بدء
 الكتابة

5eIW  nFe + U d +يسرى نقرة 

 Caps Lock + Alt + A التطبيق عرض تشغيل بدء

 Caps Lock + Alt + T النص عرض تشغيل بدء

 cImeecd Caps Lock + Alt + S قراءة أداة تشغيل بدء
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 محاورة مفاتيح األوامر التشغيلية

 tnnemmod ب الخاصة كافة التشغيلية باألوامر الئحة التشغيلية األوامر مفاتيح محاورة تعرض

 أو تشغيلي أمر أي على بسرعة العثور يمكنك. تشغيلي أمر لكل سريع مفتاح تخصيص كوتخول

 أيًضا يمكنك. البحث مربع في الحالة أو المفاتيح أو االسم طباعة طريق عن تشغيلية أوامر مجموعة

 هو كما الحتياجاتك وفقًا االختصار مفاتيح تعطيل/  وتمكين تخصيص، وإلغاء تخصيص، إعادة

 .الالئحة في عمود أي فوق بالنقر أبجديًا الالئحة فرز يمكنك. أدناه لتعليماتا في موضح

 .تخصيصها إعادة يمكن ال ثابتة رئيسة تخصيصات على الوصول مفاتيح تحتوي :مالحظة

  لفتح محاورة مفاتيح األوامر التشغيلية الخاصة بteeTmooZ 

 أدوات شريط في tnnemmod اختر tuuTmooZ >التشغيلية األوامر مفاتيح 

 .tnnemmod ب الخاصة التشغيلية األوامر مفاتيح محاورة تظهر

 

 tnnemmod ب الخاصة التشغيلية األوامر مفاتيح محاورة

 مواصفات إعداد

 طريق عن التشغيلية األوامر الئحة وتصفية بالبحث لك يسمح بحث

 .عنها تبحث التي الحالة أو المفاتيح أو األمرالتشغيلي اسم طباعة

 ب الخاصة التشغيلية األوامر بمفاتيح مصفاة أو كاملة الئحة يعرض ب الخاصة التشغيلية األوامر اتيحمف
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tnne mmod tnnemmod .بنقر عمود أي حسب أبجديًا الالئحة فرز يمكنك 

 .العمود عنوان

 أو) تخصيص يمكنك حيث" مفتاح تخصيص" الحوار مربع يفتح سريع مفتاح تخصيص

 العائد السريع التشغيل لمفتاح المفاتيح بةتركي( تخصيص إعادة

 .التشغيلي لألمر

 يمكنك حيث" السريعة المفاتيح استيراد" الحوار مربع يفتح سريعة مفاتيح استيراد

 سيتم الذي tnnemmod ب خاص هيئة ملف وتحديد االستعراض

 .السريعة المفاتيح تخصيصات استيراد خالله من

 وتحديد استعراض يمكنك حيث الهيئة تخصيص حوار ربعم يفتح بالهيئة خاص ملف تخصيص

 األمر لتخصيص tnnemmod ب خاص قائمة هيئة ملف

 .الهيئة بتحميل الخاص التشغيلي

 األمر تحديد عند فقط الهيئة ملف تخصيص زر تمكين يتم :مالحظة

 .الهيئة بتحميل الخاص التشغيلي

 حاليًا تحديدها يتم تشغيلية أوامر ألي ريعالس التشغيل مفتاح تمكن محددة سريعة مفاتيح تمكين
 ب الخاصة التشغيلية األوامر مفاتيح الئحة في وتعطيلها

tnnemmod. 

 االفتراضية اإلعدادات إلى السريع التشغيل مفتاح تعيين تعيد محددة سريعة مفاتيح استعادة
 التشغيلية األوامر مفاتيح الئحة في حاليًا محددة أوامر ألي للمصنع

 .tnnemmod ب صةالخا

 تمكين تمكنك التي الطبقة مفاتيح عارض إعدادات محاورة يفتح العارض إعدادات

 .بالعارض الخاصين والصوت المظهر وإعدادات وتعطيله العارض

 عرض وإدارة مفاتيح األوامر التشغيلية

 لبحث وتصفية وفرز الئحة األوامر التشغيلية 

 مربع إلى المفاتيح لوحة تركيز لنقل mtT احالمفت على اضغط أو البحث مربع في انقر .1

 .البحث

 .rFZoZ مفتاح على واضغط عنها تبحث التي الحالة أو المفاتيح أو التشغيلي األمر اسم اطبع .2

w. الرغبة حسب الالئحة لفرز األعمدة عناوين على انقر. 

 لتمكين أو تعطيل المفاتيح السريعة الخاصة بأمر تشغيلي أو أكثر 

 .تعطيلها أو تمكينها تريد التي شغيليةالت األوامر حدد .1

 .المحددة السريعة المفاتيح تعطيل زر أو ،المحددة السريعة المفاتيح تمكين زر انقر .2
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 أكثر )إلى   إلعادة تخصيص مفاتيح سريعة ألمر تشغيلي أو
 التخصيصات االفتراضية للمصنع(

 .استعادتها تريد التي التشغيلية األوامر حدد .1

 .السريعة المفاتيح ةاستعاد زر بنقر قم .2

  لتخصيص مجموعة مفاتيح جديدة للمفتاح السريع 

 .مختلفاً  سريعاً  مفتاحاً  لها تخصص أن تريد التي التشغيلية األوامر حدد .1

 .السريعة المفاتيح تخصيص زر بتحديد قم .2

 .المفتاح تخصيص محاورة تظهر

w. األساسي والمفتاح المطلوبة المعدلة المفاتيح حدد. 

 آخر، تشغيلي أمر بواسطة فعلياً  االستخدام قيد المفاتيح من المختارة موعةالمج كانت إذا

 لتعطيل خيارات مع تحذير سيظهر المفاتيح تضارب!" TrI 5Nfc c5m" فإن
 السريع مفتاح تخصيص وإعادة االختصار مفتاح حفظ أو السريع التشغيل مفتاح

 .المتعارض

i. موافق أنقر. 

 ف هيئة آخر.الستيراد المفاتيح السريعة من مل 

 .السريعة المفاتيح استيراد زر بتحديد قم .1

 الخاصة الموجودة الهيئة ملفات وتعرض السريعة المفاتيح استيراد محاورة تظهر

 .tnnemmod ل التابعة السريعة بالمفاتيح

 الذي الهيئة ملف لتحديد آخر مجلد إلى استعرض أو المعروضة الالئحة من الهيئة ملف حدد .2

 .فيه ترغب

w. موافق أنقر. 

  لتخصيص ملف هيئة لتحميل هيئة أمر تشغيلي 

 .فيها ترغب الذي tuuTmooZ في الهيئة بتحميل الخاص التشغيلي األمر بتحديد قم .1

 .هيئة ملف تخصيص زر بتحديد قم .2

 .الهيئة لتحميل الموافق التخصيص عرض يتم. هيئة ملف تخصيص محاورة تظهر

w. الهيئة ملف وحدد استعرض زر اختر. 

 .tnnemmod ب الخاصة الهيئة بملفات الئحة وتعرض الهيئة تحديد اورةمح تظهر
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i. الذي الهيئة ملف لتحديد آخر مجلد إلى استعرض أو المعروضة الالئحة من الهيئة ملف حدد 

 .فيه ترغب

 .موافق أنقر .5
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 عارض مفاتيح الطبقة

 عن كما طاً ناش الوضع بأن إلعالمك عارضاً  يعرض أن يمكن الطبقة، مفاتيح وضع تدخل عندما

 عارض إعدادات محاورة في العارض مظهر تعدل أن يمكنك. فيه تكون الذي بالطبقة الخاص الوضع

 سيظهر حيث والموقع واللون الحجم وتحديد العارض تشغيل أو تعطيل ويمكنك كما. الطبقة مفاتيح

 ويمكنك كما. ناشطاً  الطبقة مفاتيح وضع بأن صوتي توجيه لتوفير األصوات كذلك وتتوافر. العارض

 .الصوت وحجم النمط وتحديد الصوت تشغيل أو تعطيل

 لفتح محاورة إعدادات عارض مفاتيح الطبقة 

 التشغيلية األوامر مفاتيح< tuuTmooZ اختر tnnemmod أدوات شريط في .1

 .tnnemmod ب الخاصة التشغيلية األوامر مفاتيح محاورة تظهر

 .العارض إعدادات زر بتحديد قم .2

 .الطبقة مفاتيح عارض إعدادات ةمحاور تظهر

w. رغبتك حسب العارض إعدادات بتعديل قم. 

i. موافق أنقر. 

 

 .الطبقة مفاتيح عارض إعدادات محاورة

 مواصفات إعداد

 أو أعلى في الحالية الطبقة مفاتيح وضع يظهر عارض عرض يتم عند) الطبقة مفاتيح عارض تعرض

 التوجيه العارض يوفر. ناشطاً  الوضع نيكو عندما الشاشة أسفل
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 .ناشطاً  الوضع أن إلى  لإلشارة البصري (الطبقة مفاتيح تمكين

 .الطبقة مفاتيح عارض حجم تحدد :العارض حجم

 .الطبقة مفاتيح عارض لون تحدد :العارض لون

 أسفل أو أعلى في يكون قد الذي الطبقة مفاتيح عارض موقع تحدد :العارض موقع

 .الشاشة

 يكون ذيال العارض نص تمرير
 الشاشة من أعرض

 يتم الشاشة، من أعرض العارض في المعروض النص يكون عندما

 .بالكامل النص قراءة يتم لكي الجانب إلى النص تمرير

 عند) الطبقة مفاتيح صوت تشغيل

 (الطبقة مفاتيح تمكين

 يوفر. ناشطاً  الطبقة مفاتيح عارض يكون عندما صوت تشغيل يتم

 .ناشطاً  الوضع أن إلى  لإلشارة السمعي التوجيه الصوت

 .ستسمع الذي الصوت نمط حدد :التالية األصوات استعمال

 .ستسمع الذي الصوت مستوى تحدد : الصوت حجم
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 حل تضارب المفاتيح السريعة

 المفاتيح يبةترك tnnemmod ب الخاص السريع التشغيل مفتاح فيها يستخدم حاالت هناك يكون قد

 عندما". السريعة المفاتيح تضارب" باسم يعرف ما يخلق ما بالتطبيق، خاص سريع كمفتاح نفسها

 هذه حل يمكنك. ذلك يفعل ال اآلخر والتطبيق التشغيلي األمر ويعالج tnnemmod يتلقى هذا، يحدث

 :التالية الطرق باستخدام حلها أو المشكلة

 التالي السريع التشغيل مفتاح بتمرير الخاص لتشغيليا األمر استخدم: األولى الطريقة

 التطبيق ويعالجه يتلقاه أن في ترغب الذي المتضارب التشغيلي األمر على الضغط قبل 
 باستخدام التالي السريع التشغيل مفتاح بتمرير الخاص التشغيلي األمر بتنفيذ قم بك، الخاص

 .الطبقة مفاتيح أو السريع التشغيل مفتاح

 السريع حالمفتا :kZZS   pSZ   lAsmZ   P 

 الطبقة مفاتيح :ktti suaa   المسافة، شريط U، P 

 .النشط التطبيق إلى التالي السريع التشغيل مفتاح بتمرير tnnemmod سيقوم

 السريع المفتاح من بدال ً tuuTmooZ الطبقة مفاتيح استخدم: 2 الطريقة

 تضارب أي من خالية فهي وبالتالي روطةمش tnnemmod بـ الخاصة" الطبقة مفاتيح" تعتبر

 .األخرى التطبيقات مع

 tuuTmooZ في السريع المفتاح تعطيل أو تخصيص إعادة: الثالثة الطريقة

 التشغيلية األوامر مفاتيح محاورة في المتوافرة اإلرشادات اتبع. 
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 مسدعم شاشة الل

 باللمس تعمل التي 8.1 و srotnuW 10 وندوز نظام أجهزة على tnnemmod استخدام يمكن

 أنه يعني هذا. المحمول الكمبيوتر وشاشات المحمولة الكمبيوتر وأجهزة اللوحية األجهزة ذلك في بما

 أو إيماءات باستخدام وتطبيقاتك tnnemmod لتطبيقات الكاملة الميزات مجموعة تشغيل يمكنك
 أصبع باستخدام تنفذها التي السريعة والتمريرات النقرات ، أي باللمس؛ تعمل التي الشاشة ركاتح

 تطبيقاتك، تستهدف التي الحركات أو اإليماءات مع tnnemmod ميزة تتداخل لن. أكثر أو واحد
 حةلو استخدام عند المنتجة لألحداث بها تستجيب التي الطريقة بنفس لإليماءات ستستجيب ولكنها

 أشرطة) tnnemmod بـ الخاصة المستخدم واجهة إلى الوصول أيًضا يمكنك. والماوس المفاتيح

 التطبيقات من تستخدمها التي القياسية اإليماءات نفس باستخدام( الحوار ومربعات والقوائم األدوات

 .األخرى

 راجع باللمس، تعمل التي الشاشة إيماءات باستخدام وتطبيقاتك srotnuW تشغيل كيفية لمعرفة

 مقاالت عن ويب على RrFinWned srotnuW موقع في ابحث أو ، srotnuW تعليمات نظام

 .srotnuW في واإليماءات باللمس تعمل التي الشاشات أجهزة استخدام حول

. األقل على متزامنة اتصال نقاط خمس يدعم srotnuW جهاز لديك يكون أن يجب :مالحظة

 ".srotnuW لـ صممم" شعار األجهزة هذه ستعرض

 استخدام tnnemmod اللمس شاشة في 

 ب الخاص اللمس رمز استخدامtnnemmod 

 ميزات إلى الوصول tnnemmod اللمس حركات بواسطة 
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 في شاشة اللمس teeTmooZاستخدام 

 :لمس شاشة على tnnemmod استخدام عند وتقنيات وتصرفات مفاهيم عدة باالعتبار األخذ يجب

 تعرضها التي المستندات في الجزء حسب والتجوال والتبعيد التقريب عدة تطبيقات توفر .
 يعيق قد ما الجزء، حسب والتجوال والتبعيد التقريب من ثانية طبقة الشاشة مكبر يضيف

 باستخدام ننصحك ذلك، لتفادي. هعين الوقت في يقربان والشاشة التطبيق مكبرا كان إذا علمك

 .عينه الوقت في التبعيد أو التقريب من واحدة طبقة

 عند. الشاشة على مفاتيح لوحة استخدام مستقل باللمس تعمل شاشة جهاز استخدام يتطلب 

 مرئية الشاشة على المفاتيح لوحة تكون لن مكبرة، عرض بطريقة tnnemmod استخدام

 هذا. المفاتيح جميع إلى للوصول المكبر العرض تحريك عليك سيكون لذلك كامل، بشكل

 لوحة بتوصيل نوصي لذلك،. اإلنتاجية وكذلك بك الخاصة الطباعة سرعة تبطئ سوف

 .الطباعة من كبيرة كميات إجراء إلى تحتاج عندما خارجية المفاتيح
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 teeTmooZاستخدام رمز اللمس الخاص ب

 ميزات إلى فوًرا بالوصول لك يسمح tnnemmod في للمس خاًصا رمًزا tnnemmod يوفر

tnnemmod أو التقريب الميزات هذه تتضمن. اللمس حركات أو إيماءات باستخدام األساسية 

 في cImeecd و التطبيق قارئ اتأدو واستخدام المكبر العرض في والتمرير ، التبعيد

tnnemmod .األمور تجري كيف وإليك... 

 ب الخاص اللمس رمز سيظهر باللمس، يعمل جهاز على tnnemmod تثبيت عند افتراضي، بشكل

tnnemmod أو التكبير عند حتى ظاهراً  العائم الرمز هذا يظل. الشاشة من واحد طرف على 

 أطراف طول على ربط نقاط عدة إلى الرمز نقل يمكنك. رالمكب العرض في التمرير أو التصغير

 إلى تحتاج عنصًرا يغطي كان إذا وتحريكه تريده الذي المكان في الرمز وضع هذا لك يتيح. الشاشة

 .رؤيته

 المرتبطة الحركات أو واإليماءات tnnemmod ب الخاص اللمس رمز استخدام يتطلب ::مالحظة

 (.أكثر أو( )قاطن 5) اللمس متعددة عرض شاشة به

 بوندوز الخاص اللمس وضع: للتشغيل وضعين على mnwF7mmod tnnemmod رمز يحتوي

 . tnnemmod ب الخاص اللمس ووضع

 وندوز نظام إلى اللمس حركات أو إيماءات جميع بتمرير بوندوز الخاص اللمس وضع يقوم 

srotnuW كان لو كما تماًما الشاشة، على المفتوحة والتطبيقات tnnemmod يعمل ال 

 أو المكتب سطح مع التفاعل تريد عندما فيه تكون أن يجب الذي الوضع هو هذا. النظام على

. tnnemmod أدوات شريط ذلك في بما اللمس، حركات إيماءاتأو باستخدام التطبيقات

 شاشة مربعات من كمجموعة الرمز يظهر نشطًا، srotnuW لـ اللمس وضع يكون عندما

 .السفلي الجزء في توجيهي بإصبع مصحوبة srotnuW 8.1 في البدء
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 ب الخاص اللمس وضع يمررtuuTmooZ إلى باللمس تعمل التي اإليماءات بكافة 

tnnemmod .ميزات إلى الوصول تريد عندما فيه تكون أن يجب الذي الوضع هو هذا 

tnnemmod اصالخ اللمس وضع في تكون عندما. الحركات أو باإليماءات المدعومة 

 سوف. األسفل في توجيهي بإصبع tnnemmod كرمز الرمز يظهر ،tnnemmodب

 .نشط tnnemmod اللمس وضع أن ليعلمك أيًضا الرمز هذا ينبض

 

 
 

 teeTmooZتمكين وتشغيل رمز اللمس 

 .وتشغيله tnnemmod بـ الخاص اللمس رمز تمكين كيفية ستتعلم القسم، هذا في

 لتمكين أو تعطيل رمز اللمس 

 .اللمس رمز تمكين< اللمس شاشة دعم اختر ، tuuTmooZ قائمة في

 يظهر ال تعطيله، عند. الشاشة من واحد طرف على اللمس رمز يظهر تمكينه، عند

 .tnnemmod تعطيل عند أيًضا مخفيًا اللمس رمز يكون: مالحظة. الرمز

 لضبط حجم رمز اللمس 

 .{حجم} اللمس شةشا حجم< اللمس شاشة دعم اختر ، tuuTmooZ قائمة في

 .المحدد للحجم وفقًا اللمس رمز حجم يتغير

 لتحديد نظام ألوان خاص برمز اللمس 

 .{اللون} اللمس رمز لون<اللمس شاشة دعم اختر ، tuuTmooZ قائمة في

 .المحدد اللون إلى اللمس رمز يتغير

 لتحريك رمز اللمس ضمن الشاشة 

 أي في المطلوب الموقع إلى واسحبه الرمز لىع واحد بإصبع الضغط إلى ع االستمرار مع اضغط

 .الشاشة طرف طول على مكان

 نقطة أقرب إلى تلقائيًا الرمز سينتقل الرمز، أو األيقونة من إصبعك بإزالة تقوم عندما

 .إرساء

  للتبديل بين وضع اللمس الخاص ب وندوز ووضع اللمس الخاص ب
teeTmooZ  
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 .واحد بإصبع اللمس زر في مزدوًجا نقًرا انقر

 في البدء شاشة مربعات من كمجموعة الرمز يظهر بوندوز، الخاص اللمس وضع في

 ،tnnemmodب الخاص اللمس وضع في تكون عندما. srotnuW 8.1 وندوز نظام

 .tnnemmod كرمز الرمز يظهر

 عند. اللمس أيقونة على واحد بإصبع الضغط طريق عن للحظات اللمس أوضاع تبديل يمكنك !إرشاد

 يكون عندما أنه يعني هذا. تلقائيًا الناشط السابق اللمس وضع استعادة تتم الرمز، عن إصبعك يكتحر

 tnnemmodب الخاص اللمس وضع إلى موقتًا االنتقال يمكنك نشطًا، بوندوز الخاص اللمس وضع

 بوندوز الخاص اللمس وضع إلى تلقائيًا تعود بحيث ،tnnemmod إلى حركات أو إيماءات لتمرير

 ،tnnemmodب الخاص اللمس وضع في تكون عندما المقابل، في. الرمز عن إصبعك تحريك ندع
 أحد إلى حركات أو إيماءات لتمرير بوندوز الخاص اللمس وضع إلى موقتًا االنتقال يمكنك

 عن إصبعك تحريك عند tnnemmod ب الخاص اللمس وضع إلى تلقائيًا تعود حيث التطبيقات،

 .الرمز
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بواسطة حركات  teeTmooZالوصول إلى ميزات 
 اللمس

 الحركات أو واإليماءات tnnemmod ب الخاص اللمس رمز استخدام كيفية القسم هذا في ستتعلم

 في يكون أن يجب اللمس رمز أن تذكر. وتشغيلها األساسية tnnemmod ميزات إلى للوصول

 . أو اإليماءاتالحركات هذه تنفيذ عند tnnemmod ب خاصال اللمس وضع

  لعرض واجهة مستخدم خاصة بteeTmooZ 

 .أصابع بأربعة مزدوًجا نقًرا انقر

 )لضبط مستوى التكبير )التقريب والتبعيد 

 اسحب ثم للتقريب لألعلى اسحب ثم أصابع، بثالثة الضغط على االستمرار مع مزدوًجا نقًرا انقر

 .دللتبعي لألسفل

 لتحريك العرض المكبر حسب الجزء 

 .الشاشة ضمن للتنقل أصابع ثالثة اسحب

 لضبط حجم وموقع نافذة التقريب والتبعيد 

 .والتبعيد التقريب نوافذ ضبط أداة< نافذة اختر ، المكبر أدوات شريط التبويب عالمة في .1

 .يرالتكب نافذة إطار في التحجيم مقابض وتظهر نشطة تعديل أو ضبط أداة تصبح

 على تحصل أن إلى واسحبه الحجم تغيير مقبض على واحًدا إصبًعا ضع النافذة، حجم لتغيير .2

 .تفضله الذي الحجم

w. واسحبه والتبعيد التقريب نافذة داخل واحًدا إصبًعا ضع النافذة، لتحريك. 

i. أصابع بثالثة مزدوًجا نقًرا انقر التعديل أو الضبط أداة من للخروج. 

 الستخدام وضع العرض 

 .أصابع بثالثة مزدوًجا نقًرا انقر .1

 .العرض موقع محدد ويظهر موقتًا التكبير إيقاف يتم

 .المطلوب الموقع إلى واسحبه العرض منفذ داخل واحداً  إصبعاً  أبق العرض، منفذ لتحريك .2

w. بإصبع مزدوًجا نقًرا انقر الجديد، العرض منفذ موقع إلى ونقله العرض وضع من للخروج 

 .واحد

i. مزدوًجا نقًرا انقر السابق، العرض منفذ موقع إلى واالنتقال العرض وضع من للخروج 

 .أصابع بثالثة
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  الستخدام أداة قراءةtIoaepZ 

 .cImeecd بتحديد قم ،بالقارئ الخاص األدوات شريط حقل في .1

 .التكبير نافذة إطار في التحجيم مقابض وتظهر نشطة cImeecd أداة تصبح

 .الكلمة في انقر واحدة، كلمة لقراءة .2

w. تريد التي الكلمات لتمييز واحد بإصبع قطري بشكل اسحب الكلمات، من مجموعة لقراءة 

 .المحدد النص كل قراءة سيتم السحب، إكمال عند. قراءتها

i. أداة من للخروج cImeerd أصابع بثالثة مزدوًجا نقًرا انقر. 

 الستخدام قارئ التطبيق 

 .قراءته في ترغب الذي لكترونياإل البريد أو الويب صفحة أو المستند افتح .1

 :التاليتين الطريقتين إحدى باستخدام التطبيق قارئ بتشغيل قم .2

 بدء تريد التي الكلمة على واحد بإصبع مزدوًجا نقًرا انقر: كلمة أي في القراءة لبدء 

 .فيها القراءة

 بإصبعين مزدوًجا نقًرا انقر النص، مؤشر موقع من القراءة لبدء. 

 بالقراءة يقالتطب قارئ يبدأ

w. استخدم والفقرة، الجملة أو السطر أو الكلمة، حسب القراءة/  التنقل أو القراءة ووقف لبدء 

 .أدناه الجدول في المذكورة التطبيق بقارئ الخاصة القراءة حركات أو إيماءات

i. تريد التي الكلمات لتمييز واحد بإصبع قطري بشكل اسحب الكلمات، من مجموعة لقراءة 

 .قراءتها

 .المبرز أو المحدد النص كل قراءة سيتم السحب، إكمال ندع

 .أصابع بثالثة مزدوًجا نقًرا انقر التطبيق قارئ من للخروج .5

 تحمل التي األخيرة الكلمة في تلقائياً  المؤشر وضع يتم التطبيق، قارئ يتوافر عندما

 .التطبيق في مؤشر هناك كان حال في التطبيق، قارئ في اإلبراز

 اءة الخاصة بقارئ التطبيقحركات القر

 الحركة األمر التشغيلي

 بإصبعين واحدة نقرة (موقت إيقاف/  تشغيل) القراءة تبديل

 واحد بإصبع واحدة نقرة جديد موقع من القراءة

 واحد بإصبع اليمين إلى سحب التالية الكلمة قراءة
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 واحد بإصبع اليسار إلى سحب السابقة الكلمة قراءة

 واحد بإصبع مزدوج نقر الحالية الكلمة قراءة

 الكلمة نفس في الحركات أو اإليماءات هذه تكرار يؤدي :مالحظة

/ تهجئة/ قراءة: التالية الخيارات عبر التنقل إلى أقل أو ثانيتين خالل

 من أكثر مرور بعد استعادتها يتم. األبجدي الترتيب حسب تهجئة

 .ثانيتين

 واحد بإصبع سفلاأل إلى سحب األسفل إلى الكلمة قراءة

 واحد بإصبع األعلى إلى سحب األعلى إلى الكلمة قراءة

 بإصبعين اليمين إلى سحب التالية الجملة قراءة

 بإصبعين اليسار إلى سحب السابقة الجملة قراءة

 بإصبعين األسفل إلى سحب التالية الفقرة قراءة

 بإصبعين األعلى إلى سحب السابقة الفقرة قراءة

 أصابع بأربعة األسفل إلى سحب مستندال نهاية

 أصابع بأربعة األعلى إلى سحب المستند بداية
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 5 الفصل

 ميزات المكبر

 قارئ\ومكبر tnne mmod مكبر في المتوافرة كافة البصرية التعزيزات المكبر ميزات تمثل

tnne mmod وتعزيزات نوافذه وأنواع والتبعيد يبالتقر مستوى تحديد الميزات هذه وتتضمن 

 .التجوال وخيارات الشاشة

 المكبر أدوات شريط حقل 

 والتبعيد التقريب 

 1 ل التبعيد\التقريب استعمالo 

 المكبّر العرض تمرير 

 والتبعيد بالتقري نوافذ 

 الشاشة تعزيز 

 التجوال إعدادات 
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 حقل شريط أدوات المكبر

 ب الخاصة المكبر ميزات كافة وضبط لتمكين السريعة باألعمال خاصة أزرار األدوات شريط يوفر

tnne mmod .تعطيل بين الميزات تبديل تخولك فصل أزرار تحكمات هي األزرار تلك ومعظم 

 فئة كل حسب مجموعات ضمن األزرار تنظيم يتم. القائمة في الموافقة إعدادات وفتح وتمكين

 .أسهل لتحديد وعناصر تسميات لها ويخصص

 

 المكبر أدوات شريط حقل

 1 من التكبير مستوى بإعداد تسمح التبعيد\التقريب مستوىo حتى g0o. 

 أو التقريب نوافذ أنواع تستند المكبر العرض في التبعيد أو التقريب نافذة نوع تحدد نافذة 
 ل معدة متعددة شاشات أو واحدة شاشة في نظامك تشغل كنت إذا ما على المتوافرة التبعيد

 ".العروض توسيع"

 تعمل. اللون تعزيز بإعدادات قائمة وتعرض وإيقاف تشغيل بين اللون تعزيزات تبدل .لون 
 إجهاد من ويقلل سهولة أكثر عرًضا يوفر ما شاشة وضوح تحسين على األلوان تعزيزات

 األلوان إعدادات إنشاء أو مسبقًا المعدة األلوان مخططات بين من االختيار يمكنك. العين

 .بك الخاصة المخصصة

 بإعدادات قائمة وتعرض وإيقاف تشغيل بين الكتابة عالمة تعزيزات تبدل الكتابة عالمة 

 مؤشر موقع تحديد السهل الكتابةمن عالمة تعزيزات تجعل. الماوس كتابة عالمة تعزيز

 المعدة الكتابة عالمة تعزيز مخططات بين من االختيار يمكنك. ومتابعته الماوس كتابة عالمة

 .بك الخاصة المخصصة إعدادات إنشاء أو مسبقًا

 المؤشر تعزيز بإعدادات قائمة وتعرض وإيقاف تشغيل بين المؤشر تعزيزات تبدل  المؤشر .

 من االختيار يمكنك. ومتابعته النص مؤشر موقع تحديد السهل من المؤشر تعزيزات تجعل

 .بك الخاصة المخصصة إعدادات إنشاء أو مسبقًا دةالمع المؤشر تعزيز مخططات بين

 التركيز تعزيز بإعدادات قائمة وتعرض وإيقاف تشغيل بين التركيز تعزيزات تبدل التركيز .
 فوق النقر عند ومتابعته التحكم تركيز موقع تحديد تسهيل على التركيز تعزيزات تعمل

 األخرى التحكم وعناصر دواتاأل وأشرطة الحوار ومربعات القوائم في والسهم المفتاح

 إنشاء أو مسبقًا المعدة التركيز تعزيز مخططات بين من االختيار يمكنك. بالتطبيق الخاصة

 .بك الخاصة المخصصة إعدادات
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 تمرير كيفية ضبط تخولك التي التجوال إعدادات محاورة تفتح قائمة تعرض التجوال 

tnnemmod بما العرض، ضمن تتحرك التي ناصرالع تبقى لكي والتبعيد التقريب لنافذة 
 وتتحرك تظهر أخرى وعناصر المفاتيح لوحة وتركيز النص ومؤشر الماوس عالمة ذلك في

 .الشاشة ضمن
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 التقريب والتبعيد

 العرض تعديل تخولك والتبعيد التقريب مستويات من واسعة مجموعة tnnemmod برنامج يوفر

 :والتبعيد التقريب مستويات تتضمن. حاجتك حسب المكبر

 1o 8 إلىo 1 من الخطوات قي 

 10o 1 إلىgo 2 من الخطوات قي 

 20o إلى wgo من الخطوات قي i 

 i2o إلى g0o من الخطوات قي g 

 1.2 من الكسري التكبيرo، 1.io، 1.go، 1.8o، 2.5o، w.5o وi.5o 

 الخاص الدوالب بواسطة أو المناسبة، السريعة المفاتيح باستخدام وقت أي في والتبعيد التقريب يمكنك

 .المكبر أدوات شريط حقل في والتبعيد التقريب بمستوى الخاص التمرير مربع أو ، بالماوس

 متعدد لعرض معد التصغير/  التكبير نافذة نوع ويكون متعددة عرض أجهزة استخدام عند :مالحظة

 التشغيلية األوامر تقوم. به خاص تكبير مستوى( شاشة كل على) عرض لكل يكون محلي، أو شامل
 بالعرض الخاصة التبعيد أو التقريب مستوى وتعديل بضبط دائًما التبعيد أو التقريب بمستوى الخاصة

 ميزة تمكين طريق عن مًعا والتصغير التكبير على النشط وغير النشط العرض جبارإ يمكنك. النشط

 .المتعددة الشاشات خيارات محاورة في عينها التكبير ميزة على اإلبقاء

 للتقريب والتبعيد بواسطة المفاتيح السريعة 

 التبعيد أو بالتقريب الخاصة السريعة المفاتيح أنقر. 

o ،أنقر للتقريب ktti suaa   األعلى السهم 

o ،أنقر للتبعيد ktti suaa   األسفل السهم 

 للتقريب والتبعيد بواسطة دوالب الماوس 

 مفتاح على الضغط في استمر ktti suaa   lAsmZ للتقريب الماوس دوالب وأدر 

 .والتبعيد

  للتقريب والتبعيد بواسطة صندوق التمرير الخاص ب مستوى التقريب
 والتبعيد.

 مستوى" التمرير مربع مستوى بضبط قم ،" المكبر أدوات شريط" التبويب عالمة في 

" أسفل" و" أعلى" مفتاحي على الضغط طريق عن أو واألسفل األعلى الزر بنقر" التكبير

 (.التمرير مربع في التركيز عند)
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 التبعيد\اختيار مجموعة من مستويات التقريب

 يمكنك. التبعيد\التقريب مستويات من مجموعات ثالث tnnemmod تيكست زوم برنامج يوفّر

 المفضلة التبعيد\التقريب مستويات أو كافة، التبعيد\التقريب مستويات باستخدام التبعيد أو التقريب

 .فقط لكاملةا القيمة مستويات أو فقط

 التقريب مستويات مستويات من كاملة مجموعة تستخدم كافة التبعيد\التقريب مستويات 

 .االفتراضي الوضع إنه. والتبعيد

 مستويات من مخصصة مجموعة تستخدم المفضلة التبعيد\التقريب مستويات 

 من فقتوا أي اختيار يمكنك. والتبعيد للتقريب المستخدم يحددها التي التبعيد\التقريب

 .لديك المفضلة التبعيد\التقريب مستويات لتحديد والتبعيد التقريب مستويات

 والتبعيد التقريب عند الكسرية األعداد جميع تستثني الكاملة القيمة مستويات. 

  اختيار مجموعة من مستويات التقريب والتبعيد وتخصيص مستويات
 التقريب والتبعيد المفضلة لديك

 الركن في يظهر الذي ،التبعيد أو التقريب نوافذ زر حدد مكبر،ال أدوات شريط حقل في .1

 .والتبعيد التقريب نوافذ مجموعة من األيمن السفلي

 .التبعيد أو التقريب نوافذ إعدادات محاورة تظهر

 .التكبير حقل اختر .2

w. التقريب مستويات استخدام والسرد التحرير مربع في t،مستويات مجموعة اختر التبعيد 

 .استخدامها تريد التي التبعيد/ التقريب

i. مستويات قائمة مربع إلى انتقل ،فقط المفضلة التبعيد\التقريب مستويات حددت إذا 

 تريد ال التي تلك وألغ استخدامها تريد التي المستويات من وتحقق المفضلة التبعيد\التقريب

 .استخدامها

 .موافق أنقر .5
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 المكبر حقل

 مواصفات إعداد

 التبعيد\التقريب مستويات

 من خطوات في 8o ل 1o المستويات تتضمن التكبير مستوى إعداد الحالي التبعيد\التقريب مستوى

 وفي wgo حتى 20oو 2 من الخطوات وفي 1go حتى 10oو 1

 من وقدرات g من خطوات وفي g0oو i2oو i من خطوات

1.2o 1و.io 1و.go 1.8و o 2.5و o وw.5o وi.5o. 

 مستويات استخدام

  التالية التبعيد\بالتقري
 برنامج سيستخدمها التي التبعيد\التقريب مستويات مجموعة حّدد

 .والتبعيد للتقريب tnnemmod تيكست زوم

 التبعيد\التقريب مستويات
 المفضلة

 المفّضلة التبعيد\التقريب مستويات لتحديد االختيار بمربعات الئحة

 وياتمست اختيار عليك يجب التحديدات هذه لتغيير. لديك

 استخدام والسرد التحرير مربع في فقط المفضلة التبعيد\التقريب

 .هذه التبعيد\التقريب مستويات
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 التبعيد بواسطة دوالب الماوس\تخصيص التقريب 

 يقوم. أخرى أعمال وتنفيذ لمستنداتا ضمن للتنقل الماوس دوالب عدة تطبيقات تستخدم

tnnemmod افتراضياً،. التطبيقات وتلك التضارب لتجنب الماوس ودوالب المعدلة المفاتيح بدمج 

 كما.  tnnemmod، 5eIW  nFe + c7red في الماوس بواسطة التبعيد أو التقريب يستخدم

 .الماوس دوالب تعطيل أو أخرى مفاتيح اختيار ويمكنك

 التبعيد بواسطة دوالب الماوس\ ضبط التقريب 

 الركن في يظهر الذي ،التبعيد أو التقريب نوافذ زر حدد المكبر، أدوات شريط حقل في .1

 .والتبعيد التقريب نوافذ مجموعة من األيمن السفلي

 .التبعيد أو التقريب نوافذ إعدادات محاورة تظهر

 .التكبير حقل اختر .2

w. الدوالب بواسطة التبعيد أو التقريب تمكين خانة تحديد من تأكد. 

i. أو التقريب عند استخدامها في ترغب التي المعدلة المفاتيح أو المعدل المفتاح بتحديد قم 

 .الماوس دوالب بواسطة التبعيد

 .موافق أنقر .5
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 المكبر حقل

 مواصفات إعداد

 الماوس دوالب بواسطة التبعيد\ التقريب

 بواسطة التبعيد\ التقريب تمكين
 الماوس دوالب

 .التكبير مستوى لتغيير الموس دوالب استخدام تمكين

 بواسطة التبعيد أو للتقريب ستستخدم التي المفاتيح مجموعة تحدد المعدلة المفاتيح

 تقوم بينما المحددة المفاتيح ضغط على اإلبقاء يجب. الماوس دوالب

 .التكبير مستوى لتغيير الماوس دوالب بدوران
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 1oالتبعيد ل \استعمال التقريب

 وعروض المبعدة أو المقربة العروض بين التبديل 1o ل التبعيد\التقريب ميزة تخولك

 التقريب مستوى في مجدداً  والتقريب التبعيد إلى االضطرار دون من ،1o ل التبعيد\التقريب

 ناشطة، tnnemmodب الخاصة الميزات تبقى ،1o ل التبعيد\التقريب ب تقوم عندما. والتبعيد

 .مكبرة غير الشاشة تكون عندما حتى األخرى الميزات استخدام فيمكنك

 1التبعيد ل \الستخدام التقريبo 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 1 ل التبعيد\التقريب ب الخاص السريع المفتاح أنقرo :ktti suaa   rFZoZ 

 1 ل التبعيد\التقريب زر أننقر المكبر، أدوات شريط فيo مستوى تمرير مربع أسفل في 

 .rFZoZ وأنقر والتبعيد التقريب مستوى إلى انتقل أو التبعيد،\التقريب

 و الحالي التبعيد\ التقريب مستوى بين لالتبدي يتم السريع المفتاح فيها تؤدي مرة كل في

1o. 

 

 1o ل التبعيد\التقريب زر

 الخاصة التشغيلية األوامر استخدام يمكنك 1oل التبعيد\بالتقريب تقوم عندما :مالحظة

 .التقريب إلعادة كذلك والتحكمات بالتقريب
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 تمرير العرض المكبّر

 والتركيز النص ومؤشر الماوس حركة لمتابعة تلقائيًا tnnemmod لـ المكبرة العروض تمرير يتم

 من منطقة وألي اتجاه أي في بالتمرير الخاصة التشغيلية األوامر استخدام أيًضا يمكنك. التطبيق على

 في والقراءة التمرير تريد عندما خاص شكلب مفيد التمرير ألوامر السلس التمرير سلوك. الشاشة

 والقفز طرف أي إلى مباشرة االنتقال أيًضا بالتمرير الخاصة التشغيلية األوامر لك تتيح. الوقت نفس

 .الشاشة على موقع أي عرض واستعادة وحفظ الشاشة وسط إلى

 لتمرير نافذة التقريب والتبعيد 

 :ktti suaa   lAsmZ مفاتيح على باستمرار الضغط أثناء

 األعلى. اليمين أو اليسار: المطلوب التمرير اتجاه مع يتوافق الذي السهم مفتاح على اضغط .1

 .األسفل أو

 .السرعة تزيد نقرة كل. عينه السهم مفتاح انقر التمرير، سرعة لزيادة .2

w. تتوقف حتى السرعة تخفض نقرة كل. المعاكس السهم مفتاح انقر التمرير، سرعة لخفض 

 .يرالتمر عملية

i. واالتجاه يتوافق الذي السهم أنقر المعاكس، االتجاه في للتمرير. 

 . ktti suaa   lAsmZ مفتاح أطلق أو إدخال أنقر التمرير، لوقف .5

 للقفز إلى الطرف أو وسط الشاشة 

 : ktti suaa   kZZS مفاتيح على باستمرار الضغط أثناء

 أو األعلى. اليمين أو اليسار: المطلوب الطرف مع يتوافق الذي السهم مفتاح على اضغط 

 .األسفل

 أنقر euTo الشاشة وسط إلى للقفز. 

 لحفظ واستعادة العرض المحدد في الشاشة 

 :التالية السريعة المفاتيح باستخدام الحق وقت في استعادته ثم الحالي العرض حفظ يمكن

 أنقر العرض، لحفظ  ktti suaa   kZZS   التالية الصفحة 

 قرأن العرض، الستعادة ktti suaa   kZZS   السابقة الصفحة 
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 نوافذ التقريب والتبعيد

 التقريب نافذة أن تعتبر أن مكنكي الكمبيوتر لشاشة مكبر عرض والتبعيد التقريب نافذة تعرض

 من معيّن جزء عرض والتبعيد التقريب لنفاذة ويمكن. الشاشة أمام تضعه مكبر كزجاج هي والتبعيد

 يتعقب. الشاشة من جزء أي عرض يمكن المكبرة، المحتويات بتمرير لكن واحد، وقت في الشاشة
 الماوس مؤشر تحرك ذلك في بما ،الشاشة على النشاط يتبع لكي تلقائياً  المكبر العرض ويمرر

 .المفاتيح لوحة وتركيز النص ومؤشر

 متعددة شاشات أو واحدة عرض بشاشة تشغيل 

 والتبعيد التقريب نافذة تحديد 

 والتبعيد التقريب نوافذ ضبط 

 تجميد عرض 

 الشامل العرض 

 المتعددة الشاشات إدارة 
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 اشات متعددةتشغيل بشاشة عرض واحدة أو ش

 إعداد يمكنك العروض، هذه مضاعفة ل معدتين شاشتين أو واحدة شاشة مع نظامك يعمل عندما

 أربعة في وإرساء ،سطر عدسة متراكب، كامل،: التالية العرض نوافذ من نوع ألي المكبر العرض

 .أيسر أو أيمن أو أسفل أو أعلى: مواقع

 المكبر العرض إعداد فيمكنك العروض، هذه لتوسيع معدة متعددة شاشات مع نظامك يعمل عندما أما

 متعدد وعرض ،1o مع وتكبير وتقريب واستنساخ امتداد: التالية العرض نوافذ أنواع من نوع ألي

 .شامل متعدد وعرض محلي
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 تحديد نوافذ التقريب والتبعيد

. ناشطاً  tnnemmod يكون عندما وقت أي في التبعيد أو التقريب نوافذ من نوع أي تحدد أن يمكنك
 أو واحدة شاشة في نظامك تشغل كنت إذا ما على المتوافرة التبعيد أو التقريب نوافذ أنواع تستند

 ".العروض توسيع" ل معدة عددةمت شاشات

 والتبعيد التقريب نوافذ وخيارات أنواع باستخدام خاصة وتعليمات مواصفات القسم هذا يوفر :مالحظة

 في بما ،tnnemmod في المتعددة الشاشات دعم حول المعلومات من لمزيد. المتعددة الشاشات في

 .المتعددة الشاشات إدارة اجعر وإصالحها، األخطاء عن والكشف واإلعدادات األجهزة ذلك

 لتحديد نافذة تقريب وتبعيد 

 .نافذة زر بتحديد قم ،بالمكبر الخاص األدوات شريط حقل في .1

 .الحالية الشاشة إعداد حسب متعددة شاشات أو واحدة شاشة اختر .2

w. فيها ترغب التي التبعيد أو التقريب نافذة نوع حدد. 

 .اخترت التي التبعيد أو التقريب نافذة نوع حسب الشاشات في المكبر العرض غييرت يتم

 السريع المفتاح بنقر المتوافرة التبعيد أو التقريب نوافذ أنواع بين ما التبديل يمكنك كما !إرشاد

 ktti suaa   t: والتبعيد التقريب بنافذة الخاص

 :يلي كما والتبعيد، التقريب نوافذ اورةمح في والتبعيد التقريب نافذة نوع تحديد ويمكن

 .إعدادات<نافذة بتحديد قم ،بالقارئ الخاص األدوات شريط حقل في .1

 .المعروضة النافذة حقل كذلك وتظهر التبعيد أو التقريب نوافذ محاورة تظهر

 .فيها ترغب التي التبعيد أو التقريب نافذة نوع حدد .2

w. موافق أنقر. 
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 (واحدة شاشة استخدام عند) النافذة حقل
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 (متعددة شاشات استخدام عند) النافذة حقل
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 مواصفات إعداد

 (ناشط واحد عرض أو) واحدة لشاشة إعدادات

 شاشة أو واحد عرض جهاز استخدام عند والتبعيد التقريب نافذة نوع يحدد النافذة نوع

 .متعددة عرض أجهزة عبر مكررة واحدة

 .بأكملها الشاشة في دتبعي أو تقريب نافذة يعرض كامل

 العادية الشاشة أعلى في الموجودة والتبعيد التقريب نافذة يعرض التراكب

 .منطقة أي إلى ونقله حجمه تغيير ويمكن

 في األسفل أو األعلى إلى تتحرك تبعيد أو تقريب نافذة تعرض .عدسة

 بينما تلقائياً  العدسة وتتلع. تحته هو ما ويعرض تكبير كزجاجة الشاشة

 .البرامج ضمن تتجول أو ما نصاً  تطبع أو الماوس مؤشر ركتح

 في األسفل أو األعلى إلى تتحرك تبعيد أو تقريب نافذة تعرض سطري

 بينما تلقائياً  السطر ويتبع. تحته هو ما ويعرض تكبير كشريط الشاشة

 .البرامج ضمن تتجول أو ما نصاً  تطبع أو الماوس مؤشر تحرك

 على مكبّر' ُمرسى' عرض عرض ويتم نصفين، إلى الشاشة تقسم .إرساء

 تثبيت يمكن. اآلخر الجانب من( مكبر غير) عادي وعرض واحد جانب

 أو أسفل أو أعلى: الشاشة من طرف أي على المكبر العرض إرساء و أ

 .يمين أو يسار

 تعديل  راجع التبعيد، أو التقريب نوافذ تعديل عن المعلومات من لمزيد

 .التبعيد أو التقريب نافذة

 علو حسب النافذة علو إعداد
 المؤشر

 ينقص أو يزيد أصغر، أو أكبر نص ضمن النص مؤشر يتحرك عندما

 .النص من فقط الحالي السطر عرض يتم بحيث الخط، نافذة ارتفاع

 (الموسعة العرض شاشات مع) المتعددة الشاشات إعدادات

 تم متعددة عرض أجهزة استخدام عند التصغير/  التكبير نافذة نوع يحدد :النافذة نوع

 .الموسعة العرض شاشات مع تكوينها

 في األسفل أو األعلى إلى تتحرك تبعيد أو تقريب نافذة تعرض .عدسة

 بينما تلقائياً  العدسة وتتلع. تحته هو ما ويعرض تكبير كزجاجة الشاشة

 عند. البرامج ضمن تتجول أو ام نصاً  تطبع أو الماوس مؤشر تحرك
 إلى عرض شاشة من العدسة ستنتقل متعددة، عرض شاشات استخدام
 التي األخرى األنشطة وجميع النص ومؤشر الماوس مؤشر لمتابعة أخرى

 .تتبعها يتم والتي الشاشة على تظهر

 جميع عبر يمتد متجاوًرا مكبًرا واحًدا عرًضا يعرض االمتداد أو القفز

 عبر النشاط لمتابعة بالتمرير ويقوم المكبر العرض يتتبع. ضالعر شاشات

 .بالكامل الموسعة الشاشة

 استخدام في يرغبون الذين للمستخدمين القفز أو االمتداد عرض تصميم تم

 .أكبر تكبير عرض إلنشاء شاشتين
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 يتتبع. أكثر أو شاشتين على المكبر العرض نفس يعرض استنساخ
 الموسعة الشاشة عبر النشاط لمتابعة ريربالتم ويقوم المكبر العرض

 شاشات ضبط يتم عندما إال االستنساخ عرض يتوافر ال: مالحظة. بالكامل

 .أفقي أو عمودي ؛ االتجاه نفس وعلى الشاشة دقة نفس على العرض

 أكثر أو مستخدمان فيها يحتاج التي للحاالت االستنساخ عرض تصميم تم

 .المنفصلة الشاشات ىعل المكبر العرض نفس مشاهدة إلى

 الرئيسية الشاشة على مكبراً  عرًضا يعرض Fo ب التبعيد\التقريب

 العرضان يتتبع. الثانوية العرض شاشة على( 1o) مكبّر غير وعرًضا
 الشاشة عبر النشاط لمتابعة بالتمرير ويقومان المكبر وغير المكبر

 .بالكامل الموسعة

 عرض شاشات مع مهيأة متعددة عرض شاشات استخدام عند :مالحظة

 أنها على العرض شاشات إحدى بتعيين srotnuW يقوم موسعة،

 مع المهام وشريط المكتب سطح رموز تظهر حيث ،"الرئيسة الشاشة"

 شاشة هي شاشة أي تحديد يمكنك. المهام ومبدل srotnuW قائمة
 بنقر إليها الوصول يمكن التي الشاشة، دقة محاورة في الرئيسية العرض

 بك، الخاص المكتب سطح على فارغة منطقة أي في األيمن لماوسا زر

 .الشاشة دقة  نقر ثم

 كل رؤية في يرغبون الذين للمستخدمين 1x عرض مع التكبير تصميم تم

 يُعد. بهم الخاصة العمل لمساحة العادي والعرض المكبر العرض من

 ذو لمستخدما فيها يعمل التي للحاالت مثاليًا أيًضا 1x باستخدام التكبير

. النظام نفس على مًعا العادية الرؤية ذو والمستخدم المنخفضة الرؤية
 يشاهد بينما المكبر العرض المنخفضة الرؤية ذو المستخدم يشاهد

 .المكبر غير العرض الطبيعية الرؤية ذو المستخدم

 شاشة، كل على منفصلة مكبرة عروض عرض المحلي المتعدد العرض

 آخر، بمعنى. بها الخاصة المكتب سطح منطقة على شاشة كل عرض مع

 العرض شاشة وستعرض 1 المكتب سطح فقط 1 العرض شاشة ستعرض

 .وهكذا ، فقط 2 المكتب سطح 2

 :محلي متعدد عرض استخدام عند

 مرة كل في ويتحرك نشط واحد مضخم عرض. 

 مكتب سطح من التطبيق على التركيز أو الماوس مؤشر ينتقل عندما 

. متابعتها ليتم الشاشات بتبديل تلقائيًا النشط العرض وميق آخر، إلى
 مفتاح على بالضغط وقت أي في النشط العرض تبديل يمكنك

 تضغط عندما. ktti suaa   C: الناشط العرض االختصار

 العروض قفل سيتم ،"الناشط العرض" التشغيل مفتاح على باستمرار

 مؤشر تحريك يمكنك المقفلة، الحالة هذه في. مكانها في المكبّرة
 على المكبر العرض من بالماوس بسحبها تقوم كائنات وأي الماوس

 .أخرى شاشة على المكبر العرض إلى مباشرةً  واحدة شاشة
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 قابل وهو به، خاص تكبير مستوى عرض لكل افتراضي، بشكل 

 التشغيل مفاتيح تعمل. نشطًا العرض يكون عندما فقط للتعديل
 التحكم وعناصر الماوس ودوالب والتبعيد بالتقريب الخاصة السريع
 النشط العرض في التكبير مستوى عكس على بالطاقة الخاصة

 على النشط وغير النشط العرض إجبار يمكنك. دائًما وضبطه
 ميزة على اإلبقاء ميزة تمكين طريق عن مًعا والتصغير التكبير

 .المتعددة الشاشات خيارات محاورة في عينها التكبير

 في يرغبون الذين للمستخدمين محلي متعدد عرض ميزة متصمي تم
 كل تقييد مع مكتب، سطح لكل منفصلة مكبرة عروض على الحصول

 .به الخاص المكتب سطح خارج أبًدا تمريره يتم ال بحيث عرض

 مع شاشة، كل على منفصلة مكبرة عروض عرض شامل متعدد عرض
 المكتب سطح اطقمن على نشاط ألي وتعقبها وتمريرها شاشة كل عرض

 المكتب سطح المكبر العرض شاشة تعرض أن يمكن آخر، بمعنى. كافة

 .اآلخر الشاشة مكتب سطح وكذلك بها الخاص

 :شامل متعدد عرض استخدام عند

 عرض ويتم مرة كل في ويتحرك ناشطاً  يكون واحد مكبر عرض 
 الماوس مؤشر لمتابعة آخر إلى مكتب سطح من الناشط العرض ذلك

 مفتاح على اضغط النشط العرض لتبديل. التطبيق وتركيز

 تضغط عندما. ktti suaa   C: الناشط العرض االختصار

 العروض قفل سيتم ،"الناشط العرض" التشغيل مفتاح على باستمرار

 مؤشر تحريك يمكنك المقفلة، الحالة هذه في. مكانها في المكبّرة
 على المكبر رضالع من بالماوس بسحبها تقوم كائنات وأي الماوس

 .أخرى شاشة على المكبر العرض إلى مباشرةً  واحدة شاشة

 قابل وهو به، خاص تكبير مستوى عرض لكل افتراضي، بشكل 

 التشغيل مفاتيح تعمل. نشطًا العرض يكون عندما فقط للتعديل
 التحكم وعناصر الماوس ودوالب والتبعيد بالتقريب الخاصة السريع
 النشط العرض في التكبير ستوىم عكس على بالطاقة الخاصة

 على النشط وغير النشط العرض إجبار يمكنك. دائًما وضبطه
 ميزة على اإلبقاء ميزة تمكين طريق عن مًعا والتصغير التكبير

 .المتعددة الشاشات خيارات محاورة في عينها التكبير

 عرض في يرغبون الذين للمستخدمين الشامل المتعدد العرض تصميم تم

 .عينه التطبيق المكتب سطح أو نافذة ضمن موقعين

 وتكوين تحديد يمكنك حيث المتعددة، الشاشات خيارات محاورة يفتح المتعددة الشاشات خيارات

 .tnnemmod في المتعددة الشاشات خيارات

 نظام عرض إعدادات
 وندوز

 ضبط يمكنك حيث العرض، إعدادات في srotnuW تحكم لوحة يفتح

 .بك ةالخاص العرض أجهزة
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 ضبط نوافذ التقريب والتبعيد

 من جزًءا أو بالكامل الشاشة تشغل التي التبعيد أو التقريب نوافذ ألنواع خياًرا tnnemmod يوفر

 سطري و عدسة و تراكب: لشاشةا من جزًءا تشغل التي التبعيد\التقريب نوافذ أنواع تتضمن. الشاشة

 النافذة تحريك أو/  و ضبط يمكنك للشاشة، الجزئي التبعيد\التقريب نافذة استخدام عند. إرساؤه تم و

 .الشاشة على مختلفًا موقًعا أو جزًءا لتشغل

 لوضع حجم نافذة تقريب وتبعيد ونقلها 

 مفتاح وأنقر نافذة إلى قلانت أو نافذة جانب إلى السهم أنقر المكبر، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم

 .tuuTmooZ نافذة تعديل أداة اختر ،نافذة قائمة في .2

 .التكبير نافذة إطار في التحجيم مقابض وتظهر نشطة تعديل أو ضبط أداة تصبح

w. مقبض أي اسحب النافذة، حجم لتغيير. 

i. النافذة إطار داخل اسحب النافذة، لتحريك. 

 .النافذة إطار داخل اسحب ثم ،kZZS على الضغط على ابق ذة،الناف محتويات في للتمرير .5

g. أو هروب أنقر أو اليمنى النقرة أنقر التعديل، أو الضبط أداة لمغادرة ria. 

 طريق عن tnnemmod في التبعيد أو التقريب نوافذ ضبط أداة تنشيط أيًضا يمكنك :مالحظة

 ktti suaa   p:  االختصار مفتاح على الضغط
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 عرض تجميد

 من تتمكن ال قد لذلك، نتيجة. واحد وقت في بأكملها الشاشة رؤية المستحيل من التكبير، عرض في
 المقابلة األطراف على الموجودة المعلومات مثل نفسه، الوقت في أهمية ذات متعددة عناصر عرض

 لك السماح طريق عن المشكلة هذه حل على cimmam Vrmu العرض تجميد ميزة تعمل. للشاشة
 من أخرى مناطق في العمل بعرض الوقت نفس في تقوم بينما الشاشة، من محددة منطقة بمراقبة

 ...األمور تجري كيف وإليك. بها والعمل الشاشة

 التحديد، من االنتهاء عند. مراقبتها تريد التي الشاشة من منطقة تحديد يمكنك التجميد أداة باستخدام

 تعرض التي الكامل التبعيد/  التقريب نافذة أعلى تلقائيًا cimmam Vrmu التجميد عرض شاشة تظهر

 األنشطة جميع وتتبع طبيعي، بشكل العمل في الكامل التبعيد/  التقريب نافذة تستمر. المحددة المنطقة

 .الشاشة مناطق عجمي في والعمل بالتنقل لك وتسمح الشاشة على تظهر التي

 إلعداد عرض التجميد 

 .كامل ل التبعيد أو التقريب نافذة نوع بإعداد قم .1

 مفتاح وأنقر نافذة إلى انتقل أو نافذة جانب إلى السهم أنقر المكبر، أدوات شريط صفحة في .2

 .األسفل السهم

w. جديد تجميد عرض< العرض تجميد بتحديد قم النافذة، قائمة في. 

 .اشطةن التجميد أداة تصبح

i. العرض في تجمدها أن تريد التي المنطقة تصبح حتى الماوس مؤشر حرك. 

 .الزر أطلق ثم المطلوبة المنطقة حول التحديد مستطيل واسحب األيسر الزر ضغط على ابق .5

 .اإلطار في الحجم تغيير مقابض مع تجميد عرض سيظهر السحب، إتمام عند

g. في للتمرير. النافذة إطار داخل اسحب لنافذة،ا لتحريك. مقبض أي اسحب النافذة، حجم لتغيير 

 .النافذة إطار داخل اسحب ثم ،kZZS على الضغط على ابق النافذة، محتويات

 .ria أو هروب أنقر أو اليمنى النقرة أنقر التجميد، أداة لمغادرة .7

 .تعديل أداة باستخدام نقله أو التجميد عرض حجم تغيير يمكن :مالحظة

 لتمكين أو تعطيل نافذة التجميد 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 (تعطيل أو) تمكين<  تجميد عرض< نافذة حدد ،المكبر أدوات شريط في. 

 تمكين\تعطيل تجميد بعرض الخاص السريع المفتاح أنقر :ktti suaa   r 
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  التجميدلضبط إعدادات نافذة 

 الركن في يظهر الذي ،التبعيد أو التقريب نوافذ زر حدد ،المكبر أدوات شريط حقل في .1

 .والتبعيد التقريب نوافذ مجموعة من األيمن السفلي

 .التبعيد أو التقريب نوافذ إعدادات محاورة تظهر

 .تجميد حقل اختر .2

w. رغبتك حسب تجميد بعرض الخاصة اإلعدادات بتعديل قم. 

i. موافق أنقر. 

 

 التجميد حقل
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 مواصفات إعداد

 التجميد عرض إعدادات

 التبعيد/ التقريب نافذة نوع تعيين يتم عندما) التجميد عرض لتمكين التجميد عرض تمكين

 (.كامل ل

 بعرض الخاص التكبير مستوى ليستخدم التجميد عرض إعداد لكامل التكبير مستوى إعداد

 .كامل تكبير أو تقريب

 إعداد) به الخاص التكبير مستوى الستخدام التجميد بعرض يسمح أدناه التكبير مستوى استخدام

 (.التكبير مستوى مربع باستخدام

 1o المستويات تتضمن تجميد بعرض الخاص التكبير مستوى إعداد التبعيد\التقريب مستوى

 2 من الخطوات وفي 1go حتى 10oو 1 من خطوات في 8o ل

 خطوات وفي g0oو i2oو i من خطوات وفي wgo حتى 20oو

 w.5oو o 2.5و o 1.8و go.1و io.1و 1.2o من وقدرات g من

 .i.5oو

 .التجميد عرض أداة تنشط جديد تجميد عرض
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 ومحدد العرض استخدام وضع العرض الشامل

 منطقة بتحديد لك وتسمح حاليًا تكبيرها يتم التي الشاشة منطقة الشامل العرض وضع لك يعرض

 في العرض موقع محدد ويظهر التكبير إيقاف  يتم الشامل، العرض وضع تنشيط عند. لتقريبها جديدة

 أو لتكبيرها جديدة منطقة تحديد يمكنك العرض، موقع محدد تحريك خالل من. العادية الشاشة

 .تقريبها

 الستخدام وضع العرض الشامل 

 :التالية الخطوات بإحدى قم .1

 الشامل العرض وضع>  المناطق بتحديد قم ،القارئ أدوات شريط في. 

 تمكين\تعطيل الشامل العرض بوضع الخاص السريع المفتاح أنقر :ktti suaa   

O 

 .العرض موقع محدد ويظهر موقتًا التكبير إيقاف يتم

 .المطلوب الشاشة موقع إلى العرض موقع محدد تحريكب قم .2

w. الجديد الموقع إلى التقريب أو للتكبير انقر. 

 .المحددة الشاشة منطقة عرض مع التكبير استعادة يتم

 أيًضا يمكن. واأللوان األشكال من متنوعة مجموعة في ليظهر العرض موقع محدد إعداد يمكنك

/  التكبير نوافذ استخدام عند الشاشة من محددة غير زاءأج في للظهور العرض موقع محدد تمكين

 .المرسية أو المتراكبة التصغير

 لتمكين أو تعطيل محدد موقع العرض 

 .العرض موقع محدد أنقر مكبر، قائمة في .1

 .العرض موقع محدد صفحة كذلك وتظهر التبعيد أو التقريب نافذة محاورة تظهر

 .العرض موقع محدد تمكين خانة تحديد من تأكد .2

w. رغبتك حسب الموقع محدد خيارات بضبط قم 

i. موافق أنقر. 

 الموقع بمحدد الخاص التشغيلي األمر باستخدام وتعطيله المواقع محدد تمكين يمكن: مالحظة

 :ktti suaa   s. 
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 الموقع محدد عرض حقل

 مواصفات إعداد

 الموقع محدد إعدادات

 كتلة كتلة،: عرضه يتم الذي لعرضا موقع محدد من نوعاً  يختار الموقع محدد عرض

 .الصليب أو اإلطار معكوسة،

 .الموقع محدد عرض فيه سيظهر الذي اللون تحدد لون

 في الشفافية مستوى يتحكم. موقع محدد عرض شفافية مستوى تحدد شفافية
 موقع محدد خالل من رؤيتها يمكن التي المكتب سطح صورة مقدار

 .العرض

 يف العرض موقع محدد عرض
 وتبعيد وتقريب وإرساء تراكب،

 1o عروض مع

 عند الشاشة من 1o جزء في العرض موقع محدد عرض تمكن
 التكبير نوافذ مع والتبعيد التقريب أو اإلرساء أو التراكب استخدام

1o. 
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 .الموقع محدد وتعطيل تشغيل الموقع محدد عرض وميض

 من) الثانية في رضالع موقع بمحدد الخاص الوميض معدل تحدد الوميض معدل

، 5 إلى 5.  (5. حسب ثوان 
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 إدارة الشاشات المتعددة

 وكيفية المتوافرة والتبعيد التقريب نوافذ أنواع على تعرفت ،"والتبعيد التقريب نوافذ" قسم في

 .تحديدها

 ، tnnemmod لـ المتعددة العرض شاشات خيارات تكوين كيفية حول معلومات القسم هذا يوفر

 استكشاف وكيفية أفضل، بشكل tnnemmod مع للعمل متعددة شاشات مع نظام تكوين وكيفية

 .وإصالحها tnnemmod في المتعددة الشاشات بدعم المتعلقة المشاكل

 دعم إضافة ستتم. موسعتين عرض شاشتي مع حاليًا tnnemmod في المتعددة الشاشات دعم يعمل

 .مستقبلي إصدار في أكثر أو موسعة شاشات لثالث

 ، متعددة عرض شاشات الستخدام بك الخاص النظام إعداد حول معلومات على للحصول :مالحظة

 RrFinWned بإصدار المتعلقة اإلرشادات عن ويب على RrFinWned موقع في ابحث

srotnuW. 

 المتعددة الشاشات خيارات 

 المدعومة األجهزة 

 مستحسنة هيئات أو إعدادات 

 العروض إعداد 

 تلقائي ضبط 

 تصرفات tnne mmod 

 األخطاء عن الكشف 
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 خيارات الشاشات المتعددة

 نوافذ تصرف كيفية لتخصيص اإلعدادات من متنوعة مجموعة المتعددة الشاشات خيارات توفر

 مؤشر تحرك كيفية السلوكيات هذه تتضمن. متعددة عرض شاشات استخدام عند التبعيد\التقريب
 في وتعديلها الشاشة وتعزيزات التكبير تطبيق وكيفية ، والشاشات المكتب سطح جهزةأ بين الماوس

 .شاشة كل عرض

 ، متعددة شاشات دعم في المتوفرة التبعيد/ التقريب نافذة ألنواع وصف على للحصول :مالحظة

 . التبعيد\ التقريب نوافذ تحديد راجع

 شاشات المتعددةلضبط خيارات ال 

 مفتاح وأنقر نافذة إلى انتقل أو نافذة جانب إلى السهم أنقر المكبر، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم

 .إعدادات أنقر النافذة، قائمة في .2

 .التبعيد أو التقريب نافذة إعدادات محاورة تظهر

w. نافذة حقل اختر. 

i. المتعددة الشاشات خيارات اختر... 

 المتعددة الشاشات تخيارا محاورة تظهر

 .رغبتك حسب المتعددة الشاشات خيارات بتعديل قم .5

g. موافق أنقر. 
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 المتعددة الشاشات خيارات محاورة

 مواصفات إعداد

 المكتب سطحي بين الكتابة عالمة تقطع عندما

 الحد قطع من الكتابة عالمة منع

 :في

 كتبالم سطحي بين العبور من بالماوس الخاصة الكتابة عالمة يمنع
 التحرير مربع في المحددة للمدة الحد مقابل المؤشر يضغط حتى

 نقل يمكنك الخيار، هذا تمكين عند: مالحظة. المجاور والسرد

 (.بسرعة) مرتين الحد على النقر طريق عن الفور على المؤشر

 في المحدد للنمط وفقًا المكتب اسطح بين الحدود على حدود يعرض :المكاتب أسطح بين الحد عرض

 البقاء على الحدود محدد يساعدك. المجاور والسرد التحرير مربع

 .الموسعة الشاشات في موجهًا

 عندما الصوت إشارات تشغيل
 الحدود ويتعدى المؤشر يالمس

 عندما دراية على لتجعلك الصوتية اإلشارات من زوج بتشغيل يقوم
 بين وعبر المكتب أسطح بين الحدود بلغ قد الماوس مؤشر يكون

 .المكتب أسطح

 ويتعدى المؤشر يالمس عندما تشغيلها سيتم التي األصوات يحدد :التالية األصوات استعمال

 اإلشارات من مجموعات أربع هناك. المكتب أسطح بين الحدود

 .بينها من لالختيار الصوتية
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 .ستسمع الذي الصوت مستوى تحدد :الصوت حجم

 متعدد عرض استخدام عند

 التكبير مستوى في العروض إبقاء
 عينه

 المتعدد بالعرض الخاصة التبعيد أو التقريب نوافذ استخدام عند
 وغير النشطة العروض اإلعداد هذا يفرض الشامل، أو المحلي
 جميع عبر التكبير مستوى بنفس مًعا التصغير أو للتكبير النشطة

 النشط، العرض في التكبير مستوى ضبط عند. العرض شاشات
 مع أيًضا األخرى الشاشات على التكبير ستوياتم تتكيف سوف

 .المستوى نفس

 عند النشط العرض لتبديل المخصص السريع التشغيل مفتاح يعرض :بنقر الناشط العرض تبديل
 المحلي المتعدد بالعرض الخاصة التبعيد أو التقريب نوافذ استخدام

 .الشامل أو

 مختلفة إعدادات

 .عليها الشاشة تعزيزات تطبيق سيتم التي اشاتالش يضبط :ل الشاشة تعزيز عرض
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 أجهزة الشاشات المتعددة المدعومة

 تشغيل لنظام المصممة التقنيات معظم مع tnnemmod ب الخاصة المتعددة الشاشات دعم يعمل

 ،0Vc و ،VGUو العرض ومنفذ العارضو العرض وشاشات الفيديو بطاقات تتضمن وهي. وندوز

 هذه توسيع:ل معدة متعددة عرض أجعزة مع يعمل نظامك كان إذا الحاالت، معظم وفي 0Rc  و

 واجهت حال في. النظام هذا على tnne mmodب الخاصة المتعددة الشاشة دعم يعمل العروض،

 في وإصالحها، متعددةال بالشاشات الخاصة األخطاء استكشاف" راجع العرض، هذا في مشكلة أي

 .المحلي بالموزع أو سينتفك فريدوم بمؤسسة اتصل أو الفصل، هذا
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 إعدادات الشاشة المستحسنة

 الخاصة والموديالت الطرز معظم مع tnnemmod في المتعددة العرض شاشات دعم سيعمل
 أحجام على تحتوي التي الشاشات من مجموعة ذلك في بما العرض، وأجهزة الكمبيوتر بشاشات

 أعلى لتحقيق التالية التوصيات باالعتبار األخذ يجب ، ذلك ومع.  مختلفة عرض دقة ودرجات

 .المتعددة الشاشات نظام من واإلنتاجية الراحة على والحصول العرض، جودة من مستوى

 أحجام الشاشات واالتجاه والمحاذاة

 توجيهها يتم التي الشاشات من متطابقة مجموعة باستخدام ننصحك عرض، ضلأف على للحصول

 في الشاشات بترتيب تقوم عندما ذلك، بعد. مكتبك على مكدسة أو جنب إلى جنبًا مثاليًا ومحاذاة فعليًا
 الماوس مؤشر تحريك من ستتمكن مكتبك، على الشاشات مثل االتجاه نفس في الشاشة دقة محاورة

 حول إرشادات على للحصول. سلسة واحدة شاشة كانت لو كما ، أخرى إلى  شاشة نم حدسي بشكل

 .متعددة شاشات بدعم الخاصة العرض شاشات تهيئة راجع العرض، شاشات ترتيب

 حيث ، التكبير نافذة في القفز استخدام عند خاصة أهمية لها - لمحاذاةا واالتجاه الحجم - العوامل هذه

 في متطابقة غير الشاشات كانت إذا. متعددة شاشات عبر متجاور متجاوبًا عرًضا الشاشات تعرض
 مربًكا والتقريب التبعيد نافذة في المعروض المكبر العرض يكون فقد المحاذاة، أو االتجاه أو الحجم

 .للنظر

 لعرضدقة ا

 تعمل. أصلية بدقة شاشة لكل الشاشة دقة بتعيين دائًما نوصي مكبرة، عروض أوضح على للحصول
 في تظهر التي الصورة جودة تقليل على األصلية غير الدقة درجات في التشغيل قيد العرض شاشات

 ستخداما عند أيًضا التوصية هذه تنطبق :مالحظة. التكبير عند أكثر تسيء والتي ، العادي العرض

 .فقط واحد عرض جهاز
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 إعداد الشاشات لدعم الشاشات المتعددة

 متعددة شاشات النظام لدى يكون أن يجب ،tnnemmod في المتعددة العرض شاشات الستخدام

 :التالية اإلعدادات باستخدام وُمهيّأة وممّكنة به متصلة

 الشاشة دقة الحوار مربع في" العرض شاشات سيعتو" ل العرض شاشات إعداد يجب. 

 الشاشة دقة محاورة في واحد جانب على تماًما الشاشات محاذاة تتم أن يجب. 

 الفعلي الترتيب مع وثيق بشكل تتطابق بحيث الموسعة العرض شاشات ترتيب يتم أن يجب 

 .مكتبك على للشاشات

 .التعديالت هذه جميع إلجراء تعليمات أدناه وترد

 عداد الشاشات للتوسيع شاشات العرض هذهلإل 

 :التالية الطرق باستخدام" العرض شاشات توسيع" على الشاشات ضبط يمكنك

 RsFouwi   P": العرض تبديل" الخاص االختصار مفتاح استخدم: األولى الطريقة

 االختصار علىمفتاح الضغط عند RsFouwi   P ، على العرض تبديل شريط سيظهر 

 أو RsFouwi   P على اضغط ظاهراً، العرض تبديل شريط يكون ماعند. الشاشة

. العرض تبديل شريط في المتعددة الشاشة خيارات بين للتنقل واأليسر األيمن األسهم مفتاحي

 .rFZoZ مفتاح على اضغط ،roZoFo توسيع خيار إلى باالنتقال قيامك بمجرد

 .الشاشة دقة محاورة في بتحديد قم: الثانية الطريقة

 .الشاشة دقة انقر ثم المكتب، سطح في فارغة منطقة أي فوق األيمن الماوس بزر انقر .1

 .الشاشة دقة محاورة تظهر

 تظهر قد. هذه العرض شاشات توسيع وحدد" متعددة عروض" المنسدلة القائمة فوق انقر .2

 على اإلبقاء اختر. بالعرض الخاصة اإلعدادات حفظ في ترغب كنت إذا ما تسألك محاورة
 التغييرات

 من مجموعة استخدام عند أيًضا tnnemmod في متعددة شاشات دعم يعمل :مالحظة

 ".العرض شاشات توسيع" على تعيينها يتم التي العرض وجهاز العرض أجهزة

 لترتيب وصف وتنظيم العروض الموسعة 

 :التالي النحو على بك الخاصة الموسعة العرض شاشات وتنظيم ترتيب يمكن

 .الشاشة دقة انقر ثم المكتب، سطح في فارغة منطقة أي في األيمن ماوسال بزر انقر .1

 ترتيب لكيفية توضيحيًا عرًضا هذا الحوار مربع يعرض. الشاشة دقة محاورة تظهر

 .حاليًا الموسعة العرض شاشات وتنظيم
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 للشاشات المادي الترتيب لمطابقة ترتيبها يتم بحيث الشاشات اسحب الماوس، باستخدام .2
 لقواعد وفقًا تماًما الشاشات أطراف نفس بمحاذاة قم ثم كثب، عن مكتبك على ودةالموج

 .التالية المحاذاة

 السفلية أو العلوية األطراف محاذاة فيجب جنب، إلى جنبًا موضوعة الشاشات كانت إذا 

 .العرض لشاشات

 اليمنى أو اليسرى األطراف محاذاة فيجب عموديا، العرض شاشات وضع تم إذا 

 .العرض اتلشاش

w. اإلعدادات حفظ في ترغب كنت إذا ما تسألك محاورة تظهر قد. موافق أو تطبيق زر أنقر 

 .التغييرات على اإلبقاء أنقر المحاورة، هذه ظهرت إذا. بالعرض الخاصة
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 تعديل تلقائي لتغييرات العرض

 بما لديك، العرض أجهزة على إجراؤها يتم التي التغييرات جميع كتشافبا تلقائيًا tnnemmod يقوم

 :يلي ما ذلك في

 عرض أجهزة إزالة أو إضافة 

 عرض أجهزة تعطيل أو تمكين 

 العرض ألجهزة الشاشة دقة تغيير 

 العرض أجهزة واتجاه النسبي الوضع تغيير 

 هذه، العرض شاشات توسيع. المثال سبيل على - العرض أجهزة عرض طريقة تغيير 

 {o} في فقط إظهار هذه، العرض شاشات مضاعفة

 عند. tnnemmod تشغيل وأثناء tnnemmod تشغيل بدء عند التغييرات هذه عن الكشف يتم

 لتكوين مسبقًا استخدمتها التي اإلعدادات إلى بالتعديل تلقائيًا tnnemmod يقوم ما، تغيير اكتشاف

 tnnemmod فسيستخدم هذا، العرض إعداد باستخدام مسبقًا قمت قد تكن لم إذا. هذا العرض

 لتغييرات وتعديله tnnemmod اكتشاف كيفية على األمثلة بعض إليك. االفتراضية اإلعدادات

 :العرض

 يقوم عندما tnnemmod عرض مع متعددة شاشات إلى واحد جهاز من تبديل عن بالكشف 

 لشاشات المستخدم األخير النافذة نوع إلى بالتبديل تلقائيًا tnnemmod يقوم سوف موسع،

 مرة، ألول موسع عرض شاشات مع متعددة عرض شاشات اكتشاف عند. المتعددة العرض

 العرض لشاشات االفتراضي التبعيد أو التقريب نافذة نوع بتمكين tnnemmod يقوم

 .المحلي المتعدد العرض وهو ، المتعددة

 اكتشاف عند tnnemmod شاشة إلى موسع عرض شاشات مع متعددة شاشات من لتبديل 

 فإن ،"الشاشات هذه مضاعفة"ل ضبطها تم متعددة عرض شاشات إلى أو واحدة،

tnnemmod شاشة في المستخدم التبعيد أو التقريب نافذة من نوع آخر إلى تلقائيًا سيتحول 

 نافذة نوع بتمكين tnnemmod يقوم األولى، للمرة فقط واحدة شاشة اكتشاف عند. واحدة

 .الكامل التقريب وهو واحدة، عرض لشاشة االفتراضي التبعيد أو لتقريبا
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 ميزات تصرفات في الشاشات المتعددة

 كما tnnemmod ميزات بعض ستعمل ، tnnemmod في المتعددة العرض شاشات استخدام عند

 .أدناه موضح هو

 التصرف الحالي  ميزة

 أو 1X مع أو وتقريب وتبعيد واالستنساخ، القفز، استخدام عند التطبيق قارئ
 المكبر العرض تمرير يتم الشامل، المتعددة النوافذ عرض بطرق
 عن النظر بصرف التطبيق، قارئ كلمة تمييز لمتابعة دائًما النشط

 .عليه الهدف التطبيق تشغيل يتم الذي المكتب سطح

 التطبيق كان إذا المحلي، التبعيد/ قريبالت نافذة استخدام عند
 فسيصبح النشط، غير الشخصي المكتب سطح على المستهدف
 قارئ كلمة تمييز التباع التمرير ويتم نشطًا نشط غير العرض

 .التطبيق

 أو 1X مع أو وتقريب وتبعيد واالستنساخ، القفز، استخدام عند القراءة مناطق
 المكبر العرض تمرير يتم ،الشامل المتعددة النوافذ عرض بطرق
 النظر بصرف العرض، في المحفزة المنطقة لمتابعة دائًما النشط

 .عليه الهدف التطبيق تشغيل يتم الذي المكتب سطح عن

 التطبيق كان إذا المحلي، التبعيد/ التقريب نافذة استخدام عند
 فسيصبح النشط، غير الشخصي المكتب سطح على المستهدف
 في المحفزة المنطقة التباع التمرير ويتم طًانش نشط غير العرض

 .العرض

 .المتعددة الشاشات استخدام عند الميزة هذه تتوافر ال  اللمس شاشة

 .المتعددة الشاشات استخدام عند الميزة هذه تتوافر ال tnnemmod كاميرا

 الموصولة 55mV شاشات دعم

 .c2  منفذ بواسطة

 .المتعددة الشاشات استخدام عند الميزة هذه تتوافر ال
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الكشف عن األخطاء في الشاشات المتعددة 
 وإصالحها

 العرض شاشة دعم استخدام عند تحدث أن يمكن التي المشكالت لحل خطوات الموضوع هذا يوفر

 .متعددة عرض شاشات استخدام يتم حيث ، tnnemmod في المتعددة

 شاشات باستخدام تهيئتها تمت) أكثر أو عرض شاشات ثالثة على بك الخاص النظام يحتوي: المشكلة

 المتعددة الشاشات دعم يتطلب: "تقول رسالة تظهر tnnemmod تشغيل بدء محاولة وعند( موسعة

 باستثناء الموسعة الشاشات كل تعطيل الرجاء. فقط واحدة موسعة شاشة تمكين tnnemmod لـ

 . "أخرى مرة المتعددة العرض أجهزة نتمكي حاول ثم واحدة،

 سيتم. موسعتين عرض شاشتي مع حاليًا tnnemmod في المتعددة الشاشات دعم يعمل :الحل

 .مستقبلي إصدار في أكثر أو موسعة شاشات لثالث دعم إضافة

  

 اليمين على المكبر العرض من األيسر النصف يعرض القفز أو الممتد عرض استخدام عند: المشكلة

 .صحيح العكسو

 يمكنك المشكلة لحل. لشاشاتك المادية الترتيبات من الموسعة العرض شاشات اتجاه عكس يتم: الحل
 في األيمن الماوس زر بنقر إليها الوصول يمكن التي الشاشة، دقة إعدادات في الشاشات ترتيب عكس

 .الشاشة دقة نقر ثم بك، الخاص المكتب سطح على فارغة منطقة أي

  

 .الخارجية األطراف عند تلتف ولكنها بي الخاصة الشاشات بين الماوس تتحرك لن: ةالمشكل

 يمكنك المشكلة لحل. لشاشاتك المادية الترتيبات من الموسعة العرض شاشات اتجاه عكس يتم: الحل
 في األيمن الماوس زر بنقر إليها الوصول يمكن التي الشاشة، دقة إعدادات في الشاشات ترتيب عكس

 .الشاشة دقة نقر ثم بك، الخاص المكتب سطح على فارغة نطقةم أي

  

 .العرض مساحة نصف في ويمرر tnnemmod يكبر: المشكلة

 يتم. واحدة عرض شاشة إلى تنظر لكنك ممكناً  tnnemmod في المتعددة الشاشات دعم يكون :الحل

 .الثانية العرض شاشة على العرض مساحة من اآلخر النصف عرض
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 تعزيز الشاشة

 يمكنك اإلعدادات، هذه باستخدام. الشاشة على تظهر التي الكائنات وضوح الشاشة تعزيزات تحسن
 النص ومؤشر الماوس مؤشر مظهر وتحسين والوضوح، التباين لتحسين الشاشة ألوان تحسين

 .واتابعها رؤيتها يسهل مما المفاتيح لوحة إدخال وتركيز

 اللون تعزيز 

 الكتابة عالمة تعزيز 

 المؤشر تعزيز 

 التركيز تعزيز 

 الذكي العكس استخدام 



92 

 

 تعزيز اللون

 ويقلل سهولة أكثر عرًضا يوفر ما مات،والرسو النص وضوح تحسين على األلوان تعزيزات تعمل

 التي التصفية عامل تأثيرات من متنوعة مجموعة من اللون تعزيز خيارات تتكون. العين إجهاد من

 إنشاء أو مسبقًا المعدة األلوان أنظمة بين من االختيار يمكنك. والسطوع والتباين اللون تضبط

 .بك الخاصة المخصصة األلوان إعدادات

 وقريباً ) codmiomd roI nimi 11 في اللون وعكس السطوع عكس تأثيرات استخدام عند !إرشاد

 عكس تأثيراً  سيعكس tnnemmod من الذكي العكس ميزة تمكين فإن ،( األخرى المستعرضات

 راجع الميزة، هذه حول المعلومات من لمزيد. الطبيعية بألوانها عرضها فيتم الصور على الصورة

 .الذكي العكس استخدام

 عالمة في الموجود اللونب الخاص الفصل زر باستخدام وتعيينها اللون تعزيز خيارات تمكين يتم

 تشغيله، وإيقاف اللون تعزيز بتشغيل الزر هذا من العلوي الجزء يقوم. المكبر أدوات شريط التبويب

 .اللون قائمة السفلي الجزء يفتح بينما

 لتبديل تعزيزات اللون بين تشغيل وإيقاف 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 اللون زر بتحديد قم ،بالمكبر الخاص األدوات شريط حقل في. 

 تمكين\تعطيل اللون بتعزيز الخاص السريع المفتاح أنقر :ktti suaa   k 

  ًلتحديد مخطط خاص باللون معد مسبقا 

 مفتاح وأنقر لون إلى انتقل أو لون جانب إلى السهم أنقر القارئ، أدوات شريط ةصفح في .1

 .األسفل السهم

 .مخطط أنقر اللون، قائمة في .2

w. فيه ترغب الذي اللون مخطط بتحديد قم مخطط، قائمة في. 

 لتحديد مخطط خاص باللون مخصص 

 مفتاح وأنقر لون ىإل انتقل أو لون جانب إلى السهم أنقر القارئ، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم

 .إعدادات أنقر اللون، قائمة في .2

 .اللون حقل ويعرض الشاشة تعزيزات إعدادات محاورة تظهر

w. مخصص اختر... 

i. رغبتك حسب المخصصة اإلعدادات بتعديل قم. 

 .موافق أنقر .5



5 الفصل المكبر ميزات        93  
 

 

 

 اللون حقل

 مواصفات إعداد

 اللون تعزيز

 كافة اللون تعزيزات تعطيل عادي

 والسرد التحرير مربع في تحديده يتم) مسبقاً  معد لون مخطط شيطتن مخطط

 (.الموافق

 خاص لون مخطط وضع وتخولك المخصصة، اإلعدادات تنشط مخصص

 .بك

 ألوان مخطط لمطابقة المخصصة اإلعدادات ووضع بتنشيط يقوم تخصيص

 كنقطة مسبقًا معيّن نظام استخدام لك يتيح. المحدد المسبق اإلعداد
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 .مخصص لمخطط بداية

 مخصصة إعدادات

 التقريب نافذة على األلوان تحسينات تطبيق يتم كان إذا ما يحدد ل اللون تعزيزات تطبيق

 .كليهما أو( العادية الشاشة) الخلفية أو التبعيد\

 والتباين الوضوح إعدادات

. ٪100 إلى ٪0 من الشاشة صورة سطوع من يقلل أو يزيد الوضوح

 %50 وه العادي الوضوح

 إلى ٪0 من الشاشة على المعروضة الصورة تباين من يقلل أو يزيد تباين

 %.50 هو العادي التباين. 100٪

 (.عادي) ٪50 إلى والتباين السطوع يعيد العادية اإلعدادات استعادة

 التأثير إعدادات

 .المرتبطةبه اإلعدادات وينشط اللون تأثير نوع يحدد التأثير

 .تصفية أي طبيقت يتم ال .شيء ال

 األلوان تصبح. الشاشة ألوان كافة سطوع تعكس .السطوع عكس

 .بالعكس والعكس داكنة الفاتحة

 .كافة الشاشة ألوان تعكس .األلوان عكس

 على الحفاظ مع واحد لون إلى الشاشة ألوان جميع يحول مصبوغ

 تحرير مربع يظهر الصبغة، تأثير تحديد عند. والظل الضوء قيم

 .الصبغة لون بتحديد لك يسمح ما ،لون وسرد

 تأثير تحديد عند. بلونين طيف إلى الشاشة ألوان جميع يحول اللونان
 ما والخلفية، األمامي اللون والسرد التحرير مربعات تظهر اللونين،

 .اللون ثنائي طيف تحديد لك يتيح

 استبدال تأثير تحديد عند. بآخر شاشة لون يستبدل اللون استبدال
 ما والسرد، التحرير مربعات و االستبدال مربعات تظهر اللون،

 عرض تمرير شريط أيًضا يظهر. واستبداله اللون باختيار لك يسمح
 إلى اللون استبدال نطاق توسيع لك يتيح مما الترددي النطاق

 .المحدد اللون من قريبة درجات
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 تعزيز عالمة الكتابة

 يمكنك. ومتابعته الماوس كتابة عالمة مؤشر موقع تحديد السهل من الكتابة عالمة تعزيزات تجعل

. الشاشة على الكتابة عالمة موضع على يؤكد موقع محدد وتنشيط الكتابة عالمة ولون حجم ضبط
 الكتابة عالمة إعدادات إنشاء أو مسبقًا المعدة الكتابة عالمات مخططات بين من االختيار يمكنك

 .بك الخاصة المخصصة

 الكتابة عالمةب الخاص الفصل زر باستخدام وتعيينها الكتابة عالمة تعزيز خيارات تمكين يتم

 تعزيز بتشغيل الزر هذا من العلوي الجزء يقوم. المكبر أدوات شريط التبويب عالمة في الموجود

 .الكتابة عالمة قائمة السفلي الجزء يفتح ابينم تشغيله، وإيقاف الكتابة عالمة

 لتبديل تعزيزات عالمة الكتابة بين تشغيل وإيقاف 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 الكتابة عالمة زر بتحديد قم ،بالمكبر الخاص األدوات شريط حقل في. 

 تمكين\تعطيل الكتابة عالمة بتعزيز الخاص السريع المفتاح أنقر :ktti suaa   P 

 مخطط خاص بعالمة الكتابة معد مسبقاً  لتحديد 

 عالمة إلى انتقل أو الكتابة عالمة جانب إلى السهم أنقر المكبر، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم مفتاح وأنقر الكتابة

 .مخطط أنقر الكتابة، عالمة قائمة في .2

w. فيه ترغب الذي الكتابة عالمة مخطط بتحديد قم مخطط، قائمة في. 

  خاص بعالمة الكتابة مخصصلتحديد مخطط 

 عالمة إلى انتقل أو الكتابة عالمة جانب إلى السهم أنقر المكبر، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم مفتاح وأنقر الكتابة

 .إعدادات أنقر الكتابة، عالمة قائمة في .2

 .الكتابة عالمة حقل ويعرض الشاشة تعزيزات إعدادات محاورة تظهر

w. مخصص اختر... 

i. رغبتك حسب المخصصة اإلعدادات يلبتعد قم. 

 .موافق أنقر .5
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 المؤشر عالمة حقل

 مواصفات إعداد

 الكتابة عالمة تعزيز

 كافة الكتابة عالمة تعزيزات تعطيل عادي

 التحرير مربع في تحديده يتم) مسبقاً  معد كتابة عالمة مخطط تنشيط مخطط

 (.الموافق والسرد

 كتابة عالمة مخطط وضع لكوتخو المخصصة، اإلعدادات تنشط مخصص

 .بك خاص

 عالمة مخطط لمطابقة المخصصة اإلعدادات ووضع بتنشيط يقوم تخصيص

 بداية كنقطة مسبقًا معيّن نظام استخدام لك يتيح. المحددة الكتابة
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 .مخصص لمخطط

 مخصصة إعدادات

  الكتابة عالمة

 الكتابة عالمات استخدام
 ب الخاصة السلسة

tnnemmod 

 في سلسة حافة ذات الماوس الخاصة الكتابة المةع لتمكين

tnnemmod المخصص الكتابة عالمة مخطط في. 

( 1o) قياسية أحجام إلى المعززة الماوس الكتابة عالمة حجم يضبط حجم

 (.io) جًدا كبيرة أو( 2o) كبيرة أو

 .الكتابة عالمة لون تحدد لون

 الكتابة عالمة موقع محدد

 :الكتابة المةع موقع نوع تحدد نوع

 بعالمة الخاصة الساخنة النقطة حول تتمحور دائرة يعرض .دائرة

 .الكتابة

 نقطة باتجاه الداخل نحو تشع التي المتحركة الدوائر يعرض الدوائر

 .لساخنة الكتابة عالمة

 تمتد التي المتقاطعة الخطوط من مجموعة يعرض كامل متقاطع خط

 ساخنة نقطة مع وتتقاطع لالكام التبعيد أو التقريب نافذة عبر

 .للمؤشر

 التي المتقاطعة الخطوط من مجموعة يعرض متقاطعة خطوط

 .الكتابة بعالمة الخاصة الساخنة النقطة حول تتمحور

 .الكتابة عالمة موقع لون تحدد لون

 .عريض أو وسط رفيع،: الكتابة عالمة موقع حجم تحدد السماكة

 في الشفافية مستوى يتحكم. الكتابة مةعال موقع شفافية مستوى تحدد شفافية
 موقع محدد خالل من رؤيتها يمكن التي المكتب سطح صورة مقدار

 .الكتابة عالمة

 الكتابة عالمة موقع عرض

 دائماً  الكتابة عالمة موقع عرض يتم دائماً 

 الكتابة عالمة تكون عندما
 ثابتة

 الكتابة مةعال تكون عندما فقط الكتابة عالمة موقع محدد عرض يتم

 (.تتحرك ال)ثابتة

 عالمة تتحرك عندما فقط الكتابة عالمة موقع محدد عرض يتم  الكتابة عالمة تتحرك عندما
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 .الكتابة

 نقر على اإلبقاء يتم عندما فقط الكتابة عالمة موقع محدد عرض يتم المعدل المفتاح نقر عند

 .الكتابة بعالمة الخاصة المعدلة المفاتيح

 عليها، الضغط عند التي، المفاتيح من مجموعة أو مفتاًحا يحدد لمعدلةا المفاتيح

 .الكتابة عالمة موقغ محدد ستعرض

 عندل الكتابة عالمة موقع محدد عرض خيار إعداد يجب :مالحظة

 .المعدل المفتاح نقر
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 تعزيز المؤشر

 المواقع محدد اختيار يحدد. ومتابعته النص مؤشر موقع تحديد السهل من مؤشرال تعزيزات تجعل

 المعدة األلوان مخططات بين من االختيار يمكنك. المحيط النص حجب دون المؤشر وضع المرئية

 .بك الخاصة المخصصة األلوان إعدادات إنشاء أو مسبقًا

 في الموجود المؤشرب الخاص الفصل زر باستخدام وتعيينها المؤشر تعزيز خيارات تمكين يتم

 وإيقاف المؤشر تعزيز بتشغيل الزر هذا من العلوي الجزء يقوم. المكبر أدوات شريط التبويب عالمة

 .المؤشر قائمة السفلي الجزء يفتح بينما ، تشغيلها

 لتبديل تعزيزات المؤشر بين تشغيل وإيقاف 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 المؤشر زر بتحديد قم ،بالمكبر خاصال األدوات شريط حقل في. 

 تمكين\تعطيل المؤشر بتعزيز الخاص السريع المفتاح أنقر :ktti suaa   e 

  ًلتحديد مخطط خاص بالمؤشر معد مسبقا 

 وأنقر المؤشر إلى انتقل أو المؤشر جانب إلى السهم أنقر القارئ، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم مفتاح

 .مخطط رأنق المؤشر، قائمة في .2

w. فيه ترغب الذي المؤشر مخطط بتحديد قم مخطط، قائمة في. 

 لتحديد مخطط خاص بمؤشر مخصص 

 وأنقر المؤشر إلى انتقل أو المؤشر جانب إلى السهم أنقر القارئ، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم مفتاح

 .إعدادات أنقر المؤشر، قائمة في .2

 .المؤشر حقل رضويع الشاشة تعزيزات إعدادات محاورة تظهر

w. مخصص اختر... 

i. رغبتك حسب المخصصة اإلعدادات بتعديل قم. 

 .موافق أنقر .5
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 المؤشر حقل

 مواصفات إعداد

 المؤشر تعزيز

 كافة المؤشر تعزيزات تعطيل عادي

 التحرير مربع في تحديده يتم) مسبقاً  معد مؤشر مخطط تنشيط مخطط

 (.الموافق والسرد

 خاص مؤشر مخطط وضع وتخولك صة،المخص اإلعدادات تنشط مخصص

 .بك

 المؤشر مخطط لمطابقة المخصصة اإلعدادات ووضع بتنشيط يقوم تخصيص

 بداية كنقطة مسبقًا معيّن نظام استخدام لك يتيح. المحدد المسبق
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 .مخصص لمخطط

 إعدادات مع النص مؤشر يظهر عرض، المربع في النقر عند عرض

 .المحددة المؤشر تعزيز

 خصصةم إعدادات

 المؤشر موقع محدد

 :المؤشر موقع نوع تحدد نوع

 .المؤشر حول اسفين شكل على مثلثاً  إطاراً  تعرض .أسفين

 .المؤشر حول دائرة تعرض .دائرة

 .المؤشر حول مستطيالً  إطاراً  تعرض .إطار

 .عريض أو وسط رفيع،:  المؤشر موقع حجم تحدد حجم

 .المؤشر موقع لون تحدد لون

 مقدار في الشفافية مستوى يتحكم. المؤشر موقع شفافية مستوى دتحد شفافية
 موقع محدد خالل من رؤيتها يمكن التي المكتب سطح صورة

 .المؤشر

 المؤشر موقع عرض

 دائماً  المؤشر موقع عرض يتم دائماً 

 ال) ثابتًا المؤشر يكون عندما فقط المؤشر موقع محدد عرض يتم ثابتًا المؤشر يكون عندما

 (.ركيتح

 .المؤشر يتحرك عندما فقط المؤشر موقع محدد عرض يتم المؤشر يتحرك عندما

 نقر على اإلبقاء يتم عندما فقط المؤشر موقع محدد عرض يتم المعدل المفتاح نقر عند

 .المعدلة المفاتيح مؤشر

 عليها، الضغط عند التي، المفاتيح من مجموعة أو مفتاًحا يحدد المعدلة المفاتيح

 .المؤشر موقع محدد ضستعر

 نقر عندل المؤشر موقع محدد عرض خيار إعداد يجب :مالحظة

 .المعدل المفتاح
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 تعزيز التركيز

 والسهم المفتاح فوق النقر عند ومتابعته التحكم تركيز موقع تحديد تسهيل على التركيز تعزيزات تعمل

 عند. بالتطبيق الخاصة األخرى التحكم وعناصر األدوات وأشرطة الحوار ومربعات القوائم في
 حجب دون التركيز مع التحكم عنصر موضع المرتفعة لرؤية ذات مواقع محدد اختيار يحدد تمكينها،

 التركيز إعدادات تهيئة أو المسبقة التركيز مخططات بين من االختيار يمكنك. محيط نص أي

 .بك الخاصة ةالمخصص

 عالمة في الموجود بالتركيز الخاص الفصل زر باستخدام وتعيينها التركيز تعزيز خيارات تمكين يتم

 وإيقاف التركيز تعزيز بتشغيل الزر هذا من العلوي الجزء يقوم. المكبر أدوات شريط التبويب

 .التركيز قائمة السفلي الجزء يفتح بينما تشغيلها،

 يز بين تشغيل وإيقافلتبديل تعزيزات الترك 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 التركيز زر بتحديد قم ،بالمكبر الخاص األدوات شريط حقل في. 

 تمكين\تعطيل التركيز بتعزيز الخاص السريع المفتاح أنقر :ktti suaa   n 

  ًلتحديد مخطط خاص بالتركيز معد مسبقا 

 مفتاح وأنقر تركيز إلى انتقل أو كيزتر جانب إلى السهم أنقر القارئ، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم

 .مخطط أنقر تركيز، قائمة في .2

w. فيه ترغب الذي التركيز مخطط بتحديد قم مخطط، قائمة في. 

 لتحديد مخطط خاص بالتركيز مخصص 

 مفتاح وأنقر تركيز إلى انتقل أو تركيز جانب إلى السهم أنقر القارئ، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم

 .إعدادات أنقر التركيز، قائمة في .2

 .التركيز حقل ويعرض الشاشة تعزيزات إعدادات محاورة تظهر

w. مخصص اختر... 

i. رغبتك حسب المخصصة اإلعدادات بتعديل قم. 

 .موافق أنقر .5
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 تركيز حقل

 مواصفات إعداد

 التركيز تعزيز

 كافة التركيز تعزيزات تعطيل عادي

 التحرير مربع في تحديده يتم) اً مسبق معد تركيز مخطط تنشيط مخطط

 (.الموافق والسرد

 خاص تركيز مخطط وضع وتخولك المخصصة، اإلعدادات تنشط مخصص

 .بك

 تركيز مخطط لمطابقة المخصصة اإلعدادات ووضع بتنشيط يقوم تخصيص

 بداية كنقطة مسبقًا معيّن نظام استخدام لك يتيح. المحدد المسبق
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 .مخصص لمخطط

 مخصصة إعدادات

 التركيز موقع محدد

 :التركيز موقع محدد نوع تحدد نوع

 .فيه التركيز يتم الذي التحكم عنصر فوق كتلة يعرض .كتلة

 .فيه التركيز يتم الذي التحكم عنصر تحت سطراً  يعرض تسطير

 التركيز يتم الذي التحكم عنصر حول مستطيالً  إطاراً  تعرض .إطار

 .فيه

 .يزالترك موقع محدد لون تحدد لون

 .عريض أو وسط أو رفيع: التركيز موقع محدد سماكة تحدد السماكة

 في الشفافية مستوى يتحكم. التركيز موقع محدد شفافية مستوى تحدد شفافية
 موقع محدد خالل من رؤيتها يمكن التي المكتب سطح صورة مقدار

 .التركيز

 موقعال محدد لون إعداد يتم عندما اإلعداد هذا يتوافر ال :مالحظة

 ".عكس"ل

 وُمحدد التركيز يحمل الذي التحكم عنصر بين المسافة يقلل أو يزيد الهامش

 .التركيز موقع

  التركيز موقع محدد عرض

 باستمرار
 التركيز يكون عندما) التركيز موقع محدد عرض دائًما يتم

 (.التحكم عنصر على

 التركيز كوني عندما) ثانية 1.5ل التركيز موقع محدد عرض يتم باختصار

 (.التحكم عنصر على

 نقر على اإلبقاء يتم عندما فقط التركيز موقع محدد عرض يتم المعدل المفتاح نقر عند

 .المعدلة المفاتيح مؤشر

 عليها، الضغط عند التي، المفاتيح من مجموعة أو مفتاًحا يحدد المعدلة المفاتيح

 .التركيز موقع محدد ستعرض

 نقر عندل التركيز موقع محدد عرض خيار إعداد يجب :مالحظة

 .المعدل المفتاح
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 استخدام العكس الذكي

 أجهزة مستخدمي بين شائًعا أمًرا وألوانها الشاشة سطوع لعكس المرشح تأثيرات استخدام يُعد
 المعروض للنص محسنة قراءة إمكانية أقل ًجاوه يوفر ما البصر، في ضعفاً  يعانون الذين الكمبيوتر

 تبدو صور إلى أيًضا تؤدي التأثيرات هذه فإن ذلك، ومع. الراحة وزيادة للعين أقل وتعب الشاشة على

 .األحيان من كثير في رؤيتها وتصعب لالستخدام قابلة وغير جذابة غير وهي أفالم، نيغاتيف وكأنها

 عكس تأثيرات استخدام عند ، tnnemmod ب خاصال الذكي العكس ميزة تمكين خالل من

 التأثير عكس أو بعكس tnnemmod يقوم ،( اللون تحسين ميزة في) اللون وعكس السطوع

 .الطبيعية بألوانها عرضها يتم بحيث الصور على المقلوب

 و codmiomd roI nimi 11 11اإلنترنت مستكشف في حاليًا الميزة هذه تتوافر :مالحظة

Gnn6 m 57inem ، األخرى والتطبيقات الويب متصفحات إلى قريبًا إضافتها سيتم ولكن. 

 ،لتمكين أو تعطيل استخدام العكس الذكي في قائمة لون 

 مفتاح وأنقر لون إلى انتقل أو لون جانب إلى السهم أنقر القارئ، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم

 .الذكي العكس استخدام أنقر لون، قائمة في .2

 ين أو تعطيل استخدام العكس الذكي بواسطة المفتاح السريع،لتمك 

 ktti suaa   e: تمكين\تعطيل السريع العكس بتعزيز الخاص السريع المفتاح أنقر

 .األلوان عكس أو السطوع عكس تمكين عند وتعطيله فقط الذكي العكس تمكين يمكن :
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 إعدادات التجوال

 التي العناصر تبقى لكي والتبعيد التقريب لنافذة tnnemmod تمرير بكيفية التجوال داتإعدا تتحكم
 وعناصر المفاتيح لوحة وتركيز النص ومؤشر الماوس عالمة ذلك في بما العرض، ضمن تتحرك

 التي واألحداث العناصر تحديد يمكنك اإلعدادات هذه وبواسطة. الشاشة ضمن وتتحرك تظهر أخرى

 وضعها وكيفية تعقبها يتم التي العناصر وتحديد والتبعيد، التقريب نافذة في tnne mmod سيتعقبها

 حصر أو الناشط التحكم أو المكبر بالعرض الماوس مؤشر ربك وتلقائياً  والتبعيد، التقريب نافذة في

 .الماوس مؤشر حركة

 تعقب 

 محاذاة 

 ماوس 

 الجزء حسب التجوال 
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 تعقب

 تحكمات أي أو المحاورات أو القائمات ضمن تتجول أو ما نصاً  تطبع أو  الماوس تحرك عندما

إلبقاء تلقائيا والتبعيد التقريب نافذة تمرير يتم أخرى،  به تتحكم التصرف وهذا. العرض في التركيز ًً

 يتعقبها أن في ترغب التي العناصر تحديد يخولك ما tnnemmod في التعقب خيارات

tnnemmod الشاشة من محددة منطقة في التعقب تحديد ويمكنك كما. ناشطة تصبح عندما. 

 ،لضبط اإلعدادات الخاصة بالتعقب 

 .التجوال زر بتحديد قم ،بالمكبر الخاص األدوات شريط حقل في .1

 .التعقب اختر التجوال، قائمة في .2

 .تعقب صفحة عرض عند التجوال إعدادات محاورة وتظهر

w. رغبتك حسب بالتعقب الخاصة اإلعدادات تعديلب قم. 

i. موافق أنقر. 

 

 التعقب حقل

 مواصفات إعداد

 العناصر تعقب

 الماوس عالمة مؤشر بواسطة التعقب تمكين الكتابة عالمة

 النص مؤشر بواسطة التعقب تمكين النص مؤشر
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 حةلو بواسطة عليها التركيز يتم عندما القائمة عناصر تعقب يمكن القائمات

 .المفاتيح

 لوحة بواسطة عليها التركيز يتم عندما التحكمات تعقب يمكن التحكمات

 .المفاتيح

 .تظهر عندما اإلرشادات تعقب تمكين إرشادات

 ناشطة تصبح عندما النوافذ تعقب تمكن النوافذ

 .تظهر عندما التحذيرات تعقب تمكين تحذيرات



5 الفصل المكبر ميزات        109  
 

 

 محاذاة

 يتوافر. العرض ضمن العناصر لتعقب التبعيد أو التقريب نافذة تمرير بكيفية المحاذاة خيارات تتحكم

 والتبعيد التقريب نافذة تمرير يتم الطرف، محاذاة بواسطة. والوسط الطرف: المحاذاة من نوعان

 والتبعيد التقريب نافذة تمرير يتم الوسط، ةمحاذا بواسطة. العرض في تعقبه يتم الذي العنصر إلبقاء

 وهو ثالث، محاذاة نوع ويتوافر. والتبعيد التقريب نافذة وسط في تعقبه يتم الذي العنصر إلبقاء

 في التي النافذة من أو به الخاصة األم القائمة من جزء وأكبر ما تحكماً  تمرر التي الذكية، المحاذاة

 .العرض

 المحاذاة،لضبط اإلعدادات الخاصة ب 

 .التجوال زر بتحديد قم ،بالمكبر الخاص األدوات شريط حقل في .1

 .محاذاة اختر التجوال، قائمة في .2

 .المحاذاة صفحة عرض عند التجوال إعدادات محاورة وتظهر

w. رغبتك حسب بالمحاذاة الخاصة اإلعدادات بتعديل قم. 

i. موافق أنقر. 

 

 المحاذاة حقل

 مواصفات إعداد

 يتم الذي الموضوع يصبح لكي والتبعيد التقريب نافذة تمرير يتم الطرف هوامش ضمن

 .الطرف هوامش ضمن تعقبه
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 يتم الذي الموضوع يصبح لكي والتبعيد التقريب نافذة تمرير يتم التبعيد أو التقريب نافذة ضمن توسيط

 .المكبر العرض وسط في تعقبه

 موضوع ألي يمكن ذيال والتبعيد التقريب نافذة طرف قرب تحديد الطرف هوامش

 هامش إعداد يمكن. النافذة تمرير يتم أن قبل إليه االنتقال تعقبه يتم

 ارتفاع نصف أي ، المئة في 50 إلى المئة في 0 من الطرف

 .والتبعيد التقريب نافذة وعرض

 القائمة أو الموضوع يصبح لكي والتبعيد التقريب نافذة تمرير يتم األم النافذة مع ذكية محاذاة
 في القائمة أو األم النافذة من األقصى والجزء تعقبه يتم لذيا

 .العرض
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 ماوس

 عملية الكتابة عالمة وتحديدات الكتابة عالمة ووضع الماوس بواسطة التجوال خيارات تسهل

 عرض يتم بالماوس، الخاصة الكتابة عالمة موقع تحديد بواسطة. ضمنها والتنقل الشاشة استكشاف

 نحديد فيمكنك الماوس، تحديدات بواسطة أما. إليها تحتاج عندما بالماوس الخاصة الكتابة عالمة

 .الناشطة النافذة ضمن أو عموديا أو أفقياً  الماوس، حركة

 لضبط اإلعدادات الخاصة بالتجوال بواسطة الماوس 

 .التجوال زر بتحديد مق ،بالمكبر الخاص األدوات شريط حقل في .1

 .ماوس اختر التجوال، قائمة في .2

 .الماوس صفحة عرض عند التجوال إعدادات محاورة وتظهر

w. موافق أنقر. 

i. رغبتك حسب الماوس بواسطة بالتجوال الخاصة اإلعدادات بتعديل قم. 

 

 الماوس صفحة

 مواصفات إعداد

 عند بالعرض الكتابة عالمة ربط
 تحريكها

 يتم عندما المكبر، العرض وسط إلى تلقائياً  الكتابة عالمة نقل يتم

 .العرض خارج تكون بينما الكتابة عالمة تحريك

 المحاورة وتحكمات القائمة لعناصر تلقائياً  الكتابة عالمة نقل يتم الناشط بالتحكم الكتابة عالمة ربط

 .إليها التركيز ينتقل عندما
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 c7red مفتاح على الضغط على ابق
 أفقياً  أو عمودياً  للتنقل

 الماوس مؤشر ينتقل ،lAsmZ مفتاح على الضغط على تبقي بينما

أو عوديا  وهذه. بالماوس الخاص األساسي التوجيه حسب أفقياً،  ًً

 .والعواميد الصفوف ضمن سلساً  تمريراً  توفر المحددة الحركة

  5di مفتاح على الضغط على ابق
 الناشطة النافذة في للبقاء

 الماوس مؤشر ينتقل ،kZZS مفتاح على الضغط على تبقي بينما

أو عوديا  وهذه. بالماوس الخاص األساسي التوجيه حسب أفقياً،  ًً

 .والعواميد الصفوف ضمن سلساً  تمريراً  توفر المحددة الحركة
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 ل حسب الجزءالتجوا

 التركيز إلبقاء المكبر العرض تمرير يتم عندما طبيعية تنقل حركة الجزء حسب السلس التجوال يوفر

 يتنقل أخرى، وتحكمات والمحاورات القائمات، ضمن وتتجول النص تطبع بينما. العرض ضمن

 .آخر إلى جزء من القفز من بدالً  الشاشة في سلسة بطريقة المكبر العرض

 ين اإلعدادات الخاصة بإعدادات التجوال السلس حسب لضبط وتمك
 الجزء،

 .التجوال زر بتحديد قم ،بالمكبر الخاص األدوات شريط حقل في .1

 .الجزء حسب التجوال اختر التجوال، قائمة في .2

 .الجزء حسب التجوال صفحة عرض عند التجوال إعدادات محاورة وتظهر

w. رغبتك حسب الجزء حسب السلس بالتجوال الخاصة اإلعدادات بتعديل قم. 

i. موافق أنقر. 

 

 الجزء حسب التجوال حقل

 مواصفات إعداد

 ب الخاصة الجزء حسب السلس التجوال ميزة تمكن الجزء حسب السلس التجوال تمكين

tnnemmod. 

 .آخر إلى موقع من tnne mmod تجوال بسرعة يتحكم الجزء حسب التجوال سرعة
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 الجزء حسب السلس التجوال استخدام
 التطبيق قارئ في

 قارئ في المبرزة الكلمات بين الجزء حسب السلس التجوال تمكن

 .التطبيق



  

 

 6 الفصل

 ميزات القارئ

 مكبر في والمتوافرة المستند وبقراءة بالشاشة الخاصة األساسية الميزات القارئ ميزات تمثل

tnne mmod قارئ\ومكبر tnne mmod صوت الميزات ذهه تتضمن tnne mmod وصدى 
 النص ومؤشر التطبيقات وقارئ القراءة بمناطق خاصة وأدوات والبرنامج، والماوس الطباعة

 .بالقراءة الخاصة التشغيلية واألوامر

 .tnne mmod مكبر في القارئ ميزات تتوافر ال :مالحظة

 القارئ أدوات شريط حقل 

 صوت tnnemmod 

 الصدى ميزات 

 التطبيق قارئ 

 القراءة مناطق 

 النص مؤشر بواسطة القراءة 

 بالقراءة الخاصة التشغيلية األوامر 
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 حقل شريط أدوات القارئ

 ب الخاصة القارئ ميزات كافة وضبط لتمكين السريعة باألعمال خاصة أزرار األدوات شريط يوفر

tnne mmod .يلتعط بين الميزات تبديل تخولك فصل أزرار تحكمات هي األزرار تلك ومعظم 

 فئة كل حسب مجموعات ضمن األزرار تنظيم يتم. القائمة في الموافقة إعدادات وفتح وتمكين

 .أسهل لتحديد وعناصر تسميات لها ويخصص

 

 القارئ أدوات شريط حقل

 .فقط tnne mmod مكبر\قارئ في القارئ أدوات بشريط الخاص الحقل يظهر :مالحظة

 لكي الصوت إعدادات  فتح ويخولك لشاشةا لقراءة الصوت إخراج ويعطل يمكن .الصوت 

 .عدة أصوات وتخصص تحدد

 قراءة بسرعة يتحكم .المعدل tnne mmod. 

 لوحة صدى إعدادات ويحدد وتشغيل إيقاف بين المفاتيح لوحة صدى يبدل المفاتيح لوحة 

 تقوم التي والكلمات المفاتيح عن المباشر اإلعالن المفاتيح لوحة صدى يوفر. المفاتيح

 .عتهابطبا

 صدى يقرأ. الماوس صدى إعدادات ويحدد وتشغيل إيقاف بين الماوس صدى يبدل الماوس 

 .الكتابة عالمة عند النص تلقائياً  الماوس

 عند قراءتها يتم التي المعلومات كمية ضبط اإلطناب يخولك. إطناب مستوى تحدد اإلطناب 

 .محدد برنامج في التركيز

 قارئ يوفر. األخير الناشط التطبيق من النص لقراءة التطبيق قارئ تشغل التطبيق قارئ 

 .األم التبطيق ضمن اإللكتروني والبريد الويب وصفحات للمستندات مستمرة قراءة التطبيق

 قراءة القراءة مناطق تخولك. قراءة مناطق ضمن والتجوال وتحرير وضع يخولك المناطق 

 .التطبيق نافذة في المحددة المواقع وسماع
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 teeTmooZصوت 

 أو رجل صوت تختار أن يمكنك. تفضله وما ليتالءم صوت وتخصيص تحديد tnnemmod يخولك

 الصوت تعطيل يمكنك كما... القراءة نمط تخصص أن ا كم الصوت وقوة سرعة تحدد وأن امرأة،

 .رغبتك حسب وتمكينه

 الصوت وتعطيل تمكين 

 الصوت معدل ضبط 

 الصوت تحديد 

 النص معالج إعداد 

 الهيئة بإعداد خاصة تعليمات 
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 تمكين وتعطيل الصوت

 .التكبير ميزات تعطيل دون من كان وقت أي في الصوت تعطيل أو تشغيل يمكنك

 أو تعطيل الصوت، لتمكين 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 (.تعطيل>  الصوت أو) تمكين>  الصوت  حدد القارئ، أدوات شريط حقل في 

 الكبيرة المفاتيح: الصوت تعطيل أو بتمكين الخاص السريع المفتاح أنقر  pSZ rFZoZ. 

 .الصوت تعطيل عند حتى بالقراءة التطبيق قارئ يقوم :مالحظة

 يقوم عندما المثال، سبيل على. القراءة خالل في الصوت تعطيل في ترغب قد ،األحيان بعض في

tnnemmod تجبر أن يمكنك. بها علم على أنت ما رسالة بقراءة tnne mmod إيقاف على 

 .كافة الصوت تعطيل دون من القراءة

 ،إليقاف الخطاب في أثناء القراءة 

 .kZZS زر وأطلق أنقر

 .قراءتها يتم التي المعلومات قراءة إيقاف يتم
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 ضبط معدل الصوت

 .tnnemmod قراءة بسرعة التحكم الصوت معدل يخولك

  ،لضبط معدل السرعة 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 السرعة مستوى ضبط وسرد تحرير مربع في بالقارئ، الخاص األدوات شريط حقل في. 

 أبطأ القراءة أو أسرع القراءةب الخاصة السريعة المفاتيح أنقر. 

o الكبيرة المفاتيح: أسرع القراءة   pSZ  األعلى السهم 

o الكبيرة المفاتيح: أبطأ القراءة   pSZ  األسفل السهم 

 راجع المعلومات، من لمزيد. الصوت إعدادات محاورة في القراءة سرعة ضبط يمكن :مالحظة

 .وتالص إعدادات

 التطبيق قارئ محاورة في اإلعداد هذا يتوافر. التطبيق قارئ في منفصل صوت معدل ويتوافر كما

 .التطبيق بقارئ خاصة مشتركة إعدادات راجع المعلومات، من لمزيد(. مشتركة إعدادات حقل)
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 إعدادات الصوت

 مجموعة بين من تختار أن يمكنك. tnnemmod صوت وتخصيص تحديد الصوت إعدادات تخولك

 .والنغم الصوت وحجم القراءة سرعة وتعديل األصوات من

 لتعديل إعدادات الصوت 

 وأنقر صوت إلى انتقل أو صوت جانب إلى السهم أنقر القارئ، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم مفتاح

 .إعدادات أنقر صوت، قائمة في .2

 .الصوت إعدادات محاورة تظهر

w. صوت حقل اختر. 

i. الصوت إخراج تمكين خانة تحديد من تأكد 

 والنغمة المعدل اضبط ثم والصوت، الخطاب صوت تركيب وآلة فيها ترغب التي اللغة اختر .5

 .الصوت وحجم

g. انقر ثم ،نص نموذج يرتحر مربع في ما نصاً  اكتب الخطاب، تركيب آلة إعدادات لمعاينة 

 .النموذج قراءة فوق

 .موافق أنقر .7
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  الصوت صفحة

 مواصفات إعداد

 .الشاشة قراءة في الصوت إخراج تعطيل أو تمكين الصوت إخراج تمكين

 .نظامك في المتوافرة الصوت تركيب آالت بلغات الئحة تعرض اللغة

 .نظامك في لمتوافرةا الصوت تركيب بآالت الئحة تعرض الخطاب صوت تركيب آلة

 و ceIr i الصوت تركيب آالت tnnemmod يدعم :مالحظة

cUcc 5 الخطاب على المعتمدة. 

 .المحددة الصوت تركيب بآلة الخاصة باألصوات الئحة تعرض الصوت

 صوت تركيب آلة صفحة إلى االفتراضي الويب متصفح يفتح إضافية أصوات تحميل

 cimmtne نتفكسي فريدوم مؤسسة موقع على الخطاب

cFrmodrerF، أصوات وتحميل معاينة يمكنك حيث VnFe rami 

roIimWWrcm مع واستخدامها لتثبيتها إضافية tnnemmod. 
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 الصوت إعدادات

 .tnne mmod قراءة بسرعة يتحكم معدل

 من لمزيد. *التطبيق قارئ في منفصل صوت معدل ويتوافر كما

 .القراءة إعدادات راجع المعلومات،

% 5 بين ما النغمة تتراوح. ستسمع الذي الصوت نغمة تحدد غمةن

 %.5 من الخطوات في% 100و

 بين ما الصوت حجم يتراوح. ستسمع الذي الصوت مستوى تحدد الصوت حجم

 %.5 من الخطوات في% 100و% 5

 بما المحددة، الخطاب صوت تركيب آللة اختيارية إعدادات يعرض ...خيارات

 جهاز كان إذا. الصوت تركيب بآلة الخاص النطق مدير ذلك في
 عن النطق ضبط يمكنك صحيح، بشكل الكلمة ينطق ال الصوت

 .اللفظي أو الصوتي الهجاء توفير طريق

 النص نموذج

 مربع في النص كتابة يمكن. الخطاب إعدادات باختبار لك يسمح النموذج قراءة\النص نموذج

 يتم". نموذج قراءة" الزر فوق بالنقر قراءته ويتم" عينة نص"
 ذلك في بما النص، بنموذج لقراءة الحالية الخطاب إعدادات استخدام

 .والتلميحات النص معالجة تبويب عالمات في اإلعدادات

 هذا المعدل إعداد تعطيل فسيتم به، الخاص الصوت معدل الستخدام التطبيق قارئ ضبط تم إذا* 

 عرض أدوات شريط من( الصوت إعدادات) VnrFm cmddro6W الحوار مربع فتح عند( تعطيل)

 .التطبيق بقارئ الخاص النص

 إضافة أصوات 

 الصوت بتركيب الخاصة األصوات من مجموعة tnnemmod ب الخاص المكبر\ القارئ يتضمن

 التي األصوات أحد تثبيت يتم ،tnnemmod بتثبيت تقوم عندما. العالم حول مختلفة ولهجات وبلغات

 أن يمكنك. رجل أو امرأة صوت يكون أن ويمكن tnnemmod مع وندوز نظام نامجبر ولغة تتوافق
 مؤسسة موقع على من الخطاب تركيب آالت لصوت المخصصة الصفحة من عدة أصوات تحمل

 .سينتفك فريدوم

 ،لتحميل أصوات إضافية 

 وأنقر صوت إلى انتقل أو صوت جانب إلى السهم أنقر القارئ، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم احمفت

 .إعدادات أنقر صوت، قائمة في .2

 .الصوت إعدادات محاورة تظهر
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w. صوت حقل اختر. 

i. إضافية أصوات تحميل اختر... 

 مؤسسة موقع في الخطاب صوت تركيب آلة تحميالت صفحة في ويب عارض سيفتح

 .سينتفك فريدوم

 .المطلوبة لألصوات التثبيت برامج تحميل قم .5

g. الصوت لتثبيت تحميل كل قفو مزدوًجا نقًرا انقر. 

 التي cUcc5و cUcci إلى  المستندة الخطاب صوت تركيب آالت tnnemmod يدعم :مالحظة

 .فيه يستخدم لكي فتحه ويتم tnnemmod مع تتوافق أن على آخر برنامج بواسطة تثبيتها تم
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 معالجة النص

 يتم لكي مختلطة أحرفاً  تحوي التي والكلمات والترقيم األرقام قراءة كيفية النصوص معالجة تعدل

 الكلمات لتوضيح بالقراءة خاص نمط وضع يمكنك اإلعدادات هذه وبفضل. ترغب ما حسب قراءتها

 .المعقدة واألرقام

 ،لضبط اإلعدادات الخاصة بمعالجة النص 

 وأنقر صوت إلى انتقل أو صوت جانب إلى السهم رأنق القارئ، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم مفتاح

 .إعدادات أنقر صوت، قائمة في .2

 .الصوت إعدادات محاورة تظهر

w. النص معالجة حقل اختر. 

i. رغبتك حسب اإلعدادات بتعديل قم. 

 .موافق أنقر .5
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 النص معالجة حقل

 مواصفات إعداد

 نص

 أنه على المختلط الحجم قراءة
 نفصلةم كلمات

 قراءتها ليتم كلمتين إلى مختلطة أحرفاً  تحوي التي الكلمات تقسم

 كلمة المثال، سبيل على. الصوت تركيب آلة من دقيق بشكل

tnnemmod كلمتين أساس على تقرأ tnne وmmod. 

 عندما مفيد هذا. المكررة األحرف قراءة فيها يتم التي المرات تحدد المكررة األحرف تصفية

 .مكررة فأحر تتوافر

 ما يتراوح العد. المكررة األحرف قراءة فيها يتم التي المرات تعد العد تكرار

 .10 و 2 بين

 العدد

 إعدادات حسب األرقام قراءة يتم

 .الخطاب صوت تركيب آلة

 الخطاب صوت تركيب آلة إعدادات حسب األرقام قراءة يتم

 .المضمنة

 تمثيل باستخدام األرقام قراءة
 بها الخاصة ملةالكا الكلمة

 على. بها الخاصة الكاملة الكلمات تمثيل باستخدام األرقام قراءة يتم

 وخمسة وتسعمائة ألف" "1995" الرقم قراءة يتم المثال، سبيل

 ".وتسعون

 الرقم قراءة يتم المثال، سبيل على. فردية كأرقام األرقام قراءة يتم واحد كرقم األرقام قراءة

 ".خمسة ةتسع تسعة واحد" "1995"

 الرقم قراءة يتم المثال، سبيل على. أرقام كأزواج األرقام قراءة يتم أرقام كأزواج األرقام قراءة

 ".وتسعون خمسة عشر تسعة"  ك" 1995"

 الترقيم

 إعدادات حسب الترقيم قراءة يتم

 .الخطاب صوت تركيب آلة

 الخطاب صوت تركيب آلة إعدادات حسب الترقيم قراءة يتم

 .المضمنة

 .الترقيم عالمات جميع قراءة يتم كافة الترقيم قراءة

 أو المدمجة الترقيم عالمات قراءة

 .فقط الكلمات بين المضمنة
. فقط الكلمات بين المضمنة أو المدمجة الترقيم عالمات قراءة يتم

 قراءة يتم المثال، سبيل على

We mWieimmtneWFrmodrerF.Fne سينتفك فريدوم آت سايلز 

 .مكو دوت
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 إرشادات

 أو بداية أو التشعبي النص روابط أو كبيرة أحرف على الوقوع عند صوتية إرشادات تلميحات تقدم

 أحرف" مثل شفهي إعالن أو العنصر قراءة أثناء موقت كتغيير اإلرشادات سماع يمكن. المستند نهاية

 .العنصر قراءة قبل" رابط" أو" كبيرة

 لتعديل إعدادات اإلرشادات 

 وأنقر صوت إلى انتقل أو صوت جانب إلى السهم أنقر القارئ، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم مفتاح

 .إعدادات أنقر صوت، قائمة في .2

 .الصوت إعدادات محاورة تظهر

w. إرشادات حقل اختر. 

i. رغبتك حسب اإلعدادات بتعديل قم. 

 .قمواف أنقر .5
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 إرشادات حقل

 مواصفات إعداد

 الكبيرة األحرف

 لألحرف إرشاد أي توافر عدم
 الكبيرة

 .كبير حرف قراءة عند إرشاد أي تطبيق عدم

 حرف قراءة عند النغمة تغيير
 كبير

 كبير حرف قراءة عند الصوت تركيب آلة نغمة تغيير يتم

 قراءة قبل" كبير حرف" قول
 الكبير الحرف

 .الكبير الحرف قراءة قبل" كبير حرف" كلمة لفظ يتم

 النغمة تغيير

 (الكبيرة األحرف)

 الحرف قراءة عند الصوت نغمة في المئوية النسبة تغيير يحدث

 من الخطوات في% 50+و% 50- بين ما النغمة تتراوح. الكبير

10.% 

 نصية روابط

 للروابط إرشاد أي توافر عدم
 النصية

 النصي الرابط قراءة عند إرشاد أي تطبيق عدم

 الرابط قراءة عند النغمة تغيير
 النصي

 النصي الرابط قراءة عند الصوت تركيب آلة نغمة تغيير يتم

 النصي الرابط قراءة عند" رابط" لفظ يتم الرابط قراءة قبل" رابط" لفظ

  النغمة تغيير

 (النصية الروابط روابط) 

 الرابط راءةق عند الصوت نغمة في المئوية النسبة تغيير يحدث

 من الخطوات في% 50+و% 50- بين ما النغمة تتراوح. النصي

10.% 
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 الصدى

 استخدام أو المفاتيح، لوحة على طباعتك أثناء في tnnemmod قراءة بكيفية الصدى إعدادات تتحكم

 سيتم التي التفاصيل خفض أو زيادة اإلعدادات هذه تخولك. التطبيقات ضمن التجوال أو الماوس

 .الشخصية حاجتك حسب عنها اإلعالن أو قراءتها

 المفاتيح لوحة صدى 

 الماوس صدى 

 البرنامج صدى 

 إطناب 
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 صدى لوحة المفاتيح

 أن يمكنك. بطباعتها تقوم التي والكلمات المفاتيح عن المباشر اإلعالن المفاتيح لوحة صدى يوفر

 عند تطبع التي الكلمات قراءة يتم. والكلمات المفاتيح أو الكلمات أو الفردية المفاتيح عن اإلعالن تحدد

 بمفاتيح الخاصة المجموعات تحدد أن يمكنك. ترقيم عالمة طباعة أو المسافة شريط نقر عند إتمامها

 .نهاع اإلعالن سيتم التي الطباعة بغير أو الطباعة

 ،لتبديل وضع صدى لوحة المفاتيح 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 المفاتيح لوحة زر بتحديد قم ،بالقارئ الخاص األدوات شريط حقل في. 

 الكبيرة المفاتيح: المفاتيح لوحة صدى بوضع الخاص السريع المفتاح أنقر  pSZ K. 

 لضبط اإلعدادات الخاصة بإعدادات صدى لوحة المفاتيح 

 لوحة إلى انتقل أو المفاتيح لوحة جانب إلى السهم أنقر القارئ، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم مفتاح وأنقر المفاتيح

 .إعدادات أنقر المفاتيح، لوحة قائمة في .2

 .المفاتيح لوحة صفحة عرض عند الصدى إعدادات محاورة وتظهر

w. رغبتك حسب المفاتيح لوحة بصدى الخاصة اإلعدادات بتعديل قم. 

i. موافق أنقر. 
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 المفاتيح لوحة حقل

 مواصفات إعداد

 المفاتيح لوحة صدى

 كافة؟ المفاتيح لوحة صدى تعطيل يتم صدى ال

 أي تحديد يمكنك. المفاتيح نقرة بواسطة المفاتيح لوحة صدى ينشط المفاتيح
 في اإلعدادات باستخدام بها خاص صدى إصدار سيتم مفاتيح

 .نقرها عند المفاتيح هذه صدى عن اإلعالن

 عندما الصدى يحدث. الكلمة حسب المفاتيح لوحة صدى ينشط الكلمات

 .الشاشة على بالكامل الكلمة تظهر

 .الكلمة وحسب المفاتيح نقرة بواسطة المفاتيح لوحة صدى ينشط والكلمات المفاتيح

 .نقرها عند المفاتيح هذه صدى

 .والرموز واألعداد األحرف،: كافة حرفباأل خاصة صدى إصدار بالطباعة القابلة المفاتيح

 ،بداية األسهم، مفاتيح: بالتجوال الخاصة بالمفاتيح صدى يصدر التجوال مفاتيح

 .التالية لصفحةا و السابقة والصفحة ،ونهاية

Btaaittao i: النص بتحرير الخاصة بالمفاتيح صدى يصدر التحرير مفاتيح
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eFioZZ ieoSoZo iriatto وrFZoZ. 

 nF2 حتى nF: الوظائفية المفاتيح صدى إصدار يتم الوظائفيّة يحالمفات

 ومفتاح pSZ، kZZS، lAsmZ:  المعدلة المفاتيح صدى إصدار يتم المعدلة المفاتيح

 .وندوز

 ktti suaai، oT: وحالتها اإلقفال مفاتيح صدى إصدار يتم اإلقفال مفاتيح

suaa، و laZuSS suaa. 

 Ptoio، PZsFZ laZooF : مختلفة مفاتيح ىصد إصدار يتم أخرى مفاتيح

 .التطبيقات ومفتاح

 أو للمفاتيح الطباعة صدى إعداد عند فقط تتوافر ...المفاتيح هذه صدى تحت التحديدات :مالحظة

 .والكلمات المفاتيح
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 صدى الماوس

 يتم الشاشة، في الكتابة عالمة بتحريك تقوم عندما. الكتابة عالمة عند النص تلقائياً  الماوس صدى يقرأ

 .قصير بوقت فوقها المرور بعد أو مباشر بشكل األسطر أو بالكلمات صدى إصدار

 ،لتبديل وضع صدى الماوس 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 الماوس زر بتحديد قم ،بالقارئ الخاص األدوات شريط حقل في. 

 الكبيرة المفاتيح: الماوس صدى بوضع الخاص لسريعا المفتاح أنقر  pSZ  . 

 لضبط اإلعدادات الخاصة بإعدادات صدى الماوس 

 وأنقر الماوس إلى انتقل أو الماوس جانب إلى السهم أنقر القارئ، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم مفتاح

 .إعدادات أنقر الماوس، قائمة في .2

 .الماوس صفحة عرض دعن الصدى إعدادات محاورة وتظهر

w. رغبتك حسب الماوس بصدى الخاصة اإلعدادات بتعديل قم. 

i. موافق أنقر. 
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 الماوس صفحة

 مواصفات إعداد

 الماوس صدى

 كافة المفاتيح لوحة صدى تعطيل صدى ال

 مؤشر تحريك عند الكلمات قراءة يتم للماوس مباشر صدى تمكين مباشر صدى

 .فوقها الكتابة

 تحريك عند الكلمات قراءة يتم. مؤخر ماوس صدى تمكين يتم التحويم صدى

 .المحدد التحويم لوقت فوقها الكتابة مؤشر

 العنصر فوق الكتابة مؤشر يحوم أن يجب الذي الثواني في الوقت (ثوان  ) التحويم وقت

 .فقط التحويم صدى في يطبق اإلعداد وهذا. قراءته قبل

 الكلمة فوق الماوس تمر عندما

 .الكتابة مؤشر عند الكلمة قراءة يتم فقط لمةالك صدى

 السطر في كافة الكلمات قراءة يتم

 .الموضوع أو

 موضوع أو جديد سطر في نص إلى الماوس مؤشر ينتقل عندما

 أو العناصر. كلها العناصر أو بالكامل السطر قراءة يتم جديد،

 وتحكمات القائمة وعناصر العناوين، أشرطة: تتضمن المواضيع

 .المهام شريط في األزرار أو المكتب سطح وعناصر حاورةالم

 تبديل في يتسبب leenm مفتاح على الضغط على اإلبقاء الماوس، صدى استخدام عند :مالحظة

 (.العكس أو)  العناصر أو كافة الكلمات صدى إلى فقط الكلمة صدى من الصدى وضع
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 صدى البرنامج

 هذه تتضمن. التطبيقات وتستخدم تتجول بينما عنها اإلعالن يتم التي العناصر البرنامج صدى يحدد

 الذي والنص شجرية وعروض اللوائح وعروض والمحاورات والقائمات النوافذ، عناوين: العناصر

 .اإلطناب إعدادات باستخدام عنها اإلعالن سيتم التي المعلومات كمية ضبط ويمكن. المؤشر فيه ينتقل

 لضبط اإلعدادات الخاصة بإعدادات الصدى 

 الزاوية في كسهم يظهر الذي ،الصدى إعدادات زر بتحديد قم ،القارئ أدوات شريط حقل في .1

 .صدى مجموعة ضمن السفلى اليمنى

 .البرنامج صفحة عرض عند الصدى إعدادات محاورة وتظهر

 .رغبتك حسب البرنامج بصدى الخاصة اإلعدادات بتعديل قم .2

w. موافق أنقر. 

 

 البرنامج حقل
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 مواصفات إعداد

 ناشطة تصبح عندما العناصر هذه صدى

 موقع عند النص عن اإلعالن يتم النص، مؤشر يتحرك عندما النص مؤشر

 وتحرك عنها اإلعالن يتم التي المعلومات كمية وتتوافق. المؤشر

 .الفقرة أو الجملة أو طرالس أو الكلمة أو الحرف بحسب أي المؤشر

 القائمة ضمن عنصر كل ثم العنوان قراءة يتم ما، قائمة تنزل عندما القائمات

 .إبرازه يتم عندما

 وعروض الشجرية والعروض المحاورات، ضمن تتجول بينما التحكمات

 .إبرازه أو تحديده عند عنصر كل قراءة يتم الالئحة،

 .قراءته تمي ما، إرشاد عرض يتم عندما إرشادات

 .العنوان شريط محتوى قراءة يتم ناشطة، ما نافذة تصبح عندما النافذة عناوين

 .قراءته يتم ما، تحذير عرض يتم عندما تحذيرات

 جديد سطر إلى النص مؤشر ينتقل عندما

 عند الكلمة قراءة يتم جديد، سطر إلى النص مؤشر ينتقل عندما المؤشر عند الكلمة صدى

 .الجديد المؤشر موقع

 .بالكامل السطر قراءة يتم جديد، سطر إلى النص مؤشر ينتقل عندما بالكامل السطر صدى
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 إطناب

 تصبح عندما البرنامج بتحكمات والخاصة قراءتها يتم التي المعلومات كمية ضبط اإلطناب يخولك

 والمحاورات القائمات والمستندات، التطبيقات نوافذ: رنامجالب تحكمات تتضمن. مبرزة أو ناشطة

 .هنالك إلى وما والرموز واألزرار

 اإلطناب زيادة أو خفض تخولك وهي وعال   ومتوسط منخفض - باإلطناب خاصة مستويات ثالثة

 ويمكن. أقل معلومات يوفر المنخفض اإلطناب بينما إضافية معلومات العالي اإلطناب يوفر. بسرعة

 .الخاصة الحتياجاتك وفقاً  المستويات هذه من كل خصيصت

 ،للتبديل بين مستوى اإلطناب 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 اإلطناب زر بتحديد قم ،بالقارئ الخاص األدوات شريط حقل في. 

 الكبيرة المفاتيح: اإلطناب مستوى صدى بوضع الخاص السريع المفتاح أنقر  pSZ B. 

 باإلطناب، لضبط اإلعدادات الخاصة 

 وأنقر اإلطناب إلى انتقل أو اإلطناب جانب إلى السهم أنقر القارئ، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم مفتاح

 .إعدادات أنقر إطناب، قائمة في .2

 .اإلطناب صفحة عرض عند الصدى إعدادات محاورة وتظهر

w. رغبتك حسب باإلطناب الخاصة اإلعدادات بتعديل قم. 

i. موافق أنقر. 
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 اإلطناب لحق

 مواصفات إعداد

 اإلطناب مستوى

 .التفاصيل من كم أدنى إلى باإلضافة البرنامج عناصر عن يعلن منخفض إطناب

 .التفاصيل من متوسط كم إلى باإلضافة البرنامج عناصر عن يعلن متوسط إطناب

 .التفاصيل من كم أعلى إلى باإلضافة البرنامج عناصر عن يعلن عال   إطناب

 تعكس. اإلطناب مستويات تحدد التي االختيار خانات من مجموعة اإلطناب تإعدادا
 تحديثها ويتم الحالي اإلطناب مستوى عرضها يتم التي اإلعدادات

 .اإلطناب مستوى تحديد عند تلقائياً 

 اإلطناب إعدادات الئحة ضمن العناصر كافة تحدد الكل تحديد

 اإلطناب إعدادات الئحة ضمن رالعناص كافة تحديد تزيل الكل تحديد إزالة
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 قارئ التطبيق

 اإللكتروني البريد ورسائل الويب وصفحات المستندات تلقائياً  تقرأ أداة هو التطبيق قارئ تطبيق إن

 حتى أوله من النص التطبيق قارئ يقرأ أن ويمكن. السمع بواسطة أو النظر بواسطة تتبعها بينما
 بنقر تحددها النص من محددة مناطق يقرأ أو النص ضمن الخلف إلى أو األمام إلى قليتن أو نهايته،

 .التطبيق قارئ األمر عليم يسهل تقرأ، كيفما. الماوس وسحب

 التطبيق بقارئ الخاصة القراءة أوضاع. 

 النص عرض محيط 

 التطبيق قارئ واستخدام تشغيل بدء 

 التطبيق عرض إعدادات 

 النص عرض إعدادات 

 مشتركة إعدادات 
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 أوضاع القراءة الخاصة بقارئ التطبيق.

 التطبيقات في وتوافرها المختلفة القراءة أوضاع تفهم أن عليك التطبيق، قارئ استخدام تبد أن قبل

  .االنتاجية وأعلى السبل افضل في التطبيق قارئ استخدام في ميزاتال هذه فهم ويساعدك. المختلفة

 .cImee rd وأداة النص وعرض التطبيق، عرض: أوضاع ثالثة التطبيق قارئ ويوفر

 أو التطبيق عرض يتغير وال. المصدر تطبيق في مباشرة بالقراءة التطبيق قارئ يقوم 

 مثالي التطبيق قارئ أن كما. لسا  س التطبيق قارئ ومغادرة دخول يعتبر لذلك المستند،
 يتطلبون ال الذين أو التطبيق، ضمن سلسة قراءة يختبروا أن يريدون الذين للمستخدمين

 .النص عرض يوفرها التي النص تعزيز ميزات

 عرض يتم. أسهل لقراءة معداً  النص تنسيق فيه يكون خاص محيط في النص عرض يقرأ 
 متعددة أسطر في أو الرمز عرض عندئذ   ويسمى أفقياً  تمريره يمكن واحد بسطر النص

 ومستوى واإلبراز واللون الخط تحدد أن يمكن العرضين، كال في. الالفتة عرض ويسمى

 في بصرياً  النص قراءة في يرغبون الذي للمستخدمين مثالياً  النص عرض ويعتبر. التكبير

 محيط راجع ص،الن عرض محيط عن المعلومات من لمزيد. بالقراءة خاص معزز محيط

 .النص عرض

 أداة تقرأ ltotaeZ نص أي قراءة ويمكن. الماوس سحب أو بنقر الشاشة من محددة مناطق 

 لتحديد مثالية cImeecd أداة تعتبر. الناشط البرنامج خارج كان إن حتى الشاشة على يظهر

 .بالماوس سيطةب أعمال بواسطة النص من محددة كتالت قراءة

 إلى تستند المتوافرة القراءة أوضاع لكن تقريبا، كافة التطبيقات في التطبيق قارئ تستخدم أن يمكنك

 .األساسي الدعم أو الكامل الدعم: التطبيق لهذا التطبيق بقارئ الخاص الدعم مستوى

 وأداة النص وعرض التطبيق، عرض: الثالثة القراءة أوضاع استعمال الكامل الدعم يخولك 

cImee rd .النص من طويلة فقرات تعرض التي التطبيقات معظم في الكامل الدعم يتوافر 

 Utnam Mmetmiو RrFinWned Nwd nne و RrFinWned snit في كما

 .codmiomd roI nimiو

 أداة استخدام األساسي الدعم يخولك cImeerd فيي التطبيق قارئ استخدام حاولت إذا. فقط 

 قارئ تشغيل يبدأ للتطبيق، أساسي دعم إال يتوافر يكن ولم النص عرض أو التطبيق عرض

 .cImeecd أداة في تلقائياً  التطبيق
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 RrFinWned snit في قراءتها يتم التي الكلمة يبرز وهو التطبيق قارئ
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 محيط عرض النص

. أسهل لقراءة معداً  النص تنسيق فيه يكون اصاً خ محيطاً  التطبيق بقارئ الخاص النص عرض يعتبر
 متعددة أسطر في أو الرمز عرض عندئذ   ويسمى أفقياً  تمريره يمكن واحد بسطر النص عرض يتم

 .التكبير ومستوى واإلبراز واللون الخط تحدد أن يمكن العرضين، كال في. الالفتة عرض ويسمى

 يتم. تحتها النص وعرض الشاشة أعلى في أدوات شريط مع الكامل العرض النص عرض يمأل

 .الحالي النص عرض إلعدادات وفقاً  وعرضه المستند في النص تنسيق

 

 .الالفتة عرض في التطبيق بقارئ الخاص النص عرض
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 .الرمز عرض في التطبيق بقارئ الخاص النص عرض

 إلى الوصول ويوفر النص عرض لتشغيل األساسية التحكمات النص عرض أدوات شريط يوفر

 .النص عرض هيئة إلعداد محاورات
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 النص عرض أدوات شريط

 التشغيل، وضع تنفيذ عند. المبرزة الكلمة عند القراءة ويشغب يوقف موقت إيقاف\تشغيل 

 .األدوات شريط في موقت إيقاف زر يظهر

 1 من النص، عرض في المستخدم التكبير مستوى بإعداد تسمح التبعيد\التقريب مستوىo 

 .wgo حتى

 قراءة بسرعة يتحكم .المعدل tnne mmod. 

 كالشريط أفقياً  النص تمرير يتم القراءة، خالل في. النص من واحد سطر يعرض رمز. 

 خالل في. النص عرض شاشة عرض تتعدى أال على النص من عدة أسطر يعرض الفتة 

 .عمودياً  النص تمرير يتم القراءة،

 التطبيق وعرض نصال عرض بين التطبيق قارئ تبدل التطبيق عرض. 

 النص عرض إعدادات لتغيير التطبيق قارئ محاورة بفتح تتسبب .إعدادات. 
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 بدء تشغيل واستخدام قارئ التطبيق

. سريعة ومفاتيح القائمة تحديد ذلك في ،بما مختلفة أوضاع في التطبيق قارئ لبدء عدة طرق تتوافر

 . وضع بكل الخاصة التصرفات إلى باإلضافة بعد، ما في الطرق ههذ تفصيل يتم

 ،لتشغيل قارئ التطبيق بواسطة أمر القراءة من عند عالمة الكتابة 

 األمر انقر ثم عندها، من القراءة بدء في ترغب التي الكلمة على الماوس مؤشر ضع 

 ktti suaa   pSZ الكتابة، عالمة او الماوس مؤشر عند من بالقراءة الخاصة التشغيلي

 يسرى نقرة  

 أنقر القراءة، لوقف. نقرها تم التي الكلمة عند من القراءة تبدأ التطبيق قارئ تشغيل فيبدأ

 أضغط أو( كلمة أي على) مزدوجاً  نقراً  أنقر القراءة، لبدء. rodmi إدخال أضغط أو

 راجع التطبيق، قارئ بواسطة بالقراءة خاصة إرشادات على للحصول. rodmi إدخال

 .يلي ما في" التطبيق قارئ بواسطة القراءة"

 ،لبدء تشغيل قارئ التطبيق في عرض التطبيق أو في عرض النص 

 أو ،التطبيق قارئ قائمة زر في النص عرض استخدام أو التطبيق عرض استخدام اختر 

 :التالية السريعة المفاتيح أحد أنقر

o التطبيق عرض تشغيل بدء :ktti suaa   pSZ   p 

o النص عرض تشغيل ءبد: ktti suaa   pSZ   m 

 يتوافر لم حال في. الحالي النص مؤشر موقع من القراءة تبدأ التطبيق قارئ تشغيل فيبدأ
 العرض داخل في تكون عليها يقع كلمة أول من بالقراءة التطبيق قارئ يبدأ النص، مؤشر

 في ظاهرة كلمة أول عند القراءة التطبيق قارئ يبدأ وإال،. الهدف النافذة ضمن المكبر

 راجع التطبيق، قارئ بواسطة بالقراءة خاصة إرشادات على للحصول. الهدف التطبيق

 .يلي ما في" التطبيق قارئ بواسطة القراءة"

  لبدء تشغيل أداة قراءةtIoaepZ 

 أداة استخدام اختر ltotaeZ الخاص السريع المفتاح أنقر و أ التطبيق، قارئ قائمة في 

 cImeecd  :ktti suaa   pSZ   l ةأدا بتشغيل

 .ناشطة cImeecd أداة تصبح

  لبدء تشغيل قارئ التطبيق في الوضع المحدد، )أي الوضع المحدد
 في قائمة قارئ التطبيق(

 المفتاح أنقر أو ،التطبيق قارئ زر بتحديد ،قم بالقارئ الخاص األدوات شريط حقل في 

 ktti suaa   pSZ   e: التطبيق قارئ تشغيل ببدء الخاصة السريع

 .التطبيق لقارئ المحدد الوضع في التطبيق قارئ تشغيل يبدأ
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 القراءة بواسطة قارئ التطبيق

 لبدء وإيقاف القراءة التلقائية 

 .القراءة إيقاف أو بدء في ترغب حيث الكلمة على مزدوجاً  نقراً  أنقر أو rFZoZ أنقر

  أو الفقرة،للقراءة السريعة حسب الكلمة أو السطر أو الجملة 

 (.أدناه الواردة) التطبيق قارئ في بالتجوال الخاصة التشغيلية األوامر استخدم

 ،للتبديل بين عرض التطبيق أو في عرض النص 

 .mpB مفتاح أنقر

  ،لمغادرة قارئ التطبيق 

 .هروب اضغط أو يمنى نقرة أنقر

 تحمل التي خيرةاأل الكلمة في تلقائياً  المؤشر وضع يتم التطبيق، قارئ يتوافر عندما

 .التطبيق في مؤشر هناك كان حال في التطبيق، قارئ في اإلبراز

 األوامر التشغيلية الخاصة بالتجوال في قارئ التطبيق

 .التطبيق قارئ تشغيل لبدء التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 يسرى نقرة+ 5eIW  nFe + U d الكتابة عالمة من التطبيق قارئ بدء

 Caps Lock + Alt + A التطبيق عرض تشغيل بدء

 Caps Lock + Alt + T النص عرض تشغيل بدء

 cImeecd Caps Lock + Alt + S قراءة أداة تشغيل بدء

 وضع) التطبيق قارئ تشغيل بدء

 (محدد

Caps Lock + Alt + R 

 .التطبيق قارئ لتشغيل التالية المشروطة لمفاتيحا استخدام يمكن ناشطاً، التطبيق قارئ يكون عندما

 المفاتيح المشروطة األمر التشغيلي

 األيمن السهم+   5di التالية الكلمة

 األيسر السهم+   5di السابقة الكلمة
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 األيمن السهم التالي الجملة

 األيسر السهم السابقة الجملة

 األسفل السهم التالية الفقرة

 األعلى همالس السابقة الفقرة

 التالية الصفحة مفتاح التالية الصفحة

 السابقة الصفحة مفتاح السابقة الصفحة

 األعلى السهم + 5di  + U d + c7red * الحالية الكلمة

 األيمن السهم + 5di  + U d + c7red الحالي السطر

 األسفل السهم + 5di  + U d + c7red الحالية الجملة

 األيسر السهم + 5di  + U d + c7red الحالية الفقرة

 بداية السطر في كلمة أول

 نهاية السطر في كلمة آخر

 Ctrl + Home المستند بداية

 Ctrl + End المستند نهاية

 L التالي الرابط

 Shift + L السابق الرابط

 Ctrl + Enter الرابط تنفيذ

 إلى ثانيتين ضمن المتكرر النقر يؤدي ة،الحالي الكلمة بقراءة الخاص التشغيلي األمر استخدام عند* 

 :التالي

 الكلمة قراءة: األولى النقرة 

 الكلمة تهجئة: الثانية النقرة 

 (برافو ألفا،) اللفظية بالتهجئة الكلمة قراءة: الثالثة النقرة... 
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 إعدادات عرض التطبيق

 اإلبراز شكل ذلك في بما التطبيق، قارئ في اإلبراز صيصتخ التطبيق عرض إعدادات تخولك

 .الشفافية ومستوى واللون

 لضبط اإلعدادات الخاصة بعرض التطبيق 

 .التطبيق عرض إعدادات> التطبيق قارئ اختر ،بالقارئ الخاص األدوات شريط حقل في .1

 .التطبيق عرض صفحة عرض عند التطبيق قارئ إعدادات محاورة وتظهر

 .رغبتك حسب التطبيق بعرض الخاصة اإلعدادات بتعديل قم .2

w. موافق أنقر. 

 

 التطبيق عرض حقل
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 مواصفات إعداد

 خيارات

 .بالقراءة التطبيق قارئ يقوم عندما الكلمات وإبراز تعقب تمكن الكلمات وإبراز تعقب

 نهاية في التطبيق عرض مغادرة

 .المستند

 نهاية حتى القراءة تمامإ بعد تلقائيا   التطبيق قارئ يغادر تمكينه، عند

 . المستند

 يدوي بشكل التجوال عند تلقائياً  التطبيق قارئ يغادر لن :مالحظة

 .المستند نهاية حتى

 إبراز

 تسطير، كتلة،: المبرزة الكلمات في سيستخدم الذي الشكل يحدد شكل

 .إسفين أو إطار

 اإلبراز لون تحدد لون

 برازاإل بشكل الخاصة السماكة تحدد السماكة

 .اإلبراز شفافية مستوى تحدد شفافية

 اإلبراز لون إعداد يتم عندما اإلعداد هذا يتوافر ال :مالحظة

 ".عكس"ل

 بواسطة. األمام إلى القفز أو وسط طرف،: التعقب نوع إعداد يتم اإلبراز تعقب
 الكلمة إلبقاء والتبعيد التقريب نافذة تمرير يتم الطرف، محاذاة

 نافذة تمرير يتم الوسط، محاذاة بواسطة. العرض في المبرزة
 التقريب نافذة وسط في المبرزة الكلمة إلبقاء والتبعيد التقريب

 من المبرزة الكلمة تخرج عندما األمام، إلى القفز بواسطة. والتبعيد
 الكلمة تكون لكي والتبعيد التقريب نافذة تمرير يتم المكبر، العرض

 .يسارال إلى الزاوية أعلى في المبرزة

 .محددة إبراز إعدادات إلى باإلضافة النص عن عينة تعرض عرض

 .مشتركة خيارات في التطبيق بعرض خاصة إضافية إعدادات تتوافر :مالحظة
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 إعدادات عرض النص

 .النص عرض محيط في الكلمة، وإبراز النص مظهر تخصيص النص عرض إعدادات تخولك

 لضبط اإلعدادات الخاصة بعرض النص 

 .النص عرض إعدادات> التطبيق قارئ اختر ،بالقارئ الخاص األدوات شريط حقل في .1

 .النص عرض صفحة عرض عند التطبيق قارئ إعدادات محاورة وتظهر

 .رغبتك حسب النص بعرض الخاصة اإلعدادات بتعديل قم .2

w. موافق أنقر. 

 

 النص عرض حقل
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 مواصفات إعداد

 طوطالخ

 يتم الذي المستند يعرضه أن في ترغب الذي الخط نوع بتحديد ثم الخط

 .Vmiteoe أو me7nee أو  Uire ك عرضه،

 يتم الذي المستند يعرضه أن في ترغب الذي النمط نوع بتحديد ثم نمط

 .مائل أو عريض أو كعادي عرضه،

 المستند ألوان

 يمكن ال. الناشط تندالمس في عرضه يتم الذي الخط لون بتحديد قم نص

 .وللخلفية للنص واحد لون تحديد يتم أن

 النص يكون أن يمكن ال. النص عرض في للخلفية لون تحديد يتم الخلفية

 .نفسه اللون من والخلفية

 التنسيق عالمات

 .المصدر المستند في الفقرات نهاية عند الفقرة عالمات عرض يتم الفقرات عالمات إظهار

 .والرمز الالفتة عرض في النصية الروابط تسطير ،يتم تحديده عند طالرواب تسطير

 إبراز

 تسطير، كتلة،: المبرزة الكلمات في سيستخدم الذي الشكل يحدد شكل

 .إسفين أو إطار

 .الكلمة إبراز لون تحدد لون

 .الكلمة إبراز سماكة إعداد 2 ،1 سماكة

 .الكلمة إبراز شفافية مستوى تحدد 2 شفافية

 بواسطة. األمام إلى القفز أو وسط طرف،: التعقب نوع إعداد يتم اإلبراز عقبت
 في المبرزة الكلمة إلبقاء النص عرض تمرير يتم الطرف، محاذاة

 إلبقاء النص عرض تمرير يتم الوسط، محاذاة بواسطة. العرض

 إلى القفز بواسطة. والتبعيد التقريب نافذة وسط في المبرزة الكلمة
 عرض تمرير يتم العرض، من المبرزة الكلمة تخرج دماعن األمام،

 .اليسار إلى الزاوية أعلى في المبرزة الكلمة تكون لكي د النص

 ولون وخط إبراز إعدادات إلى باإلضافة النص عن عينة تعرض عرض

 .محددة

 ".كتلة"ل اإلبراز شكل إعداد يتم عندما اإلعداد هذا يتوافر ال 1
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 ".عكس"ل اإلبراز لون أو" كتلة"ل اإلبراز شكل إعداد يتم عندما اداإلعد هذا يتوافر ال 2

 .مشتركة خيارات في النص بعرض خاصة إضافية إعدادات تتوافر :مالحظة
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 إعدادات مشتركة

 .النص عرض وفي التطبيق عرض في مشاركتها يتم إضافية إعدادات المشتركة اإلعدادات توفر

 .خاصة صوت إعدادات وتمكين التطبيق قارئ في معين قراءة معدل تحدد أن يمكنك

 ،لضبط اإلعدادات المشتركة 

 .مشتركة إعدادات>  التطبيق قارئ بتحديد قم ،القارئ أدوات شريط في .1

 .مشتركة إعدادات صفحة عرض عند التطبيق قارئ إعدادات محاورة وتظهر

 .رغبتك حسب المشتركة اإلعدادات بتعديل قم .2

w. موافق أنقر. 

 

 مشتركة إعدادات حقل
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 مواصفات إعداد

 القراءة معدل

 عن النظر بغض التطبيق قارئ قراءة معدل إعداد يتم تحديده، عند خاص قراءة معدل استخدام
 محاورة وفي القارئ أدوات شريط حقل في العام المعدل إعداد

 .الصوت إعدادات

 . التطبيق ارئبق الخاصة القراءة بمعدل تتحكم معدل

 معدل استخدام تمكين يتم ال عندما اإلعداد هذا تعطيل يتم :مالحظة

 .خاص قراءة

 تلميحات

" المستند بداية" عن اإلعالن

 ".المستند نهاية"و

 التجوال يتم عندما" المستند نهاية"و" المستند بداية" عن اإلعالن يتم
 نهاية وأ المستند بداية إلى النص وعرض التطبيق عرض بواسطة

 .المستند
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 مناطق القراءة

 تطبيق في المثال، سبيل على. التطبيق نافذة في المحددة المواقع وسماع قراءة القراءة مناطق تخولك

 ترغب قد العادي عملك وفي. المعلومات من معين عدد عرض في ترغب قد البيانات بجدول خاص

 بنقر المحدد الحقول إلى االستماع أو\و عرض يمكنك القراءة، طقمنا بفضل. منها بعض عرض في

 .سريعة مفاتيح

 والتجوال التطبيقات بفتح تقوم بينما. تطبيق كل في بالقراءة خاصة مناطق 10 حتى تعد أن يمكنك

 .لالستخدام جاهزة وتصبح تلقائيا تطبيق بكل الخاصة المناطق تحميل يتم ضمنها،

 وحذف وتحرير وضع 

 القراءة مناطق استخدام 

 القراءة ناطقم أدوات شريط 

 القراءة مناطق إعدادات 
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 وضع وتحرير وحذف مناطق القراءة

 تحدد أن عليك الجديدة، المناطق بمعظم يتعلق ما في. سهلة عملية جديدة قراءة منطقة وضع يعتبر

 يمكنك. معاً  اإلثنين أو قراءتها أو المنطقة عرض يتم أن وتحدد المنطقة اسم تطبع ،وأن معينة منطقة

 .خطأ أي اقترفت إن تقلق ال لذلك الحقاً، المنطقة تحذف أو تحرر أن

 ،لوضع منطقة قراءة جديدة 

 حقل عرض تمي أنه من تأكد. به خاصة قراءة منطقة تضع أن ترغب الذي التطبيق بفتح قم .1

 .نافذته أو عرضه أو فيه ترغب الذي التطبيق

 :التالية بالخطوات بإحدى المنطقة وضع أداة بتنشيط قم .2

 ب الخاصة المستخدم واجهة إلى انتقل tnnemmod، األدوات شريط حقل في 

 .جديد< مناطق بتحديد قم ،بالقارئ الخاص

 المناطق بوضع الخاص السريع المفتاح أنقر :ktti suaa   pSZ   k. 

 .النشط للتطبيق المتوافرة المناطق جميع عرض ويتم نشطة المنطقة وضع أداة تصبح

w. العرض إلى الجديدة المنطقة لتمرير الماوس مؤشر حرك. 

i. الزر أطلق ثم المطلوبة المنطقة فوق التحديد مستطيل واسحب األيسر الزر ضغط على ابق. 

 يتيح. القراءة مناطق حوار مربع ظهري الماوس، زر تحرير طريق عن السحب إكمال عند

 معلومات على للحصول. المنطقة خيارات وتحديد المنطقة تسمية هذا الحوار مربع لك

 .القراءة مناطق إعدادات راجع ،" القراءة مناطق" حوار مربع حول

 .ديدةالج للمنطقة وصفيًا اسًما اطبع ، "المنطقة اسم" مربع في .5

 في الجديدة المنطقة اسم سيظهر المحاورة، في التالي التحكم عنصر إلى االنتقال عند

 .المناطق الئحة

g. التطبيق نافذة داخل للمنطقة النسبي الموقع حدد ،ل موافقة منطقة تحت. 

 .المطلوبة الخيارات حدد ،المنطقة إجراءات تحت .7

 .تحفيز فوق انقر الجديدة، المنطقة الختبار .8

 وفقًا قراءتها أو/  و المنطقة عرض أثناء موقتًا القراءة مناطق حوار مربع فاءإخ يتم

 .المحددة لإلعدادات

 .9 إلى i من الخطوات وكرر ةجديد منطقة انقر إضافية، مناطق إلنشاء .9

 ".موافق" انقر وتحريرها، المناطق إنشاء من تنتهي عندما .10

 ،لتحرير منطقة قراءة جديدة 



156 

 

 .تحررها أن تريد التي القراءة مناطق على يحتوي الذي التطبيق بفتح قم .1

 :التالية بالخطوات بإحدى المنطقة تحرير أداة بتنشيط قم .2

 ب الخاصة المستخدم واجهة إلى انتقل tnnemmod، األدوات شريط حقل في 

 .تحرير< مناطق بتحديد قم ،بالقارئ الخاص

 المناطق بتحرير الخاص السريع المفتاح أنقر :ktti suaa   pSZ   r. 

 والخاصة المتوافرة المناطق جميع عرض ويتم نشطة المناطق تحرير أداة تصبح

 .النشطة المنطقة على القراءة مناطق أدوات شريط يظهر. النشط بالتطبيق

w. أو التالي زري أحدر انقر أو العرض، في المرغوبة المنطقة لتمرير الماوس مؤشر حرك 

 .المطلوبة المنطقة ظهارإل القراءة مناطق أدوات شريط في السابق

 .فقط واحدة منطقة تحديد تم إذا معطلين أي رماديين والسابق التالي الزران يكون :مالحظة

i. يلي كما المنطقة اضبط ثم األدوات، وشريط التحجيم مقابض لتنشيط المنطقة داخل انقر: 

 مقبض أي اسحب المنطقة، حجم لتغيير. 

 قةالمنط إطار داخل اسحب المنطقة، لتحريك. 

 تشغيل زر فوق انقر المنطقة، قراءة الختبار. 

 انقر أو إليها، االنتقال في ترغب التي المنطقة رقم على اضغط أخرى، منطقة إلى لالنتقال .5

 .السابق أو التالي زري

g. الخطوتين كرر أخرى، منطقة لتحرير w و i. 

 .ria أو هروب أنقر أو اليمنى النقرة أنقر المناطق، تحرير أداة لمغادرة .7

 لحذف منطقة قراءة 

 .إعدادات< مناطق بتحديد قم ،بالقارئ الخاص األدوات شريط حقل في .1

 .القراءة مناطق محاورة تظهر

 يحتوي الذي التطبيق حدد ،ل المحددة المناطق بعرض الخاص والسرد التحرير مربع في .2

 .حذفها تريد التي المنطقة على

 .المحدد بالتطبيق طةالمرتب المناطق لعرض بالمناطق الئحة تحديث يتم

w. حذفها تريد التي المنطقة حدد ،"المناطق" الئحة مربع في. 

i. حذف أنقر. 

 .المناطق الئحة من المحددة المنطقة إزالة يتم
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 .i إلى 2 من الخطوات كرر أخرى، منطقة لحذف .5

g. موافق أنقر المناطق حذف من تنهي عندما. 
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 ءةاستخدام مناطق القرا

 أن يمكن. ناشطاً  التطبيق يكون عندما استخدامها يمكنك ما، بتطبيق خاصة قراءة مناطق تضع عندما

 مناطق ضمن التجول يخولك وضع دخول أو( سريع مفتاح أو قائمة بواسطة) واحدة منطقة تحفز

 .كافة القراءة

 ،لتحفيز منطقة قراءة محددة 

 .تحفزها أن تريد التي ةالقراء مناطق على يحتوي الذي التطبيق بفتح قم .1

 :التالية بالخطوات قم فيها، ترغب التي المنطقة لتحفيز .2

 ب الخاصة المستخدم واجهة إلى انتقل tnnemmod، القارئ، أدوات شريط حقل في 

 .{المنطقة رقم} <تحفيز> المناطق  حدد

 المنطقة بتحفيز الخاص السريع المفتاح أنقر :ktti suaa   pSZ {  رقم 

 {.المنطقة

 المناطق بالئحة الخاص السريع المفتاح أنقر :ktti suaa   pSZ   s، قم ثم 

 .القائمة من فيها ترغب التي المنطقة بتحديد

 التالية أو السابقة القراءة بمنطقة الخاصة السريعة المفاتيح استعمل : 

 

     ktti suaa   pSZ: التالية المنطقة

 ktti suaa   pSZ   P: السابقة المنطقة

 .المنطقة إعدادات حسب قراءتها أو\و المحددة القراءة منطقة عرض يتم

 وتتوافق. 10 حتى 1 من بالتطبيقات الخاصة القراءة مناطق من مجموعة كل ترقيم يتم

 السريعة المفتاح المثال، سبيل على. األرقام وهذه القراءة بمنطقة الخاصة السريعة المفاتيح

 ktti suaa  هو 2 القراءة منطقة و ،ktti suaa   pSZ   F  هو 1 القراءة لمنطقة

  pSZ   2 هنالك إلى وما. 

 .ktti suaa   pSZ   C هو 10 القراءة لمنطقة السريع المفتاح :مالحظة

 ،للتجوال ضمن مناطق القراءة كافة 

 .فيها تتجول أن تريد التي القراءة مناطق على يحتوي الذي التطبيق بفتح قم .1

 :التالية بالخطوات قم ة،القراء مناطق وضع لتنشيط .2

 المناطق ضمن التجوال بتحديد قم بالقارئ، الخاص األدوات شريط حقل في. 

 المناطق ضمن بالتجوال الخاص السريع المفتاح أنقر :ktti suaa   pSZ   C. 



6 الفصل القارئ ميزات        159  
 

 

 منطقة في القراءة بمناطق الخاص األدوات شريط ويظهر ناشطاً  التجوال وضع يصبح

 .ورقمها المنطقة اسم عن اإلعالن يتم. األولى الناشطة القراءة

w. موقت إيقاف\تشغيل زر أنقر المنطقة، قراءة وإيقاف لبدء. 

 .المقروءة غير المناطق إلى التجوال عند موقت إيقاف\ تشغيل زر تعطيل يتم :مالحظة

i. والتالي السابق زري أنقر أخرى، منطقة إلى لالنتقال. 

 .ria أو هروب أنقر وأ اليمنى النقرة أنقر التجوال، وضع لمغادرة .5
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 شريط أدوات مناطق القراءة

 يوفر. القراءة مناطق تلوج عندما الناشطة القراءة منطقة في القراءة مناطق أدوات شريط يظهر

 .وقراءتها المحددة المناطق ضمن للتجوال التحكمات األدوات شريط

  

 : القراءة مناطق أدوات شريط
 والتجوال التحرير وضعا

 : القراءة مناطق أدوات شريط
 التحفيز وضع

  

 

 

 زر يظهر التشغيل، وضع تنفيذ عند. القراءة وإيقاف بدء .إيقاف\موقت إيقاف\تشغيل

 إيقاف زر يظهر. الناشط الوضع حسب األدوات شريط في إيقاف أو موقت إيقاف
 المبرزة الكلمة عند القراءة افإيق يمكنك حيث والتجوال التحفيز وضعي في موقت

 الكلمة في القراءة تبدأ حيث التحرير وضع في فيظهر إيقاف زر أما. القراءة وإعادة

 .المنطقة في األولى

 rFZoZ: االختصار مفتاح

 

 .السابقة القراءة منطقة تنشيط السابقة

 lAsmZ mtT: االختصار مفتاح

 ".التحفيز" وضع في الزر هذا يظهر ال :مالحظة

 

 .التالية القراءة منطقة تنشيط تالية

 mtT: االختصار مفتاح

 ".التحفيز" وضع في الزر هذا يظهر ال :مالحظة

 

 القراءة منطقة وضع مغادرة إغالق

 ria: االختصار مفتاح
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 إعدادات مناطق القراءة

 تظهر تنشيطها، يتم عندما. القراءة طقمنا وتحرير ودرس وضع القراءة مناطق إعدادات تخولك

 ضمن منطقة بتحديد. الحالي التطبيق في تحديدها تم التي بالمناطق الئحة القراءة مناطق محاورة

 كما. المنطقة حذف حتى أو المنطقة وتحفيز بها الخاصة اإلعدادات تغيير يمكنك المناطق، الئحة

 .الحالي التطبيق ضمن كافة المناطق ضمن التجوال أو جديدة منطقة وضع يمكنك

 وتحرير وضع  راجع المناطق، وتحفيز والتجوال وتحرير بوضع الخاصة المعلومات على للحصول
 القراءة مناطق استخدامو القراءة مناطق

 ،لضبط اإلعدادات الخاصة بمنطقة القراءة 

 .إعدادات>  المناطق بتحديد قم ،القارئ أدوات شريط في .1

 .المناطق صفحة كذلك وتظهر القراءة محاورة تظهر

 .رغبتك حسب القراءة بمنطقة الخاصة اإلعدادات بتعديل قم .2

w. موافق أنقر. 

 

 القراءة مناطق محاورة
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 مواصفات إعداد

 للتطبيق الموافقة اطقالمن حالياً  تعمل التي بالتطبيقات الئحة عرض  ل المعدة المناطق عرض

 .مناطق الئحة في تظهر المحدد

 في تحدد التي المحدد، للتطبيق الموافقة بالمناطق الئحة تعرض المناطق

 .ل المحددة اللوائح عرض:  الئحة

 .المحددة بالمنطقة الخاص السريع المفتاح تعرض السريع المفتاح

 محاورة إخفاء يتم ،تنشيطها يتم عندما. المنطقة تحرير أداة تنشط تحرير

 تظهر. المحدد والتطبيق تتوافق التي المناطق وتظهر القراءة مناطق

 .المناطق ونقل الحجم تحديد من لتمكنك المنطقة تحرير أداة

 .المحددة المنطقة تحذف حذف

 مناطق محاورة إخفاء يتم تحفيزها، يتم عندما. المحددة المنطقة تحفز تحفيز

 إلعدادات وفقاً  قراءتها ويتم المحددة قةالمنط عرض ويتم القراءة

 .جديد من وتظهر القراءة منطقة محاورة تعود ذلك، بعد. المنطقة

 محاورة إخفاء يتم تحديدها، يتم عندما. الجديدة المنطقة أداة تنشط جديدة منطقة

 تظهر. المحدد والتطبيق تتوافق التي المناطق وتظهر القراءة مناطق

 .جديدة منطقة خلق من لتمكنك الجديدة المنطقة أداة

 إخفاء يتم تنشيطها، يتم عندما. المناطق ضمن التجوال وضع تنشيط المنطقة ضمن التجوال
 شريط ويظهر المحددة المنطقة وتظهر القراءة مناطق محاورة

 التحكمات استخدام خالل من ويمكنك. بالتجوال الخاص األدوات
 بلوحة الخاصة يةالتشغيل واألوامر األدوات بشريط الخاصة
 المنطقة إلى التجوال أو المنطقة في القراءة إيقاف أو بدء المفاتيح،

 .التالية أو السابقة

 المنطقة أسماء تظهر. المحددة بالمنطقة الخاص االسم طباعة يخولك المنطقة اسم

 في تظهر أنها كما. القراءة مناطق محاورة في المناطق الئحة ضمن

 بقراءة الخاص السريع المفتاح نقر عند) القراءة مناطق قائمة

 التحفيز< مناطق نقر وعند) ktti suaa   pSZ   s: المناطق

 .القارئ أدوات شريط في

 ل موافقة المنطقة

 -األعلى أو يسار، -األعلى

 أو يسار، - األسفل أو يمين،

 الوسط أو يمين -األسفل

 المنطقة قييب ما هذا. التطبيق نافذة ضمن المنطقة موقع إعداد يتم
 أو التطبيق نافذة تحجيم إعادة يتم عندما حتى الحالي الموقع في

 .نقلها
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 يتم قد التطبيق، نافذة تحجيم إعادة عند األحيان، بعض في :مالحظة

 قد ذلك، حدوث عند. أيضاً  هي النافذة ضمن التحكمات بعض تحجيم

 .الفردية المناطق حجم وضع إعادة إلى  تحتاج

 بالمنطقة الخاصة األنشطة

 .بكامله المنطقة في النص قراءة يتم القراءة، منطقة تحفيز عند المنطقة في النص قراءة

 ويتم العرض ضمن المنطقة تمرير يتم القراءة، منطقة تحفيز عند المنطقة عرض

 .إبرازها

 ويتم العرض ضمن المنطقة تمرير يتم القراءة، منطقة تحفيز عند المنطقة وقراءة عرض

 .وقراءتها إبرازها

 .مبرزة القراءة منطقة فيه تبقى الذي( الثواني في) الوقت إعداد يتم ل المنطقة إبراز

 .محدداً  للمنطقة التمرير يكون عندما فقط اإلبراز يحدث :مالحظة 

 فيه كان الذي الموقع إلى tnnemmod يمرر المنطقة، عرض بعد السابق الموقع إلى العودة

 .ةالمنطق إلى التحفيز فبل

 .القراءة منطقة خارج الجزء خفت يتم القراءة، منطقة تحفيز عند المنطقة خارج الجزء خفت
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 القراءة بواسطة مؤشر النص

 وتحريرها، المستندات إنشاء أثناء وقراءة تنقلال النص بمؤشر بالقراءة الخاصة التشغيلية األوامر لك تتيح

 وفقًا النص مؤشر يتحرك التشغيلية، األوامر هذه استخدام عند. الفقرة أو الجملة أو السطر أو الكلمة حسب

 ينتقل التالية، الجملة بقراءة الخاص التشغيلي األمر على الضغط عند المثال، سبيل على. التشغيلي لألمر

 الخاصة التشغيلية األوامر يظهر التالي الجدول. بأكملها الجملة قراءة ويتم التالية الجملة بداية إلى المؤشر

 .النص مؤشر بقراءة

 مفاتيح الطبقة المفتاح السريع األمر التشغيلي

 متوافر غير األيسر السهم السابق الحرف قراءة

 متوافر غير األيمن السهم التالي الحرف قراءة

 متوافر غير األيسر السهم+   5di ةالسابق الكلمة قراءة

 متوافر غير األيمن السهم+   5di التالية الكلمة قراءة

 متوافر غير األعلى السهم w السابق السطر قراءة

 متوافر غير األسفل السهم w التالي السطر قراءة

 متوافر غير األيسر السهم + 5eIW  nFe + U d السابقة الجملة قراءة

 متوافر غير األيمن السهم + 5eIW  nFe + U d التالية الجملة قراءة

 متوافر غير األعلى السهم+   5di السابقة الفقرة قراءة

 متوافر غير األسفل السهم+   5di التالية الفقرة قراءة

 متوافر غير Ctrl + Alt + Shift + Enter 1 الحالي الحرف قراءة

 متوافر غير األعلى السهم + 5di  + U d + c7red 2 الحالية الكلمة قراءة

 متوافر غير األيمن السهم + 5di  + U d + c7red الحالي السطر قراءة

 متوافر غير األسفل السهم + 5di  + U d + c7red الحالية الجملة قراءة

 متوافر غير األيسر السهم + 5di  + U d + c7red الحالية الفقرة قراءة

 اللفظية بالتهجئة الكلمة قراءة يسبب الحالي الحرف بقراءة الخاص غيليالتش لألمر الثانية النقرة 1

 ...(برافو ألفا،)

 :يلي ما تسبب الحالية الكلمة بقراءة الخاص التشغيلي لألمر المتتالية النقرات 2
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 الكلمة قراءة: األولى النقرة 

 الكلمة تهجئة: الثانية النقرة 

 (برافو ألفا،) لفظيةال بالتهجئة الكلمة قراءة: الثالثة النقرة... 

 .ثانيتين خالل في المتكررة النقرات تكون أن يجب :مالحظة

w ينتقل عندما البرنامج صدى إلعداد وفقًا المؤشر، عليه يظهر الذي السطر أو الكلمة قراءة يتم 

 .جديد سطر إلى النص مؤشر

  

 أيًضا tnnemmod تطبيق سيعلن ،أعاله المذكورة النص بقراءة الخاصة التشغيلية األوامر إلى باإلضافة

 .التالي الجدول في المدرجة التحرير، ومفاتيح النص ضمن بالتجوال الخاصة القياسية المفاتيح استخدام عند

 teeT mooZالعمل في  العمل في التطبيق المفاتيح

 االرتداد مفتاح

2eFeWIeFm 
 .حذفه تم الذي الحرف تقرأ .المؤشر يسار إلى الحرف تحذف

 .المؤشر يمين إلى الجديد الحرف تقرأ .المؤشر يمين إلى الحرف تحذف حذف

 إذا شيء ال أو) السطر في األولى الكلمة تقرأ .السطر بداية إلى المؤشر تنقل بداية

 (.حقل أو بمسافة يبدأ السطر كان

 ".السطر نهاية" عن تعلن .السطر نهاية إلى المؤشر تنقل نهاية

 الصفحة مفتاح
 السابقة

 عليه يظهر الذي السطر أو الكلمة قراءة يتم .األعلى إلى التطبيق نافذة نقل ميت
 ينتقل عندما البرنامج صدى إلعداد وفقًا المؤشر،

 .جديد سطر إلى النص مؤشر

 الصفحة مفتاح
 التالية

 عليه يظهر الذي السطر أو الكلمة قراءة يتم .األسفل إلى التطبيق نافذة نقل يتم
 ينتقل عندما البرنامج صدى عدادإل وفقًا المؤشر،

 .جديد سطر إلى النص مؤشر

Ctrl + Home عليه يظهر الذي السطر أو الكلمة قراءة يتم المستند بداية إلى االنتقال تسبب 
 ينتقل عندما البرنامج صدى إلعداد وفقًا المؤشر،

 .جديد سطر إلى النص مؤشر

Ctrl + End عليه يظهر الذي السطر أو الكلمة قراءة ميت المستند نهاية إلى االنتقال تسبب 
 ينتقل عندما البرنامج صدى إلعداد وفقًا المؤشر،

 .جديد سطر إلى النص مؤشر



166 

 

 األوامر التشغيلية الخاصة بالقراءة

. رغبتك حسب التطبيقات أو المكتب سطح في العناصر عن بالقراءة الخاصة التشغيلية األوامر تعلن

 مفاتيح باستخدام تحفيزها ويجب مخصصة سريعة مفاتيح لها يتوافر ال التشغيلية األوامر هذه وافتراضياً،

 .الخاصة التشغيلية األوامر مفاتيح محاورة من سريعة مفاتيح تخصيص يمكن لكن،. الطبقة

 مفاتيح الطبقة المفتاح السريع األمر التشغيلي

 I، 0 المسافة، شريط+  5eIW  nFe مخصص غير الحالي التاريخ عن اإلعالن

 I، m المسافة، شريط+  5eIW  nFe مخصص غير الحالي الوقت عن اإلعالن

 I، 5 المسافة، شريط+  5eIW  nFe مخصص غير العمود في الخلية عنوان قراءة

 I، f المسافة، شريط+  5eIW  nFe مخصص غير ليةبالخ الخاص التعليق قراءة

 I، N المسافة، شريط+  5eIW  nFe مخصص غير بالخلية الصيغة قراءة

 I، M المسافة، شريط+  5eIW  nFe مخصص غير الصف في الخلية عنوان قراءة

 التخزين ذاكرة محتوى قراءة
 الموق

 I، c المسافة، شريط+  5eIW  nFe مخصص غير

 المحاورة زر عن اإلعالن
 االفتراضي

 I، 2 المسافة، شريط+  5eIW  nFe مخصص غير

 مجموعة اسم عن اإلعالن
 المحاورة

 I، G المسافة، شريط+  5eIW  nFe مخصص غير

 I، R المسافة، شريط+  5eIW  nFe مخصص غير المحاورة رسالة قراءة

 I، U المسافة، شريط+  5eIW  nFe مخصص غير المحاورة حقل قراءة

 I، c المسافة، شريط+  5eIW  nFe مخصص غير التركيز قراءة

 I، c المسافة، شريط+  5eIW  nFe مخصص غير المحدد النص قراءة

   ،I المسافة، شريط+  5eIW  nFe مخصص غير الحالة شريط قراءة

 I، s المسافة، شريط+  5eIW  nFe مخصص غير النوافذ عنوان قراءة



  

 

 7 الفصل

 ميزات األدوات

 ذلك في بما" األدوات" أدوات شريط في المتوافرة لألدوات اإلضافية اإلنتاجية" أدوات ميزات" تمثل

 .والمسجل الخلفية وقارئ والكاميرا الباحث

 األدوات أدوات شريط حقل 

 الباحث 

 الكاميرا 

 الخلفية قارئ 

 المسجل 

 .tnne mmod مكبر في والمسجل الخلفية قارئ ميزات فرتتوا ال :مالحظة



168 

 

 حقل شريط أدوات األدوات

 tnne ب الخاصة األدوات ميزات لتشغيل السريعة باألعمال خاصة أزرار األدوات شريط يوفر

mmod .وتمكين تعطيل بين الميزات تبديل تخولك فصل أزرار تحكمات هي األزرار تلك ومعظم 

 لها ويخصص فئة كل حسب مجموعات ضمن األزرار تنظيم يتم. القائمة في الموافقة إعدادات وفتح

 .أسهل لتحديد وعناصر تسميات

 

 األدوات أدوات شريط حقل

 .فقط tnnemmod مكبر\فارئ في والمسجل الخلفية قارئ يظهر :مالحظة

 المستندات في النص وقراءة والتجوال في للبحث الباحث تشغيل بدء في تتسبب الباحث 

 .اإللكتروني والبريد الويب وصفحات

 كاميرا ميزة تشغيل بدء في تتسبب الكاميرا tnnemmod ، الكاميرا ودعم وصل يتم عندما 

 .tnnemmod في

 نظام تخزين ذاكرة من التقاطه تم نص بوجود الخلفية قارئ تشغيل ببدء تتسبب الخلفية قارئ 

 .وندوز

 مسجل تشغيل ببدء تتسبب المسجل tnnemmod تخزين ذاكرة من التقاطه تم نص بوجود 

 .وندوز نظام
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 الباحث

 والبريد الويب وصفحات المستندات في النص وقراءة والتجوال في البحث الباحث يخولك

 موضوًعا تجد عندما. تهمك مواضيع على للعثور عبارات أو كلمات عن البحث يمكنك. اإللكتروني

 أيًضا الباحث يجد أن يمكن. الموقع ذلك من البحث يبدأ الباحث تجعل أن يمكنك اهتمامك، يثير

 هذه جميع تنفيذ يتم. الصفحات بين بسهولة التنقل لك يتيح مما وتنفيذها، والتحكمات الروابط

 .الموافقة التشغيلية األوامر كما الباحث أدوات وشريط محاورة باستخدام اإلجراءات

 مكبر في الباحث تشغيل يتم عندما التطبيق وقارئ الصوت ميزات تتوافر ال : مالحظة

tnnemmod. 

 هذه وصف يتم. اللوائح في والبحث الصفحة في البحث: الصفحات في للبحث وضعين الباحث يوفر

 .دناهأ األقسام في بينها التبديل وكيفية األوضاع

 في بما ، المستندات إلى المستندة التطبيقات من متنوعة مجموعة في الباحث استخدام يمكن :مالحظة

 RrFinWned و RrFinWned snit و crimeno و 57inem و codmiomd roI nimi ذلك

Nwd nne. 

 بدء تشغيل الباحث

 لبدء تشغيل الباحث 

 :تاليةال الخطوات بإحدى قم

 الباحث زر أنقر األدوات، شريط ضمن أدوات حقل في. 

 الباحث تشغيل ببدء الخاص السريع المفتاح أنقر :ktti suaa   kZZS   n 

 .الباحث أدوات شريط \محاورة تظهر

 صفحة البحث

 ثم عنها، البحث تريد عبارة أو كلمة كتابة مكنكي حيث بسيطًا أدوات شريط الصفحة بحث يعرض
 عثر التي الكلمات جميع عبر للتنقل المفاتيح لوحة أوامر أو األدوات شريط تحكم عناصر استخدام

 العناوين مثل معينة ويب صفحة بعناصر الصفحة عن البحث تقييد أيًضا يمكنك. الصفحة على عليها

 .التحكم عناصر أو الروابط أو

 

 .الصفحة بحث أدوات شريط: الباحث
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 الستخدام البحث في الصفحة 

 إلى للتبديل الالئحة زر على فانقر البحث، الئحة وضع في حاليًا موجودا الباحث كان إذا .1

 .الصفحة في البحث وضع

 لمعظم به الموصى ،" النص كل" اختر. عنها البحث تريد التي الصفحة عناصر نوع حدد .2
 ذلك في بما الصفحة، على مكان أي في عبارات أو تكلما عن للبحث البحث، عمليات

 .التحكم وعناصر للصور المخفية التسميات

w. عليها العثور تريد عبارة أو كلمة اكتب ،البحث مربع في. 

 مربع يتحول الصفحة، عنصر من المحدد النوع في العبارة أو الكلمة وجود عدم حالة في

 .التجوال ارأزر تعطيل وسيتم البرتقالي اللون إلى البحث

 في األقل على واحد حرف كتابة يجب النص، لكل الصفحة عناصر إعداد عند :مالحظة

 بين التنقل يمكنك ، آخر نوع ألي الصفحة عناصر إعداد عند. بحث عملية لبدء البحث مربع

 .بحث عبارة أو كلمة إدخال دون العناصر هذه

i. المطابقة العناصر في وللخلف لألمام للتنقل والسابق التالي زريّ  انقر. 

 ب الخاص والقارئ المكبر استخدام عند. عنصر كل تمييز يتم التنقل، أثناء

tnnemmod تحتوي التي الجملة عن اإلعالن يتم بالباحث، الخاص الخطاب وتمكين 

 .العنصر على

 .تنفيذ زر فوق انقر الحالي، العنصر في تحكم عنصر أو رابط بتنفيذ يقوم الباحث لجعل .5

g. التطبيق قارئ زر انقر الحالي، العنصر في القراءة يبدأ احثالب لجعل* . 

 ". *الخطاب" زر انقر الباحث، صوت إخراج وإيقاف لتمكين .7

 .العنوان شريط في" مغادرة" زر أنقر الباحث، لمغادرة .8

 األزرار هذه تعطيل يتم بحيث والخطاب التطبيق قارئ خيارات تتوفر ال ، tnnemmod مكبر في* 

 .(الرمادية)

 الئحة البحث

 وعناصر والروابط بالرأسيات الئحة يعرض حوار مربع في األدوات شريط البحث الئحة توسع

 الالئحة وفرز وتصنيف البحث يمكنك. الصفحة في الموجودة األخرى المشتركة والعناصر التحكم

 .سرعةب يهمك عنصر موقع لتحديد
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 .ومحاورة البحث الئحة أدوات شريط: الباحث

 الستخدام الئحة البحث 

 إلى للتبديل الالئحة زر على فانقر البحث، صفحة وضع في حاليًا موجودا الباحث كان إذا .1

 .الالئحة في البحث وضع

 الئحة في عرضها تريد التي العناصر نوع حدد ،الصفحة عناصر وسرد تحرير مربع في .2

 .عليها العثور تم تيال العناصر

w. البحث مربع في عبارة أو كلمة اكتب ،(تصفيتها أو) الالئحة في للبحث. 

 تحتوي التي العناصر لعرض تلقائيًا الالئحة تصفية يتم البحث، مربع في طباعتك أثناء

 أو الكلمة وجود عدم عند البرتقالي اللون إلى البحث مربع يتحول. فقط البحث سلسلة على

 .العناصر الئحة داخل كتوبةالم العبارة

i. بنقر الالئحة فرز أيًضا يمكنك. حسب الفرز الئحة مربع في المطلوب الفرز ترتيب حدد 

 .الالئحة أعلى في النوعو االسم عناوين

 . *التطبيق قارئ زر انقر المحدد، العنصر في القراءة يبدأ الباحث لجعل .5

g. انقر الحالي، العنصر في تحكم نصرع أو رابط على يحتوي عنصر بتنفيذ يقوم الباحث لجعل 

 .تنفيذ زر فوق

 .إلى االنتقال زر انقر المحدد، العنصر موقع إلى ينتقل الباحث لجعل .7
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 .العنوان شريط في" ةمغادر" زر أنقر الباحث، لمغادرة .8

 األزرار هذه تعطيل يتم بحيث التطبيق قارئ خيارات تتوفر ال ، tnnemmod مكبر في* 

 (.الرمادية)

 لالئحة في الئحة البحثتحديث ا 

 الرئيسية العناوين مثل ديناميكيًا، متغير محتوى ذات مناطق على الويب صفحات بعض تحتوي

 يلتقط فإنه البحث، الئحة إلى ينتقل أو الباحث يبدأ عندما. الرياضية النتائج أو األخبار مواقع في

 أن تعلم كنت إذا. الالحقة ناميكيةالدي التغييرات يتجاهل ثم الالئحة لتعبئة الحالي الصفحة محتوى
 زر فانقر ، الموجودة العناصر الئحة تحديث وتريد ديناميكي بشكل تحديثها تم قد الويب صفحة

 .الالئحة تحديث

 إخفاء الصور غير المسماة في الئحة البحث 

 هذه تتسبب ال لكي. للمشاهد وغامضة مسماة غير صور على الويب صفحات من العديد تحتوي
 االختيار خانة بجانب تحديد عالمة ضع الموجودة، العناصر الئحة بتشويش المسماة غير الصور

 .المسماة غير العناصر إخفاء

 مفاتيح األوامر التشغيلية الخاصة بالباحث

 .الباحث تشغيل لبدء التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 ح سريعةمفاتي األمر التشغيلي

 Caps Lock + Ctrl + F الباحث تشغيل بدء

 .الباحث تشغيل لبدء التالية الطبقات مفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح الطبقة األمر التشغيلي

 c المسافة، شريط+  5eIW  nFe الباحث تشغيل بدء

 .ثالباح لتشغيل التالية المشروطة المفاتيح استخدام يمكن ناشطاً، الباحث يكون عندما

 المفاتيح األمر التشغيلي

 األعلى السهم+   5di األعلى إلى الصفحة في العناصر نوع في الدورة

 األسفل السهم+   5di األسفل إلى الصفحة في العناصر نوع في الدورة

 Ctrl + Enter العنصر تنفيذ

 Ctrl + Home (المصفاة الالئحة في) األول العنصر
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 Ctrl + End (المصفاة الالئحة في) األخير العنصر

 Ctrl + C التالي التحكم

 Ctrl + F التالي النموذج

 Ctrl + H التالية الرأسية

 g Ctrl + 1 ... 6...1 التالي الرأسية مستوى

 Ctrl + I التالية الصورة

 Ctrl + L التالي الرابط

 Ctrl + S التالية الالئحة

 Ctrl + T التالي الجدول

 rfmrM أو األيمن السهم+   5di التالي العنصر

 Ctrl + Shift + C السابق التحكم

 Ctrl + Shift + F السابق النموذج

 Ctrl + Shift + H السابقة الرأسية

 g Ctrl + Shift + 1 ... 6...1 السابق الرأسية مستوى

 Ctrl + Shift + I السابقة الصورة

 Ctrl + Shift + L السابق الرابط

 Ctrl + Shift + S السابقة الالئحة

 Ctrl + Shift + T السابق الجدول

 األيسر السهم+   5di أو c7red + rodmi السابق العنصر

 Alt + R التطبيق قارئ

 Alt + L البحث الئحة تبديل

 rc5 أو هروب الباحث مغادرة
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 إبراز الباحث وإعدادات الصوت

 ضمن السريع التجوال عند المستخدم والصوت البحث تمييز بإعداد الباحث اداتإعد لك تسمح

 عند عليه العثور يتم عنصر كل ومتابعة رؤية التمييز ميزة تسهل.  عليها العثور تم التي العناصر

 شكل ذلك في بما اإلبراز، تخصيص الباحث إبراز إعدادات تخولك. والسابقة التالية األوامر استخدام

 استخدام عند عليه العثور يتم عنصر كل عن الباحث صوت يعلن. الشفافية ومستوى واللون ازاإلبر

 تمكين بالباحث الخاصة الصوت إعدادات لك تتيح. والسابق بالتالي الخاصين التشغيليين األمرين

 .عليها العثور تم التي العناصر عن اإلعالن وتعطيل

 باحثلضبط اإلعدادات الخاصة بإعدادات إبراز ال 

 وأنقر الباحث إلى انتقل أو الباحث جانب إلى السهم أنقر األدوات، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم مفتاح

 .إعدادات أنقر الباحث، قائمة في .2

 .الباحث إعدادات محاورة تظهر

w. إبراز حقل اختر. 

i. رغبتك حسب باإلبراز الخاصة اإلعدادات بتعديل قم. 

 .موافق أنقر .5

 

 الباحث رازإب إعدادات حقل
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 مواصفات إعداد

 الباحث إبراز

 عنصر أو الحالية العبارة/  الكلمة لتمييز المستخدم الشكل يضبط شكل

 .إطار أو تسطير أو كتلة: الحالية الويب صفحة

 اإلبراز لون تحدد لون

 اإلبراز بشكل الخاصة السماكة تحدد السماكة

 .اإلبراز شفافية مستوى تحدد شفافية

 اإلبراز لون إعداد يتم عندما اإلعداد هذا يتوافر ال :مالحظة

 ".عكس"ل

 .محددة إبراز إعدادات إلى باإلضافة النص عن عينة تعرض عرض

  

 لضبط اإلعدادات الخاصة بإعدادات صوت الباحث 

 وأنقر الباحث إلى انتقل أو الباحث جانب إلى السهم أنقر األدوات، أدوات شريط صفحة في .1

 .فلاألس السهم مفتاح

 .إعدادات أنقر الباحث، قائمة في .2

 .الباحث إعدادات محاورة تظهر

w. صوت حقل اختر. 

i. رغبتك حسب بالصوت الخاصة اإلعدادات بتعديل قم. 

 .موافق أنقر .5
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 الباحث صوت إعدادات حقل

 مواصفات إعداد

 الباحث صوت

 يتم عنصر كل عن اإلعالن
 األمرين استخدام عند عليه العثور
 والسابق التالي

 عند عليها العثور تم التي العناصر عن اإلعالن تعطل أو  تمكن

 .والسابق التالي األمرين من أي استخدام
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 teeTmooZكاميرا 

 المطبوعة عناصرال لتكبير الدقة عالية ويب كاميرا أي استخدام tnnemmod كاميرا ميزة لك تتيح

 والصور والمجالت الفواتير ذلك في بما - مباشرة الكمبيوتر شاشة على األخرى والكائنات

 إمكانية البسيطة التحكم أدوات لك تتيح. ذلك وغير الحرفية والمواد الطب وتسميات الفوتوغرافية

 طرق بين التبديل أيًضا كنكيم. والعالية الكاملة التباين ألوان بين واالختيار بسرعة والتبعيد التقريب

 مكتب وسطح الكاميرا صورة بمشاهدة لك تسمح والتي إرساؤها  يتم التي الكاملة الشاشة عرض

 وعالية الوضوح عالية ويب كاميرات استخدام خالل ومن. الوقت نفس في srotnuW وندوز

 أو معقولة عاروبأس محمولة مجاملة tnnemmod كاميرا ميزة لك توفر بسهولة، ومتاحة التكلفة

 .التقليدية 55mV لكاميرات بديالً 

 

  

 

 إرساء عرض: tnnemmod كاميرا   كامل عرض: tnnemmod كاميرا

  teeT mooZبدء تشغيل كاميرا 

 وكاميرا كاميرا حامل على تحصل أن يجب كاميرا، tnnemmod ميزة استخدام من تتمكن أن قبل
 كاميرا إعدادات في الكاميرا وتختار عملك مساحة في الكاميرا بإعداد تقوم وأن مناسبين،

tnnemmod. 

 الحصول على كاميرا مناسبة وعلى حامل الكاميرا

. للصورة يتلقائ ضبط مع الدقة عالية ويب كاميرا إلى ستحتاج ،tnnemmod كاميرا ميزة الستخدام

 تصحيح مع 1080 فيديو دقة بك الخاصة الويب كاميرا توفر أن يجب جودة، أفضل على للحصول

 .بك الخاصة الويب كاميرا لتوصيل c2 2.0  منفذ توفر يلزم كما. للضوء منخفض تلقائي

 التي رالعناص فوق بأمان الكاميرا وضع يمكنه كاميرا حامل إلى أيًضا ستحتاج الكاميرا، إلى باإلضافة

 .وثابتاً  للتعديل قابالً  الكاميرا حامل يكون أن يجب. عرضها في ترغب

 وهي الجودة عالية وكاميرات كاميرا حزم cimmtne cFrmodrerF سينتفك فريدوم مؤسسة تقدم

 مؤسسة موقع بزيارة قم الباقات، هذه حول المعلومات من لمزيد. التكلفة وميسورة ومحمولة مرنة

 اتصل أو ، uuu.eimmtneWFrmodrerF.Fne على cimmtne cFrmodrerF سينتفك فريدوم

 .cimmtne cFrmodrerF بوكيل
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 ضبط الكاميرا في مجال عملك

 اإلرشادات استخدم ،tnnemmod كاميرا لميزة القصوى االستخدام وإمكانية األفضل األداء لتحقيق

 .عملك مجال ضمن اميراالك إعداد عند التالية

 باستخدام لك سيسمح ما هذا. خاصتك الكمبيوتر شاشة من موقع أقرب في الكاميرا بوضع قم 

 .الصورة تعرض بينما الكاميرا تحت بسهولة العناصر

 الكاميرا عرض في الظالل لتقليص الكاميرا حول كافية اإلنارة أن من تأكد. 

 الهدف العنصر من إنشات أربعة مسافة على االكامير يتكون لكي الكاميرا حامل بضبط قم. 

 (.واحدة كاميرا من أكثر توافر عند) الكاميرا اختيار 

 كان إذا. نظامك في المدمجة أو المرفقة الويب كاميرات جميع باكتشاف تلقائيًا tnnemmod يقوم
 إخبار إلى فستحتاج واحدة، ويب كاميرا من أكثر على يحتوي بك الخاص الكمبيوتر جهاز

tnnemmod في الكاميرا إعدادات في يتوافر اإلعداد هذا. استخدامها تريد التي ويب بكاميرا 

 tnnemmod. أدوات محاورة

 لتحديد كاميرا 

 وأنقر الكاميرا إلى انتقل أو الكاميرا جانب إلى السهم أنقر األدوات، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم مفتاح

 .تإعدادا أنقر الكاميرا، قائمة في .2

 .الكاميرا إعدادات محاورة تظهر

w. استخدامها في ترغب التي الكاميرا اختر الناشطة، الكاميرا الئحة في. 

i. موافق أنقر. 

 .teeTmooZاستخدام كاميرا 

 .tnnemmod كاميرا واستخدام وضبط لبدء التالية الخطوات استخدم

  لبدء تشغيل كاميراteeT mooZ 

 :التالية الخطوات بإحدى قم .1

 الكاميرا زر أنقر األدوات، شريط ضمن أدوات حقل في. 

 الكاميرا تشغيل ببدء الخاص السريع المفتاح أنقر :ktti suaa   kZZS   k 

 tnnemmod عرض يظل بينما الشاشة من العلوي النصف في الكاميرا صورة تظهر

 كاميرا أدوات شريط ظهري. الشاشة من السفلي النصف في المكتب لسطح المكبر

tnnemmod السفلي النصف في. 
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 ktti suaa   kZZS   k على فاضغط معروًضا، الكاميرا أدوات شريط يكن لم إذا .2

 m على اضغط ثم بالكاميرا الخاص المركب بالوضع الخاص التغشيلي األمر وضع إلشراك

 .األدوات شريط إلظهار

 

 tnnemmod كاميرا أدوات شريط

 الكاميرا لتدوير صورة 

 موجهًا المستند يكن لم إذا. منظورك من األيمن الجانب يكون بحيث الكاميرا أسفل مستنًدا ضع
 الجانب في الصورة تظهر أن إلى تدوير الزر فوق فانقر الشاشة، على ألعلى األيمن الجانب على

 .األعلى األيمن

 لتقريب وتبعيد الصورة 

 .مريحة قراءة لحجم التكبير لضبط - وتبعيد   تقريب زر انقر

 ،لضبط إعدادات الصورة 

 .لون زر بتحديد قم .1

 .اللون قائمة تظهر

 العالية الثنائية األلوان مخططات من متنوعة ومجموعة( الكاملة باأللوان) عادي بين اختر .2

 .التباين

w. على بالضغط المحددين اللونين ومخطط العادية األلوان بين للتبديل ktti suaa   kZZS 

  k على الضغط ثم بالكاميرا الخاص الطبقات ذي التشغيلي األمر لتنفيذ pSZ   rFZoZ 

 .اللون وضع لتبديل

 )لضبط وضوح الكاميرا )السطوع / التباين 

 .وضوح زر بتحديد قم .1

 .الكاميرا وضوح محاورة تظهر
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 .والتباين السطوع إعدادات تمكين اختر .2

w. حالوضو لضبط التباينو السطوع تمرير شريط إلى انتقل. 

i. الخاصة االفتراضية اإلعدادات إلى والتباين السطوع إعدادات الستعادة استعادة زر انقر 

 .بالكاميرا

 .موافق أنقر .5

 .الصورة في تظهر التي الوهج بقع إلزالة السطوع إعداد استخدم :نصيحة

 ضبط عمليات تدعم ال النشطة الكاميرا كانت إذا( نشط غير) الزر هذا تعطيل سيتم :مالحظة

 .والتباين سطوعال

 لضبط تركيز الكاميرا 

 .تركيز زر بتحديد قم .1

 .الكاميرا تركيز محاورة تظهر

 

 
 

  .للكاميرا اليدوي التركيز تمكين اختر .2

w. الصورة تركيز لضبط بالتركيز الخاصة التمرير شريط حرك. 

i. موافق أنقر. 

 التركيز عمتد ال النشطة الكاميرا كانت إذا( نشط غير) الزر هذا تعطيل سيتم :مالحظة

 .التلقائي
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 لتحريك موقع العرض الذي تم إرساؤه 

 عقارب اتجاه في) التالي الترتيب في اإلرساء عروض خالل نقرة كل تتنقل. إرساء زر بتحديد قم

 .اليسار إلى اإلرساء<األسفل إلى اإلرساء< اليمين إلى اإلرساء< األعلى إلى اإلرساء(: الساعة

 الذي تم إرساؤهللتبديل بين العرضين الكامل و 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 على اضغط إرساؤه، تم الذي والعرض الكامل العرض بين للتبديل ktti suaa   kZZS 

  k على اضغط ثم بالكاميرا الخاص المركب بالوضع الخاص التشغيلي األمر لتنفيذ mtT 

 .إرساؤه وتم الكامل عرض بين للتبديل

 كاميرا أدوات سريط في إرساؤه، تم الذي العرض من tnnemmod، كامل زر أنقر. 

 كامل، عرض إلى tnnemmod كاميرا تبديل أو تشغيل بدء عند افتراضي، بشكل :مالحظة

 العرض في يتوفر ال tnnemmod كاميرا أدوات شريط بأن إلعالمك حوار مربع سيظهر

 لتشغيل ستخدامهاا يمكنك التي االختصار بمفاتيح الئحة أيًضا الحوار مربع يعرض. الكامل

 أصبحت إذا(. إرساؤه تم الذي العرض أو) الكامل العرض وضع في tnnemmod كاميرا

 .tnnemmod كاميرا من للخروج ria أو هروب على فاضغط الكامل، العرض في عالقًا

  لمغادرة كاميراteeTmooZ 

 :التالية الخطوات بإحدى قم

 أو هروب إنقر الكامل، العرض من rlk. 

 مغادرة زر أنقر إرساؤه، تم الذي الوضع من. 

 أداء كاميرا الفيديو والنظام

 والفيديو للنظام بطيئًا أداءً  تواجه قد ،tnnemmod كاميرا استخدام عند األقدم، الكمبيوتر أجهزة في

 هذه لحل. فوقها وما 1280 ميراالكا دقة عند خصوصاً  أعلى، بدقة تعمل بحيث الكاميرا ضبط عند

. مقبول مستوى في والكاميرا النظام في الفيديو أداء يصبح أن إلى الكاميرا دقة بخفض قم المشكلة،

 أدوات الحوار مربع في الكاميرا التبويب عالمة في tnnemmod بكاميرا الخاص الدقة إعداد يوجد

tnnemmod .كاميرا إعدادات راجع tnnemmod أدناه. 

 teeTmooZإعدادات كاميرا 

 .tnnemmod كاميرا وتشغيل إعداد tnnemmod كاميرا إعدادات تخولك

  لوضع إعدادات كاميراteeTmooZ. 

 وأنقر الكاميرا إلى انتقل أو الكاميرا جانب إلى السهم أنقر األدوات، أدوات شريط صفحة في .1

 .األسفل السهم مفتاح



182 

 

 .إعدادات أنقر الكاميرا، قائمة في .2

 .الكاميرا إعدادات محاورة تظهر

w. رغبتك حسب بالكاميرا الخاصة اإلعدادات بتعديل قم. 

i. موافق أنقر. 

 

 .tnnemmod كاميرا محاورة تظهر

 مواصفات إعداد

 الكاميرا

 tnnemmod بواسطة حاليًا المستخدمة الكاميرا اسم يعرض الناشطة الكاميرا

 .مختلفة كاميرا بتحديد لك يسمحو

 لعرض تلقائيًا الكاميرا دقة ضبط
 أوسع

 أقرب توفر التي الكاميرا دقة بتحديد تلقائيًا tnnemmod يقوم

 .الشاشة لدقة تطابق
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. محددة كاميرا دقة بتحديد لك ويسمح الحالية الكاميرا دقة يعرض الدقة
 الكاميرا دقة طضب تحديد إلغاء عليك يجب اإلعداد، هذا الستخدام

 .عرض أوسع على للحصول تلقائيًا

 اإلطارات ومعدل العالية الدقة من كل استخدام يؤدي قد : مالحظة

 .عام بشكل النظام أداء إبطاء إلى المرتفع

 إطار معدل بتحديد لك ويسمح الحالي الكاميرا إطار معدل يعرض اإلطار معدل

 .محددة كاميرا

 اإلطارات ومعدل العالية الدقة من كل استخدام يؤدي قد : مالحظة

 .عام بشكل النظام أداء إبطاء إلى المرتفع

 الكاميرا عرض

 عرض طريقة بتحديد لك ويسمح الحالي الكاميرا عرض يعرض العرض وضع

 .tnnemmod لكاميرا مختلفة

 بتحديد لك ويسمح الكاميرا لصورة الحالي الصورة دوران يعرض  الصورة تدوير

 .مختلف صورة تدوير

 تعزيزات

 لون مرشح بتحديد لك ويسمح الحالي اللون مرشح إعداد يعرض اللون مخطط

 .مختلف

 متقدمة إعدادات

 النوافذ فوق األدوات شريط إبقاء
 األخرى

 فوق) العرض وضع في الكاميرا أدوات شريط يظل تحديدها، عند

 .التركيز يحمل ال عندما حتى( األخرى النوافذ

 عنوان شريط في النظام قائمة في أيًضا اإلعداد هذا يتوفر :مالحظة

 في العنوان شريط في الكاميرا رمز بنقر عرضه يتم) الكاميرا

 (.الكاميرا أدوات شريط

 العرض أوامر تعليمات عرض
 الكامل العرض تنشيط عند

 إلى التبديل عند األوامر بتعليمات تنبيه عرض تعطيل أو لتمكين

 .الكامل العرض

 الرماديأي باللون الزر هذا يظهر. tnnemmod كاميرا تشغيل الكاميرا لتشغي بدء

 .بالفعل نشطة tnnemmod كاميرا كانت إذا معطالً  يكون
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 teeT mooZمفاتيح األوامر التشغيلية الخاصة بكاميرا 

 tnnemmod ب الخاصة الكاميرا تشغيل لبدء التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة لياألمر التشغي

 Caps Lock + Ctrl + C الكاميرا تشغيل بدء

 tnnemmod ب الخاصة الكاميرا تشغيل لبدء التالية المتجانسة الطبقة مفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح الطبقة األمر التشغيلي

 5 الماسفة، شريط+  5eIW  nFe الكاميرا تشغيل بدء

 لضبط التالية المشروطة المفاتيح استخدام يمكن ناشطاً، رابالكامي الخاص األدوات شريط يكون بينما

 .tnnemmod بكاميرا الخاصة اإلعدادات

 المفاتيح المشروطة األمر التشغيلي

 T األدوات شريط عرض

 األعلى السهم تقريب

 األسفل السهم تبعيد

 اليمين\اليسار الصورة تدوير

 Tab وإرساء كامل بين التبديل

 األيسر أو األيمن السهم+  5eIW  nFe اإلرساء موضع

 Shift + Enter الوضوح تعطيل\تشغيل

 Shift + Backspace الوضوح استعادة

 األعلى السهم+  c7red السطوع زيادة

 األسفل السهم+  c7red السطوع خفض

 األيسر السهم+  c7red التباين زيادة

 األيمن السهم+  c7red التباين خفض

 Alt + Enter ونينالل تعطيل\ تشغيل

 األيسر أو األيمن السهم+  U d اللونين مخطط

 Ctrl + Enter يدوي\تلقائي التركيز

 األعلى السهم+   5di الداخل إلى التركيز
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 األسفل السهم+   5di الخارج إلى التركيز

 X مغادرة
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 قارئ الخلفية

 نص أي أو اإللكتروني البريد أو الويب صفحات أو المستندات نسخ إمكانية الخلفية قارئ لك يتيح

 حافظة في إليه االستماع في ترغب الذي النص نسخ ببساطة يمكنك. أخرى مهام تنفيذك أثناء

srotnuW بصوت   النص قراءة أثناء". الخلفية قارئ" تشغيل وبدء ،  المالحظات كتابة يمكنك عال 

 .الكمبيوتر جهاز على أخرى أعمال إجراء أو ويبال وتصفح

 ،لتشغيل قارئ الخلفية 

 وندوز نظام تخزين ذاكرة إلى وانسخه إليه االستماع في ترغب الذي النص بتحديد قم .1

 .الموقتة

 :الخلفية قارئ تشغيل لبدء التالية الخطوات بإحدى قم .2

 خلفيةال قارئ زر بتحديد قم باألدوات، الخاص األدوات شريط حقل في. 

 الخلفية قارئ تشغيل ببدء الخاص السريع المفتاح انقر :ktti suaa   kZZS   B 

 إلى بنسخه قمت الذي النص قراءة في تلقائيًا ويبدأ" الخلفية قارئ" أدوات شريط يظهر

 ".srotnuW حافظة"

 

 الخلفية قارئ أدوات شريط

 الخيار تحديد تم فقد ،"خلفيةال قارئ" تشغيل بدء عند األدوات شريط يظهر لم إذا :مالحظة

 اإلعداد هذا إلى للوصول". الخلفية قارئ" إعدادات في" المصغر األدوات شريط تشغيل بدء"

 .أدناه الخلفية قارئ إعدادات راجع وتعطيله،

 األوامر مفاتيح أو األدوات شريط باستخدام تشغيله يمكنك الخلفية، قارئ تشغيل بدء بمجرد

 .التشغيلية

 ،لعرض شريط أدوات قارئ الخلفية 

 .m أنقر ثم ktti suaa   kZZS   B : الخلفية قارئ تشغيل ببدء الخاص السريع المفتاح انقر

 لتشغيل شريط أدوات قارئ الخلفية 

 .موقت إيقاف\تشغيل زر أنقر القراءة، وإيقاف لبدء .1

 .التاليو قالساب زري أنقر التالي، أو السابق إلى لالنتقال .2
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w. التشغيل إعادة زر أنقر البداية، من القراءة إلعادة. 

i. حافظة" في بوضعه قمت الذي الجديد النص لقراءة srotnuW "، الزر فوق انقر 

 ".التقاط"

 .العنوان شريط في" إغالق" زر فوق انقر ،" الخلفية قارئ" لمغادرة .5

 لتشغيل قارئ الخلفية باستخدام مفاتيح األوامر التشغيلية 

 ":الخلفية قارئ"ب الخاص السريع المفتاح على فاضغط نشطًا، الخلفية قارئ يكن لم إذا .1

ktti suaa   kZZS   B 

 .إدخال زر أنقر القراءة، وإيقاف لبدء .2

w. اليسار أو اليمين على اضغط ، والسابقة التالية بالجملة األمام إلى أو الخلف إلى لالنتقال. 

i. على اضغط والسابقة، التالية الكلمة حسب األمام إلى أو الخلف إلى لالنتقال kZZS   أو يمين 

kZZS   يسار. 

 .lAsmZ   rFZoZزر أنقر البداية، من القراءة إلعادة .5

g. حافظة" في بوضعه قمت الذي الجديد النص لقراءة srotnuW "، الزر فوق انقر "k." 

 .X أنقر الخلفية، قارئ لمغادرة .7

 إعدادات قارئ الخلفية

 الخلفية قارئ تشغيل بدء عند األدوات شريط ظهور كيفية اختيار الخلفية قارئ إعدادات لك تتيح

 .وتشغيله

 لضبط إعدادات قارئ الخلفية 

 إلى انتقل أو" الخلفية قارئ" بجوار الموجود السهم فوق انقر ، أدوات أدوات شريط حقل في .1

 .األسفل السهم مفتاح على اضغط ثم" الخلفية قارئ"

 .إعدادات أنقر ة،الخلفي قارئ قائمة في .2

 .الخلفية قارئ إعدادات محاورة تظهر

w. رغبتك حسب الخلفية قارئ إعدادات بتعديل قم. 

i. موافق أنقر. 
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 .الخلفية قارئ محاورة

 مواصفات إعداد

 األدوات شريط خيارات

 النوافذ فوق األدوات شريط إبقاء
 األخرى

 ألخرىا التطبيق نوافذ جميع فوق الخلفية قارئ أدوات شريط سيبقى

 .النشط التطبيق هو tnnemmod يكون ال عندما حتى

 عند مصغر األدوات شريط بدء
 التشغيل مفتاح بواسطة تشغيله
 السريع

 نص قراءة) سريع مفتاح بواسطة" الخلفية قارئ" تشغيل بدء عند

 شريط تشغيل يبدأ ،( المحدد النص قراءة أو الموقتة الحافظة

 .وندوز امنظ مهام شريط في مصغًرا األدوات

 مفاتيح األوامر التشغيلية الخاصة بقارئ الخلفية

 .الخلفية قارئ تشغيل لبدء التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 Caps Lock + Ctrl + B الخلفية قارئ تشغيل بدء

 .الخلفية قارئ تشغيل لبدء المتجانسة الطبقة مفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح الطبقة األمر التشغيلي

 2 المسافة، شريط+  5eIW  nFe الخلفية قارئ تشغيل بدء

 لتشغيل التالية المشروطة المفاتيح استخدام يمكن ناشطاً، الخلفية بقارئ الخاص األدوات شريط يكون عندما

 .الخلفية قارئ

 المفاتيح المشروطة األمر التشغيلي

 T األدوات شريط عرض

 C التقاط
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 Enter موقت إيقاف\تشغيل

 Shift + Enter (البداية من) تشغيل إعادة

 األيمن السهم التالي الجملة

 األيسر السهم السابقة الجملة

 األيمن السهم+   5di التالية الكلمة

 األيسر السهم+   5di السابقة الكلمة

 األعلى السهم + 5di  + U d + c7red الحالية الكلمة

 األسفل السهم + 5di  + U d + c7red ليةالحا الجملة

 X مغادرة
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 teeTmooZمسجل 

 اإللكتروني البريد أو الويب صفحات أو المستندات من النص تحويل tnnemmod مسجل لك يتيح
 بك، الخاص الكمبيوتر جهاز على إليها االستماع يمكنك صوتية تسجيالت إلى األخرى المصادر أو

 الذي النص نسخ ببساطة يمكنك. تنقلك أثناء إليها لالستماع المحمول جهازك إلى التسجيالت نقل أو

 تعطي التي البسيطة الخطوات بعض مع. tnnemmod مسجل تشغيل وبدء تسجيله في ترغب

 باستخدام تسجيل كل إنشاء مويت. التسجيل زر وانقر فيه للتسجيل موقعاً  اختر مألوفًا، اسًما تسجيلك

 أو rmwomW اختيار عند. نظامك على متاحة أخرى أصوات أي أو tnnemmod ألصوات اختيارك

 تسجيالتك وضع يتم كوجهتك، srotnuW Rmtre c e mi بوندوز الخاص الوسائط مشغل

 مزامنة يمكن ، rmwomW استخدام وعند". مسجل tnnemmod" تشغيل قائمة في مالئم بشكل

 .آخر r0mcrFm جهاز أي أو rc7nom أو rcnt جهاز توصيل عند تلقائيًا بك الخاصة تسجيالتال

 للتسجيل من حافظة وندوز 

 وندوز نظام تخزين ذاكرة إلى وانسخه إليه االستماع في ترغب الذي النص بتحديد قم .1

 .الموقتة

 :الخلفية قارئ تشغيل لبدء التالية الخطوات بإحدى قم .2

 المسجل زر بتحديد قم ،بالقارئ الخاص اتاألدو شريط حقل في. 

 المسجل تشغيل ببدء الخاص السريع المفتاح أنقر :ktti suaa   kZZS   e 

 حافظة" إلى بنسخه قمت الذي النص مع" الخلفية قارئ" أدوات شريط يظهر

srotnuW." 

 إتمام عملية التسجيل

 التقاطه تم الذي النص مع به الخاص الحوار مربع يظهر tnnemmod مسجل تشغيل بدء عند

 تسجيل زر وتحديد المطلوبة التسجيل خيارات اختيار هو فعله عليك ما كل. للتسجيل اً  جاهز ويكون

 مؤشر ومشاهدة البقاء يمكنك. يعمل بأنه إلعالمك التسجيل عملية أثناء التقدم مؤشر يظهر. النص

 اكتمال عند ودوًدا صوتًا سيصدر. قتكو من أفضل بشكل واالستفادة آخر تطبيق إلى التبديل أو التقدم

 .التسجيل عملية

 وسرعة ، الهدف وموقع الخطاب، صوت تركيب وآلة النص، حجم حسب التسجيل أوقات تختلف

 من صفحة لكل ثوان   10و 5 بين تبلغ التسجيل وقت في نستخدمه التي العامة القاعدة إن لكن،. النظام

 .النص

 عملية نهاية في rmwomW تطبيق فتح سيتم ،rmwomW" يف النص تسجيل" إعداد عند :مالحظة

 .التسجيل
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 tnnemmod مسجل محاورة

 مواصفات إعداد

 مشغل أو rmwomW هي االختيارات التسجيل موقع بتحديد قم :ل النص تسجيل

 إلى أو srotnuW Rmtre c e mi بوندوز الخاص الوسائط

 صالخا الوسائط ومشغل rmwomW يظهر لن :مالحظة. ملف

 يتم لم إذا القائمة في srotnuW Rmtre c e mi بوندوز

 .النظام على تثبيتهما

 يتم مرة كل في. سجلت الذي بالمقطع الخاص االسم طباعة يخولك الصوتي المقطع اسم
 حسب تلقائيًا الصوتي المقطع اسم إعداد يتم جديد، نص التقاط فيها

 يتم :حظةمال. تغييره يمكنك. الملتقط النص من كلمات 5 أول

 .السفلية بالشرطة الصالحة غير الملفات تسمية أحرف استبدال
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 النص حفظ سيتم الذي الصوتي الملف تنسيق نوع يعرض أو يحدد الصوتي المقطع نوع

 . فيه المسجل

 اختيار يمكنك الملف، ل النص تسجيل إعداد تم إذا sUV أو 

sRU. 

 ل النص تسجيل إعداد تم إذا rmwomW ، الملف إعداد يتم 

 .Rcw ل تلقائيًا الصوتي

 بنظام الخاص الوسائط مشغل ل النص تسجيل إعداد تم 

 .sRU ل تلقائيًا الصوتي الملف إعداد يتم وندوز،

 ويسمح الصوتي الملف حفظ سيتم حيث الحالي المجلد موقع يعرض الصوتي المقطع موقع

 التحكم عنصر تعطيل يتم :مالحظة. جديد مجلد موقع بإدخال لك

 نظًرا - rmwomW ل الصوتي المقطع موقع إعداد عند( نشط يرغ)

 .rmwomW لـ مسبقًا معّرف الموقع ألن

 srotnuW roI nimi وندوز مستكشف حوار مربع يفتح ...عرض

 عند زر تعطيل يتم :مالحظة. الصوتي الملف لحفظ موقع لتحديد

  rmwomW ل الصوتي المقطع موقع إعداد

 الزر هذا يتغير التسجيل، عملية أثناء التسجيل بعملية البدء تسبب النص تسجيل

 ".التسجيل إلغاء" إلى

 والتقاط معاينة

 إلغاء/  معاينة إلى االستماع
  المعاينة

 عملية أثناء. التقاطه تم الذي النص من كلمة i00 أول حتى يقرأ

 ".المعاينة إلغاء" إلى الزر هذا يتغير المعاينة،

 خزينالت ذاكرة محتوى التقاط
 الموقت

 srotnuW وندوز حافظة في حاليًا الموجود النص يلتقط

5 rIaneit (مسبقًا الملتقط النص استبدال.) 

 صوت تركيب آلة إخفاء\إظهار
 الخطاب

 مسجل الحوار مربع في الموجود الجزء ويقلص يوّسع

tnnemmod صوت تركيب آلة إعدادات على يحتوي الذي 

 .الخطاب

 الخطاب وتص تركيب آلة إعدادات

 .نظامك في المتوافرة الصوت تركيب آالت بلغات الئحة تعرض اللغة

: مالحظة. نظامك في المتوافرة الصوت تركيب بآالت الئحة تعرض الخطاب صوت تركيب آلة

 cUcc 5 و ceIr i الصوت تركيب آالت tnnemmod يدعم

 .الخطاب على المعتمدة
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 .المحددة الصوت تركيب بآلة الخاصة باألصوات الئحة تعرض الصوت

 (الصوت تركيب آلة من دعمه تم إذا) الصوت معدل تعدل معدل

 (الصوت تركيب آلة من دعمه تم إذا) الصوت نغمة تعدل نغمة

 (الصوت تركيب آلة من دعمه تم إذا) الصوت حجم تعدل الصوت حجم
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 8 الفصل

  هيئات

 بميزات الهيئة ملفات تتحكم الهيئة ملفات باستخدام كافة tnne mmod إعدادات واستعادة حفظ يمكن

tnne mmod ،الشاشة، وتعزيزات والتبعيد التقريب نافذة ونوع التكبير مستوى ذلك في بما كافة 

 تحفظ أن يمكنك الذي الهيئة ملفات وعدد. السريعة والمفاتيح التطبيق وإعدادات القراءة، وخيارات

 محددة إعدادات تضع أن يمكنك كما. لك يطيب كما الملفات واستخدام وضعب قم لذلك محدد، غير

 .ناشطاً  التطبيق يصبح مرة كل في تلقائياً  تحمل بالتطبيق خاصة

 االفتراضية الهيئة 

 الهيئات وتحميل حفظ 

 بالهيئة خاصة سريعة مفاتيح 

 التطبيق إعدادات 
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 الهيئة االفتراضية

 يحتوي. تلقائيا tm.tX5 االفتراضي الهيئة ملف تحميل يتم ،tnne mmod بتشغيل تبدأ عندما

 تصع أن يمكنك. كافة tnnemmod بإعدادات والخاصة المضمنة االفتراضية اإلعدادات على الملق

 تقلق ال. tnnemmod شغلت عندما االفتراضية اإلعدادات بتحميل يقوم سوف افتراضي، هيئة ملف

 .بسهولة األصلي أو األساسي االفتراضي الملف استعادة يمكن إذ اإلعدادات خسارة بشأن

 لحفظ ملف الهيئة االفتراضي المخصص 

 .رغبتك حسب tnnemmodب الخاصة اإلعدادات بتعديل قم .1

 .كافتراضي حفظ< هيئات اختر ،tuuTmooZ قائمة في .2

 .الهيئة حفظ لىع التأكيد عن تسألك محاور تظهر

w. الحالي االفتراضي الهيئة ملف الستبدال أجل اختر. 

 الستعادة ملف الهيئة االفتراضي األصلي 

 .المصنع ملفات استعادة< هيئات اختر ،tuuTmooZ قائمة في .1

 .الهيئة استعادة على التأكيد عن تسألك محاور تظهر

 .الحالي االفتراضي الهيئة ملف الستبدال أجل اختر .2
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 حفظ وتحميل الهيئات

 تحميل ويمكن  .كان وقت أي في بالهيئة خاص ملف في الحالية tnnemmod إعدادات حفظ يمكن

 .مباشرة سارية تصبح حفظها تم التي واإلعدادات الحق وقت في الهيئة ملف

 ،لحفظ اإلعدادات في ملف الهيئة 

 .بتكرغ حسب tnnemmodب الخاصة اإلعدادات بتعديل قم .1

 .المخصصة الهيئة حفظ <هيئات باختيار قم ،tuuTmooZ قائمة في .2

 .الموجودة الهيئة ملفات وتعرض الهيئة حفظ محاورة تظهر

w. الملف اسم: صندوق في الجديد الهيئة ملف اسم اطبع. 

i. موافق أنقر. 

 لتحميل اإلعدادات من ملف الهيئة 

 .المخصصة الهيئة فتح اختر ،tuuTmooZ قائمة في .1

 .الموجودة الهيئة ملفات وتعرض الهيئة فتح اورةمح تظهر

 .فيه ترغب الذي الهيئة ملف بتحديد قم .2

w. فتح أنقر. 
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 مفاتيح سريعة خاصة بالهيئة

 tnne ب الخاصة المستخدم واجهة تنشيط دون من الهيئة، ملفات لتحميل السريعة المفاتيح استخدام يمكنك

mmod .الجدول. له بالهيئة خاص ملف تخصيص يجب بالهيئة، خاص سريع مفتاح استخدام من التمكن قبل 

 المفاتيح تخصيص حول المعلومات من لمزيد. االفتراضية بالهيئة الخاصة السريعة المفاتيح يظهر االفتراضي

 .التشغيلي األمر مفاتيح محاورة في" الهيئة تحميل ليتم هيئة ملف تخصيص" راجع السريعة،

 مواصفات إعداد

 Caps Lock + 1 1 الهيئة ملف تحميل

 Caps Lock + 2 2 الهيئة ملف تحميل

 w Caps Lock + 3 الهيئة ملف تحميل

 i Caps Lock + 4 الهيئة ملف تحميل

 Caps Lock + 5 5 الهيئة ملف تحميل

 g Caps Lock + 6 الهيئة ملف تحميل

 Caps Lock + 7 7 الهيئة ملف تحميل

 Caps Lock + 8 8 الهيئة ملف تحميل

 Caps Lock + 9 9 الهيئة ملف تحميل

 Caps Lock + 0 10 الهيئة ملف تحميل
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 إعدادات التطبيق

. تستخدمه تطبيق لكل المخصصة اإلعدادات تحديد يمكنك ،tnnemmod ب خاصة هيئة كل داخل

 واحد تكبير مستوى في بك الخاص الويب لمتصفح tnnemmod عرض يمكنك المثال، سبيل على

 اداتإعد استعادة تتم نشطة، التطبيقات هذه تصبح عندما. آخر في بك الخاص الكلمات ومعالج

 لإلعدادات وفقًا وقراءتها لها إعدادات أي تحديد يتم لم التي التطبيقات عرض ويتم. تلقائيًا التطبيق

 .الهيئة بملف الخاصة االفتراضية

 لتحديد وحفظ إعدادات التطبيق 

 .له المخصصة اإلعدادات تحديد تريد الذي التطبيق افتح .1

 tnnemmod إعدادات لتحديد tnnemmod ب الخاصة التشغيلية األوامر مفاتيح استخدم .2

 اإلعدادات لتحديد tnnemmod أدوات شريط إلى مباشرة باالنتقال قم أو المطلوبة

 .المطلوبة

w. مفتاح: التطبيق إعدادات بحفظ الخاص السريع المفتاح على اضغط ktti suaa   kZZS 

  l، أدوات شريط على أو tnnemmod ، اختر tuuTmooZ >التطبيق إعدادات >

 .التطبيق إعدادات حفظ

 .التطبيق إعدادات حفظ حوار مربع يسألك

i. اإلعدادات لحفظ أجل أنقر. 

 الهيئة في المعطلة التطبيق إعدادات تظل. التطبيق إعدادات حذف أو تعطيل يمكنك كان، وقت أي في

 .بك الخاصة الهيئة من المحذوفة التطبيق إعدادات إزالة تتم. وقت أي في تمكينها إعادة تتم وقد

 لتعطيل أو حذف إعدادات التطبيق 

 ktti suaa   kZZS مفتاح: التطبيق إعدادات بإدارة الخاص السريع المفتاح على اضغط .1

< التطبيق إعدادات< tuuTmooZ اختر ، tnnemmod أدوات شريط على أو ،   

 .التطبيق إعدادات إدارة

 .التطبيق إدارة إعدادات محاورة تظهر

 التطبيقات تحديد بإلغاء قم ،ل إعدادات تطبيق استخدام الئحة في التطبيق؛ إعدادات لتعطيل .2

 .المطلوبة

 استخدام عند التطبيق إعدادات استدعاء يتم ال ولكن الالئحة، في المحدد التطبيق يظل

 .التطبيق
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w. المحدد حذف اختر ثم ، المطلوب التطبيق حدد ، التطبيق إعدادات لحذف. 

 .ئحةالال من المحدد التطبيق إزالة يتم

i. موافق أنقر. 

 

 التطبيق إدارة إعدادات محاورة

 مواصفات إعداد

 هيئة في حفظها تم التي التطبيق إعدادات من الئحة يعرض :ل التطبيق إعدادات استخدام

tnnemmod الحالية. 

 إعدادات استخدام الئحة في الواردة العناصر كافة تمكين يتم الكل تمكين

 .التطبيق

 إعدادات استخدام الئحة في الواردة العناصر كافة يلتعط يتم الكل تعطيل

 .التطبيق

 .التطبيق إعدادات استخدام الئحة في المحددة العناصر حذف يتم المحددة حذف



  

 

 9 الفصل

 إعدادات التفضيالت

 ديثتح وكيفية وإنهائه، tnnemmod تشغيل بدء كيفية في التحكم التفضيالت إعدادات لك تتيح

tnnemmod مستخدم واجهة وظهور األخطاء، عن واإلبالغ نفسه tnnemmod ، الصقل ونوع 

 .المكبر العرض في tnnemmod عليه ينطبق الذي

 البرنامج تفضيالت 

 المستخدم واجهة تفضيالت 

 الصقل تفضيالت 

 تشغيل tnnemmod ك 
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 تفضيالت البرنامج

 .التلقائي التحديث بتمكين لك ويسمح ، tnnemmod وإيقاف بدء كيفية في البرنامج تفضيالت تتحكم

 لضبط التفضيالت الخاصة بالبرنامج 

 برنامج<  تفضيالت اختر ـtuuTmooZ قائمة في .1

 .البرنامج صفحة عرض مع التفضيالت محاورة وتظهر

 .غبتكر حسب البرنامج تفضيالت بتعديل قم .2

w. موافق أنقر. 

 

 .البرنامج حقل
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 مواصفات إعداد

 الدخول تسجيل دعم

 الفتة في tnnemmod تمكن

 .وندوز نظام إلى الدخول تسجيل

 في tnnemmod ب الخاص األمان وضع المساعدة األداة لتمكين

 مطالبات من وغيرها srotnuW إلى الدخول تسجيل مطالبة

 ب الخاص األمان وضع يوفر. srotnuW في األمان وضع

tnnemmod مطالبات في األساسية والقراءة التكبير خصائص 

 .اآلمن الوضع

 التشغيل بدء إعدادات

 بدء عند تلقائياً  tnnemmod بدء
 وندوز نظام تشغيل

 تشغيل فيها تبدأ مرة كل في تلقائيًا tnnemmod تشغيل سيتم

 .النظام

 تصغير مع tnnemmod ابدأ
 األدوات شريط

 تشغيل بدء عند tnnemmod المستخدم واجهة يرتصغ يتم

tnnemmod. 

 بدء عند" الترحيب" نافذة عرض

 tnnemmod تشغيل

 الترحيب نافذة تظهر tnnemmod تشغيل فيها يتم مرة كل في

sm Fnem أدوات شريط مع tnnemmod .نافذة تعرض 
 المستخدمين تساعد التي السريعة والمفاتيح اإلرشادات الترحيب

 .الجدد

 في tnnemmod رمز عرض
 المكتب سطح

 .المكتب سطح في nedmodtn رمز عرض

في حال تغشيله في وضع الخادم، 

االنتظار حتى يتم االتصال من 

 جهة العميل

( على خادم بعيد، إذا Fusion)أو  ZoomTextعند بدء تشغيل 

( ال يعمل على جهاز العميل، Fusion)أو  ZoomTextكان 

 ZoomTextفسيبدأ تشغيله في وضع خامل ويستيقظ عند تشغيل 

 .( على جهاز العميلFusion)أو 

 اإلعدادات مغادرة

 tnnemmod إعدادات حفظ

 المغادرة عند تلقائياً 

 إنهاء عند النشطة الهيئة إلى tnnemmod إعدادات جميع حفظ يتم

 .البرنامج

 مغادرة نية لتأكيد مطالبة

tnnemmod 
 .البرنامج من للخروج اختيارك بتأكيد مطالبتك ستتم

 الخروج عند التكبير عملية إلغاء

 tnnemmod من
 مغادرة عند tnnemmod تكبير عملية تحميل إلغاء

tnnemmod .تشغيل إعادة لتوفير العمل في العملية هذه ستستمر 

 .srotnuW عمل جلسة نفس في tnnemmod لـ أسرع
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 تلقائي تحديث

 اإلنترنت عبر تحديثات من تحقق
 تشغيل فيها يتم مرة لك في

tnnemmod 

 اتصال إنشاء تم إذا ، tnnemmod بتشغيل فيها تقوم مرة كل في

 لتحديثات اإلنترنت عبر بالتحقق سيقوم tnnemmod فإن إنترنت،

 معالج" يمنحك تحديثات، توافر حالة في. المتوافرة البرنامج

 .وتثبيتها التحديثات تحميل خيار" التحديث

 طاءاألخ عن اإلبالغ

 عن سينتفك فريدوم مؤسسة إبالغ
 ب الخاصة األخطاء

tnnemmod اإلنترنت عبر. 

 عن تقرير إرسال يتم ،tnnemmod برنامج في خطأ حدوث عند

 عبر cimmtne cFrmodrerF سينتقك فريدوم مؤسسة إلى الخطأ

 أي تضمين يتم ال(. نشط إنترنت اتصال وجود حالة في) اإلنترنت

 .الخطأ ريرتق في شخصية معلومات
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 تفضيالت واجهة المستخدم

 مكتب سطح على tnnemmod مستخدم واجهة ظهور كيفية في المستخدم واجهة تفضيالت تتحكم

 .srotnuW وندوز نظام

 لضبط التفضيالت الخاصة بواجهة المستخدم 

 .المستخدم واجهة  < تفضيالت اختر ،tuuTmooZ قائمة في .1

 .المستخدم واجهة صفحة عرض مع التفضيالت محاورة وتظهر

 .رغبتك حسب المستخدم واجهة تفضيالت بتعديل قم .2

w. موافق أنقر. 

 

 المستخدم واجهة حقل
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 مواصفات إعداد

 األدوات شريط إعدادات

 أدوات خاصة إرشادات عرض
 في التحكم لعناصر العرض
 الشريط

 الماوس تحريك عند المعلوماتية األدوات تلميحات عرض لتمكين

 .tnnemmod أدوات شريط ضمن التحكم عناصر فوق

 النوافذ فوق األدوات شريط إبقاء
 األخرى

 جميع فوق tnnemmodب الخاصة المستخدم واجهة نافذة ستبقى

 هو tnnemmod يكون ال عندما حتى األخرى التطبيق نوافذ

 .النشط التطبيق

 بعد األدوات ريطش استعادة
 أدوات شريط استخدام

tnnemmod 

 أدوات شريط مغادرة بعد األدوات شريط استعادة يتم ما دائماً 

tnnemmod 

 أدوات شريط ضمن التحكمات إلبراز يستخدم الذي اللون تحدد األدوات شريط إبراز لون

tnnemmod. 

 المهام شريط إعدادات

 شريط زر تعرض

 جالدر ورمز  tnnemmodمهام
 المهام شريط زر عرض يتم ،tnnemmod تشغيل يتم عندما

 .الدرج ورمز

 مهام شريط زر

tnnemmod فقط 
 .فقط المهام شريط زر يظهر يعمل، tnnemmod يكون عندما

 .فقط النظام درج زر يظهر يعمل، tnnemmod يكون عندما فقط tnnemmod درج زر

 المستخدم واجهة لغة

 ب الخاصة المستخدم واجهة فيها تظهرس التي اللغة تحدد اللغة

tnnemmod. 

 .فقط اإلنكليزية النسخة في الخيار هذا يتوافر ال :مالحظة

 مختلفة إعدادات

 لتعزيزات النقل تأثيرات تمكين
 الشاشة

 مخططات بين التبديل عند السلسة البصرية التحوالت من تمكن

 .tnnemmod في الشاشة تعزيز
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 تفضيالت الصقل

 ذلك في بما) والرسومات للنصوص tnnemmod وتشذيب صقل كيفية في الصقل تفضيالت تتحكم

 و ocnodF الصقل من نوعين tnnemmod يوفر. المكبر العرض في( الفوتوغرافية الصور

 .مًعا النوعين أو النوعين من واحد تشغيل ويمكن الهندسي، الصقل

 onuFZ جميع في يتوفر ال. المكبر للنص جودة أعلى ويعرض النص على فقط بقينط 

 تم إذا) المكبر النص الهندسي الصقل سيسهل متاًحا، ocnod يكون ال عندما. التطبيقات

 (.تمكينه

 تطبيق يمكن ال حيث والنصوص للرسومات الجودة عالي تجانًسا الهندسي الصقل يوفر 

 .وتأهيل جداً  حاد: الهندسي صقلال من نوعان يتوفر. ocnod التكبير

o أداء مع محسنة صقل جودة ينتج الذي الهندسي الصقل من األحدث النوع هو جدا ً حاد 

 .للنظام أفضل

o يفصلون الذين للمستخدمين يتوافر الذي الهندسي الصقل من األقدم النوع هو الصقل 

 .الصقل من النوع هذا

 الصقل أنواع لتحديد الصقل أوضاع بين نقلالت يمكنك الشاشة، وتكبير tnnemmod تمكين عند

 .أفضل بشكل تناسبك التي المجتمعة أو المفردة

 للتجوال ضمن أوضاع الصقل 

 الصقل بأوضاع الخاص السريع المفتاح أنقر  :ktti suaa   X 

 . التفضيالت محاورة في الصقل إعدادات وضبط عرض يمكنك

 تعديل تفضيالت الصقل 

 صقل<  التفضيالت اختر ،tuuTmooZ قائمة في .1

 .الصقل صفحة عرض ويتم التفضيالت محاورة تظهر

 .رغبتك حسب الصقل تفصيالت إعدادات بوضع قم .2

w. موافق أنقر. 
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 صقل حقل

 مواصفات إعداد

 omuFZ خيارات

 ويجب المكبر للنص جودة أعلى oenod تعرض oenod تكبير تمكن oenod تكبير تمكين

 .دائماً  تمكينها

 oenod ب المكبر النص وضع

 .العريض باألسود

 .oenod ب المكبر للنص عريض أسود تضيف

. المشكلة تطبيقات في ocnod استخدام الستبعاد اإلعدادات يعرض التطبيقات استبعاد

 .األسفل في" التطبيقات من Xenod استبعاد" راجع

 هندسية سالسة

 .جداً  الحاد الصقل تمكين جداً  حاد
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 .الهندسي الصقل تأهيل تمكين تأهيل

 .الهندسي الصقل تعطيل شيء ال

  

 من التطبيقات المشكلة tnefZاستبعاد 

 بـ صةالخا ocnod ميزة مع المتوافقة غير المستخدم واجهة مكونات على التطبيقات بعض تحتوي

tnnemmod، استخدام استبعاد يمكنك ذلك، حدوث عند. النص تلف أو فقد إلى يؤدي مما ocnod 

 .التطبيقات استبعاد الحوار مربع في التطبيق اسم( تحديد) اختيار طريق عن المشكلة تطبيق في

 .االفتراضي tnnemmod إعداد في ocnod مع تتعارض التي التطبيقات استبعاد تم :مالحظة

 بعاد استtnefZ من التطبيقات المحددة 

 صقل<  التفضيالت اختر ،tuuTmooZ قائمة في .1

 .الصقل صفحة عرض ويتم التفضيالت محاورة تظهر

 ...التطبيقات استبعاد اختر .2

 .التطبيقات استبعاد محاورة تظهر

w. استبعاد الئحة في onuFZ فيها استخدام استبعاد في ترغب التي التطبيقات من تحقق ،من 

ocnod. 

i. موافق أنقر. 

 محاورة في المطبقة التغييرات لتنشيط مطلوبة الخطوة هذه. tnnemmod تشغيل إعادة  .5

 .التطبيقات استبعاد
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 التطبيقات استعباد محاورة

 مواصفات إعداد

 استبعاد يتم. النظام في حالياً  تعمل التي بالتطبيقات الئحة عرض :من oenod استبعاد

 .oenod معالجة من تحديدها تم التي التطبيقات
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 ك teeTmooZتشغيل 

 مكبر وتشغيل تشغيل لبدء tnnemmod قارئ\مكبر تثبيت في ترغب قد األحيان، بعض في

tnnemmod .تشغيل محاورة في بذلك تقوم أن يمكنك tnnemmod ك 

  لتبديل نوع المنتج اطبع تشغيلteeTmooZ ك 

 ك tuuTmooZ تشغيل < تفضيالت اختر ـtuuTmooZ قائمة في .1

 .ك tnnemmod تشغيل محاورة تظهر

 .ك  tnnemmod تشغيل يتم أن في ترغب الذي المنتج نوع اختر .2

w. تشغيل إعادة أنقر tuuTmooZ ً فورا. 

 .حددت الذي المنتج حسب تشغيله إعادة ويتم tnnemmod مغادرة سيتم

 

 ك tnnemmod تشغيل محاورة

 مواصفات إعداد

 .tnne mmod مكبر ك تشغيله ليبدأ tnnemmod إعداد يتم tnnemmod مكبر

 tnne مكبر\قارئ ك تشغيله ليبدأ tnnemmod إعداد يتم tnnemmod قارئ\مكبر

mmod. 

 على tnnemmod تشغيل إعادة
 الفور

 .حددت الذي المنتج حسب تشغيله إعادة ويتم tnnemmod مغادرة
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 10 لفصلا

 األوامر التشغيلية الخاصة ب 
teeT mooZ 

 السريعة المفاتيح ذلك في بما ،tnnemmod ب الخاصة التشغيلية باألوامر الئحة الجزء هذا يوفر

 .المشروطة والمفاتيح الطبقة ومفاتيح

 التطبيق بقارئ الخاصة التشغيلية األوامر 

 الخلفية بقارئ الخاصة التشغيلية األوامر 

 بالكاميرا الخاصة التشغيلية األوامر 

 بالباحث الخاصة التشغيلية األوامر 

 الطبقة بمفاتيح الخاص التشغيلي األمر وضع 

 بالمكبر الخاصة التشغيلية األوامر 

 بالبرنامج الخاصة شغيليةالت األوامر 

 بالقارئ الخاصة التشغيلية األوامر 

 راءةالق بمناطق الخاصة التشغيلية األوامر 

 بالمسجل الخاصة التشغيلية األوامر 

 بالقراءة الخاصة التشغيلية األوامر 

 بالتمرير الخاصة التشغيلية األوامر 

 بالدعم الخاصة التشغيلية األوامر 

 النص بمؤشر خاصة تشغيلية أوامر 

 بالنافذة الخاصة التشغيلية األوامر 
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 التطبيق األوامر التشغيلية الخاصة بقارئ

 .التطبيق قارئ تشغيل لبدء التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 يسرى نقرة+ 5eIW  nFe + U d  الكتابة عالمة من التطبيق قارئ بدء

 Caps Lock + Alt + A التطبيق عرض تشغيل بدء

 Caps Lock + Alt + T النص عرض تشغيل بدء

 cImeecd Caps Lock + Alt + S قراءة أداة تشغيل بدء

 وضع) التطبيق قارئ تشغيل بدء

 (محدد

Caps Lock + Alt + R 

 .التطبيق قارئ تشغيل لبدء التالية الطبقات مفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح الطبقة األمر التشغيلي

 U المسافة، شريط+  5eIW  nFe التطبيق قارئ تشغيل بدء

 .التطبيق قارئ لتشغيل التالية المشروطة المفاتيح استخدام يمكن لتطبيقناشطاً،ا قارئ يكون عندما

 المفاتيح المشروطة األمر التشغيلي

 األيمن السهم+   5di التالية الكلمة

 األيسر السهم+   5di السابقة الكلمة

 األيمن السهم التالي الجملة

 األيسر السهم السابقة الجملة

 األسفل مالسه التالية الفقرة

 األعلى السهم السابقة الفقرة

 التالية الصفحة مفتاح التالية الصفحة

 السابقة الصفحة مفتاح السابقة الصفحة

 األعلى السهم + 5di  + U d + c7red * الحالية الكلمة
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 األيمن السهم + 5di  + U d + c7red الحالي السطر

 ألسفلا السهم + 5di  + U d + c7red الحالية الجملة

 األيسر السهم + 5di  + U d + c7red الحالية الفقرة

 بداية السطر في كلمة أول

 نهاية السطر في كلمة آخر

 Ctrl + Home المستند بداية

 Ctrl + End المستند نهاية

 L التالي الرابط

 Shift + L السابق الرابط

 Ctrl + Enter الرابط تنفيذ

 إلى ثانيتين ضمن المتكرر النقر يؤدي الحالية، الكلمة بقراءة الخاص يالتشغيل األمر استخدام عند* 

 :التالي

 الكلمة قراءة: األولى النقرة  

 الكلمة تهجئة: الثانية النقرة 

 (برافو ألفا،) اللفظية بالتهجئة الكلمة قراءة: الثالثة النقرة... 
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 التشغيلية الخاصة بقارئ الخلفية األوامر

 .الخلفية قارئ تشغيل لبدء التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 Caps Lock + Ctrl + B الخلفية قارئ تشغيل بدء

 .الخلفية قارئ تشغيل لبدء المتجانسة الطبقة مفاتيح استخدام يمكن

 بقةمفاتيح الط األمر التشغيلي

 2 المسافة، شريط+  5eIW  nFe الخلفية قارئ تشغيل بدء

 لتشغيل التالية المشروطة المفاتيح استخدام يمكن ناشطاً، الخلفية بقارئ الخاص األدوات شريط يكون عندما

 .الخلفية قارئ

 المفاتيح المشروطة األمر التشغيلي

 T األدوات شريط عرض

 C التقاط

 Enter موقت إيقاف\تشغيل

 Shift + Enter (البداية من) تشغيل إعادة

 األيمن السهم التالي الجملة

 األيسر السهم السابقة الجملة

 األيمن السهم+   5di التالية الكلمة

 األيسر السهم+   5di السابقة الكلمة

 األعلى السهم + 5di  + U d + c7red الحالية الكلمة

 األسفل السهم + 5di  + U d + c7red الحالية الجملة

 X مغادرة
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 األوامر التشغيلية الخاصة بالكاميرا

 tnnemmod ب الخاصة الكاميرا تشغيل لبدء التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 Caps Lock + Ctrl + C الكاميرا تشغيل بدء

 tnnemmod ب الخاصة الكاميرا تشغيل لبدء التالية المتجانسة الطبقة مفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح الطبقة األمر التشغيلي

 5 الماسفة، شريط+  5eIW  nFe الكاميرا تشغيل بدء

 بطلض التالية المشروطة المفاتيح استخدام يمكن ناشطاً، بالكاميرا الخاص األدوات شريط يكون بينما

 .tnnemmod بكاميرا الخاصة اإلعدادات

 المفاتيح المشروطة األمر التشغيلي

 T األدوات شريط عرض

 األعلى السهم تقريب

 األسفل السهم تبعيد

 اليمين\اليسار الصورة تدوير

 Tab وإرساء كامل بين التبديل

 األيسر أو األيمن السهم+  5eIW  nFe اإلرساء موضع

 Shift + Enter الوضوح تعطيل\تشغيل

 Shift + Backspace الوضوح استعادة

 األعلى السهم+  c7red السطوع زيادة

 األسفل السهم+  c7red السطوع خفض

 األيسر السهم+  c7red التباين زيادة

 األيمن السهم+  c7red التباين خفض

 Alt + Enter اللونين تعطيل\ تشغيل



218 

 

 األيسر أو األيمن السهم+  U d اللونين مخطط

 Ctrl + Enter يدوي\تلقائي التركيز

 األعلى السهم+   5di الداخل إلى التركيز

 األسفل السهم+   5di الخارج إلى التركيز

 X مغادرة
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 األوامر التشغيلية الخاصة بالباحث

 .الباحث تشغيل لبدء التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 Caps Lock + Ctrl + F الباحث تشغيل بدء

 .الباحث تشغيل لبدء التالية الطبقات مفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح الطبقة األمر التشغيلي

 c المسافة، شريط+  5eIW  nFe الباحث تشغيل بدء

 .الباحث لتشغيل التالية المشروطة فاتيحالم استخدام يمكن ناشطاً، الباحث يكون عندما

 المفاتيح  األمر التشغيلي

 الصفحة في العناصر نوع في الدورة
 األعلى إلى

5di   +األعلى السهم 

 الصفحة في العناصر نوع في الدورة
 األسفل إلى

5di   +األسفل السهم 

 Ctrl + Enter العنصر تنفيذ

 Ctrl + Home (المصفاة الالئحة في) األول العنصر

 Ctrl + End (المصفاة الالئحة في) األخير العنصر

 Ctrl + C التالي التحكم

 Ctrl + F التالي النموذج

 Ctrl + H التالية الرأسية

 g Ctrl + 1 ... 6...1 التالي الرأسية مستوى

 Ctrl + I التالية الصورة

 Ctrl + L التالي الرابط

 Ctrl + S التالية الالئحة

 Ctrl + T التالي الجدول
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 rfmrM أو األيمن السهم+   5di التالي العنصر

 Ctrl + Shift + C السابق التحكم

 Ctrl + Shift + F السابق النموذج

 Ctrl + Shift + H السايقة الرأسية

 g Ctrl + Shift + 1 ... 6...1 السابق الرأسية مستوى

 Ctrl + Shift + I السابقة الصورة

 Ctrl + Shift + L بقالسا الرابط

 Ctrl + Shift + S السابقة الالئحة

 Ctrl + Shift + T السابق الجدول

 األيسر السهم+   5di أو c7red + rodmi السابق العنصر

 Alt + R التطبيق قارئ

 Alt + L البحث الئحة تبديل

 rc5 أو هروب الباحث مغادرة
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 وضع األمر التشغيلي الخاص بمفاتيح الطبقة

 .الطبقة مفاتيح وضع تشغيل لبدء التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 المسافة شريط+  5eIW  nFe األمر وضع تحديد

 األمر وضع مجموعات إلدخال لتاليةا الطبقة مفاتيح استخدام يمكن ناشطاً، التشغيلي األمر وضع يكون عندما

 .المتوافرة التشغيلي

 مفاتيح الطبقة األمر التشغيلي

 بقارئ الخاصة التشغيلية األوامر
 التطبيق

A 

 B الخلفية قارئ تشغيل بدء

 C الكاميرا تشغيل بدء

 F الباحث تشغيل بدء

 D المسجل تشغيل بدء

 M بالمكبر الخاصة التشغيلية األوامر

 P بالبرنامج الخاصة التشغيلية األوامر

 R بالقارئ الخاصة التشغيلية األوامر

 Y بالقراءة الخاصة التشغيلية األوامر

 S بالتمرير الخاصة التشغيلية األوامر

 U بالدعم الخاصة التشغيلية األوامر

 W بالنافذة الخاصة التشغيلية األوامر

 Z .بالمكبر الخاصة التشغيلية األوامر
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 األوامر التشغيلية الخاصة بالمكبر

 .المكبر تشغيل لبدء التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 مخصص غير بالمكبر الخاصة التشغيلية األوامر

 Caps Lock + C تعطيل\تشغيل األلوان تعزيز

 Caps Lock + R تعطيل\شغيلت المؤشر تعزيز

 Caps Lock + F تعطيل\تشغيل التركيز تعزيز

 Caps Lock + P تعطيل\تشغيل الكتابة عالمة تعزيز

 Caps Lock + I تعطيل\تشغيل الذكي العكس تعزيز

 Caps Lock + X وضع صقل

 1o Caps Lock + Enter و التبعيد\التقريب تبديل

 لىاألع السهم+  5eIW  nFe تقريب

 األسفل السهم+  5eIW  nFe تبعيد

 .المكبر تشغيل لبدء التالية المتجانسة الطبقة مفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح الطبقة األمر التشغيلي

 R المسافة، شريط+  5eIW  nFe بالمكبر الخاصة التشغيلية األوامر

 C تعطيل\تشغيل األلوان تعزيز

 R تعطيل\تشغيل المؤشر تعزيز

 F تعطيل\تشغيل لتركيزا تعزيز

 P تعطيل\تشغيل الكتابة عالمة تعزيز

 I تعطيل\تشغيل الذكي العكس تعزيز

 X وضع صقل
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 1o Enter و التبعيد\التقريب تبديل

 األعلى السهم تقريب

 األسفل السهم تبعيد
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 جاألوامر التشغيلية الخاصة بالبرنام

 .بالبرنامج الخاصة التشغيلية األوامر لتشغيل التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 مخصص غير بالبرنامج الخاصة التشغيلية األوامر

 tnnemmod Caps Lock + Ctrl + Enter تعطيل\تشغيل

 Caps Lock + Ctrl + U المستخدم واجهة عرض

  5eIW  nFe + 5di  + 1 ... 0 10...1 ةالهيئ تحميل

 10 الهيئة لتحميل 0: مالحظة

 Caps Lock + Ctrl + M التطبيق إعدادات إدارة

 Caps Lock + Ctrl + S التطبيق إعدادات حفظ

 .بالبرنامج الخاصة التشغيلية األوامر تشغيل لبدء التالية المتجانسة الطبقة مفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح الطبقة ياألمر التشغيل

 c المسافة، شريط+  5eIW  nFe بالبرنامج الخاصة التشغيلية األوامر

 tnnemmod Enter تعطيل\تشغيل

 U المستخدم واجهة عرض

 10...  1 10...1 الهيئة تحميل

 10 الهيئة لتحميل 0: مالحظة

 M التطبيق إعدادات إدارة

 S التطبيق إعدادات حفظ
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 األوامر التشغيلية الخاصة بالقارئ

 .بالقارئ الخاصة التشغيلية األوامر لتشغيل التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 مخصص غير بالقارئ الخاصة التشغيلية األوامر

 Caps Lock + Alt + K المفاتيح لوحة صدى وضع

 Caps Lock + Alt + M الماوس صدى وضع

 Caps Lock + Alt + B اإلطناب مستوى صدى

 Caps Lock + Alt + Enter الصوت تعطيل\ تشغيل

 Caps Lock + Alt + V الصوت تحديد

 األعلى السهم+  5eIW  nFe + U d أسرع الصوت

 األسفل السهم+  5eIW  nFe + U d أبطأ الصوت

 .بالقارئ الخاصة التشغيلية األوامر تشغيل لبدء التالية المتجانسة لطبقةا مفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح الطبقة األمر التشغيلي

 M المسافة، شريط+  5eIW  nFe بالقارئ الخاصة التشغيلية األوامر

 K المفاتيح لوحة صدى وضع

 M الماوس صدى وضع

 B اإلطناب مستوى صدى

 Enter الصوت تعطيل\ تشغيل

 V الصوت تحديد

 األعلى السهم أسرع الصوت

 األسفل السهم أبطأ الصوت
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 األوامر التشغيلية الخاصة بمناطق القراءة

 .المكبر تشغيل لبدء التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 Caps Lock + Alt + Z .بالمكبر الخاصة يةالتشغيل األوامر

 Caps Lock + Alt + C المنطقة خلق

 Caps Lock + Alt + E المنطقة تحرير

 Caps Lock + Alt + L المنطقة سرد

 Caps Lock + Alt + G المنطقة تجوال

 Caps Lock + Alt + N التالية المنطقة

 Caps Lock + Alt + P السابقة المنطقة

  5eIW  nFe + U d + 1 ... 0 10...1 المنطقة تحفيز

 .10 المنطقة تحفز 0: مالحظة

 .المكبر تشغيل لبدء التالية المتجانسة الطبقة مفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح الطبقة األمر التشغيلي

 t المسافة، شريط+  5eIW  nFe .بالمكبر الخاصة التشغيلية األوامر

 C المنطقة خلق

 E المنطقة تحرير

 L المنطقة سرد

 G المنطقة تجوال

 N التالية المنطقة

 P السابقة المنطقة

  0...  1 10...1 المنطقة تحفيز

 .10 المنطقة تحفز 0: مالحظة
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 األوامر التشغيلية الخاصة بالمسجل

 tnnemmod ب الخاص المسجل تشغيل لبدء التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 Caps Lock + Ctrl + D المسجل تشغيل بدء

 tnnemmod ب الخاص المسجل تشغيل لبدء التالية المتجانسة الطبقة مفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح الطبقة األمر التشغيلي

 0 المسافة، شريط+  5eIW  nFe المسجل تشغيل بدء
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 األوامر التشغيلية الخاصة بالقراءة

 .بالقراءة الخاصة التشغيلية األوامر لتحفيز التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 مخصص غير بالقراءة الخاصة التشغيلية األوامر

 .بالقراءة الخاصة التشغيلية األوامر تشغيل لبدء التالية المتجانسة الطبقة حمفاتي استخدام يمكن

 مفاتيح الطبقة األمر التشغيلي

 I المسافة، شريط+  5eIW  nFe بالقراءة الخاصة التشغيلية األوامر

 D الحالي التاريخ عن اإلعالن

 T الحالي الوقت عن اإلعالن

 C العمود في الخلية عنوان قراءة

 N بالخلية الخاص التعليق اءةقر

 O بالخلية الصيغة قراءة

 R الصف في الخلية عنوان قراءة

 P الموق التخزين ذاكرة محتوى قراءة

 B االفتراضي المحاورة زر عن اإلعالن

 G المحاورة مجموعة اسم عن اإلعالن

 M المحاورة رسالة قراءة

 A المحاورة حقل قراءة

 F التركيز قراءة

 S المحدد النص قراءة

 U الحالة شريط قراءة

 W النافذة عنوان قراءة
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 األوامر التشغيلية الخاصة بالتمرير

 .بالتمرير الخاصة التشغيلية األوامر لتشغيل التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 مخصص غير بالتمرير الخاصة التشغيلية راألوام

 األعلى السهم+  5eIW  nFe + c7red األعلى إلى تمرير

 األسفل السهم+  5eIW  nFe + c7red األسفل إلى تمرير

 األيسر السهم+  5eIW  nFe + c7red اليسار إلى تمرير

 األيمن السهم+  5eIW  nFe + c7red اليمين إلى تمرير

 Caps Lock + Shift + Enter التمرير توقيف

 األعلى السهم+   5eIW  nFe + 5di األعلى إلى القفز

 األسفل السهم+   5eIW  nFe + 5di األسفل إلى  القفز

 األيسر السهم+   5eIW  nFe + 5di اليسار إلى القفز

 األيمن السهم+   5eIW  nFe + 5di اليمين إلى القفز

 بداية+   5eIW  nFe  +5di الوسط إلى القفز

 السابقة الصفحة+   5eIW  nFe + 5di العرض حفظ

 التالية الصفحة+   5eIW  nFe + 5di العرض استعادة

 .بالتمرير الخاصة التشغيلية األوامر تشغيل لبدء التالية المتجانسة الطبقة مفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح الطبقة األمر التشغيلي

 c المسافة، شريط+  5eIW  nFe لتمريربا الخاصة التشغيلية األوامر

 األعلى السهم األعلى إلى تمرير

 األسفل السهم األسفل إلى تمرير

 األيسر السهم اليسار إلى تمرير

 األيمن السهم اليمين إلى تمرير
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 Enter التمرير توقيف

 األعلى السهم+   5di األعلى إلى القفز

 األسفل السهم+   5di األسفل إلى  القفز

 األيسر السهم+   5di اليسار إلى القفز

 األيمن السهم+   5di اليمني إلى القفز

 Ctrl + Home الوسط إلى القفز

 السابقة الصفحة+   5di العرض حفظ

 التالية الصفحة+   5di العرض استعادة
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 األوامر التشغيلية الخاصة بالدعم

 .المكبر تشغيل لبدء التالية السريعة المفاتيح استخدام كنيم

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 مخصص غير بالدعم الخاصة التشغيلية األوامر

 U Nc Ctrl + Alt + Shift + A تعطيل\تشغيل

 U Nc Ctrl + Alt + Shift + R تقرير

 Ctrl + Alt + Shift + C الشاشة التقاط

 Ctrl + Alt + Shift + D المؤشر حذف

 Ctrl + Alt + Shift + P التالي السريع المفتاح تمرير

 Ctrl + Alt + Shift + T التعقب تعطيل\ تشغيل

 Ctrl + Alt + Shift + U الشاشة نموذج تحديث

 tnnemmod Ctrl + Alt + Shift + I عن معلومات

 .المكبر لتشغي لبدء التالية المتجانسة الطبقة مفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح الطبقة األمر التشغيلي

   المسافة، شريط+  5eIW  nFe بالدعم الخاصة التشغيلية األوامر

 U Nc A تعطيل\تشغيل

 U Nc R تقرير

 C الشاشة التقاط

 D المؤشر حذف

 P التالي السريع المفتاح تمرير

 T التعقب تعطيل\ تشغيل

 U الشاشة نموذج تحديث
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 tnnemmod I عن معلومات
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 أوامر تشغيلية خاصة بمؤشر النص

 .النص بمؤشر الخاصة التشغيلية األوامر تشغيل لبدء التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 Ctrl + Alt + Shift + Enter الحالي الحرف

 األعلى السهم + 5di  + U d + c7red اليةالح الكلمة

 األيمن السهم + 5di  + U d + c7red الحالي السطر

 األسفل السهم + 5di  + U d + c7red الحالية الجملة

 األيسر السهم + 5di  + U d + c7red الحالية الفقرة

 األيمن السهم + 5eIW  nFe + U d التالي الجملة

 األيسر السهم + 5eIW  nFe + U d السابقة الجملة

 .النص ضمن النص مؤشر لنقل وندوز بنظام خاصة قياسية تشغيلية أوامر هي التالية المفاتيح

 مفتاح وندوز األمر التشغيلي

 األيمن السهم التالي الحرف

 األيسر السهم السابق الحرف

 األيمن السهم+   5di التالية الكلمة

 يسراأل السهم+   5di السابقة الكلمة

 األعلى السهم التالي السطر

 األسفل السهم السابق السطر

 األسفل السهم+   5di التالية الفقرة

 األعلى السهم+   5di السابقة الفقرة
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 األوامر التشغيلية الخاصة بالنافذة

 .بالنافذة الخاصة التشغيلية األوامر للتشغي التالية السريعة المفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح سريعة األمر التشغيلي

 مخصص غير بالنافذة الخاصة التشغيلية األوامر

 Caps Lock + Z التبعيد أو التقريب نافذة نوع

 Caps Lock + A التبعيد أو التقريب نافذة ضبط أداة

 Caps Lock + E إيقاف\تشغيل تجميد عرض

 Caps Lock + N جديد تجميد عرض

 مخصص غير بالعرض الماوس ربط

 مخصص غير بالماوس العرض ربط

 Caps Lock + V الناشط العرض تبديل

 Caps Lock + L تعطيل\تشغيل الموقع محدد عرض

 Caps Lock + O تعطيل\تشغيل الشامل العرض

 .بالنافذة الخاصة يليةالتشغ األوامر تشغيل لبدء التالية المتجانسة الطبقة مفاتيح استخدام يمكن

 مفاتيح الطبقة األمر التشغيلي

 s المسافة، شريط+  5eIW  nFe بالنافذة الخاصة التشغيلية األوامر

 Z التبعيد أو التقريب نافذة نوع

 A التبعيد أو التقريب نافذة ضبط أداة

 E إيقاف\تشغيل تجميد عرض

 N جديد تجميد عرض

 لاألسف السهم بالعرض الماوس ربط

 األعلى السهم بالماوس العرض ربط

 V الناشط العرض تبديل
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 L تعطيل\تشغيل الموقع محدد عرض

 O تعطيل\تشغيل الشامل العرض
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 11 الفصل

 teeTmooZدعم 

 نترنتاإل عبر المضمنة والخدمات الدعم أدوات من متنوعة مجموعة مع tnnemmod يأتي

 على والخدمات األدوات هذه تشتمل. األسبوع في أيام 7 اليوم، في ساعة 2i مدار على المتوفرة
 سريعة وطريقة مميزة فيديو ومقاطع مقاالت وأدوات تقنية ومقاالت المعلومات، تجميع أدوات

 عند أيًضا األدوات هذه بعض استدعاء يتم قد. tnnemmod المنتج دعم لفريق مشكلة عن لإلبالغ

 .tnnemmod دعم عن ممثل مع مشكلة حل على العمل

 النظام معلومات 

 مشكلة عن اإلبالغ 

 أمر crord 

 النظام معرف 

 اإلنترنت على التعليمات مركز 
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 معلومات عن النظام

 األجهزة حيث من بنظامك، الخاصة المعلومات من مجموعة النظام عن معلومات محاورة تعرض

 .ما مشكلة سبب لتحديد مفيدة وهي والهيئة والبرامج

 لعرض معلومات عن الدعم 

 .النظام معلومات<  دعم tuuTmooZ اختر قائمة، tuuTmooZ في

 .النظام عن معلومات صفحة عرض عند tnne mmod دعم محاورة وتظهر

 

 النظام عن معلومات حقل
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 اإلبالغ عن مشكلة

 عند تواجهها التي المشكالت حول إلكترونياً  التقارير إرسال مشكلة عن اإلبالغ حوار مربع لك يتيح

 للمشكلة وصف تقديم مع قصير، نموذج مالبإك تقوم أن تقرير إرسال يتطلب. tnnemmod استخدام

 والهيئة األداء ملفات من مجموعة إرفاق يتم التقرير، إرسال عند. بك الخاصة معلومات إلى باإلضافة

 .خاصة أو شخصية معلومات أي  تتضمن ال الملفات وهذه. تلقائيًا tnnemmod ب الخاصة

 الستخدام مربع حوار اإلبالغ عن مشكلة 

 .مشكلة عن اإلبالغ<  دعم tuuTmooZ اختر ، tuuTmooZ قائمة في

 .المشكلة عن اإلبالغ صفحة عرض عند tnne mmod دعم محاورة وتظهر

 

 مشكلة عن اإلبالغ حقل
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 tioiZأمر 

 يحددها يالت األداء أو التصرف في المشاكل لتصحيح cro-cd ب الخاصة التشغيلية األوامر تستخدم

 ويدخل cro-cd ب الخاص التشغيلي األمر التقني الدعم يوفر. tnnemmod ب الخاص التقني الدعم

 .cro-cd محاورة في محدد هو كما ويطبق

  الستخدام محاورةtio-pZ 

 .nso-eZ أمر<  tuuTmooZ دعم اختر ،tuuTmooZ قائمة في

 .cro-cd حقل عرض عند tnne mmod دعم محاورة وتظهر

 

 cro-cd حقل
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 معرف النظام

 أداء تعيق قد التي النظام هيئة إعداد في المشاكل tnne mmod ب الخاص النظام معرف يحدد

 .tnne mmod تشغيل خالل في النظام

  لتشغيل معرف النظام الخاص بteeT mooZ 

 .النظام معرف<  دعم tuuTmooZ حدد قائمة، tuuTmooZ في

 .tnne mmod ب الخاص النظام معرف محاورة تظهر

 

 .tnne mmod ب الخاص النظام معرف محاورة
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 على اإلنترنت teeTmooZدعم 

 شاداتاإلر من متنوعة مجموعة tnne mmod ب الخاص اإلنترنت على التعليمات مركز يوفر

 .tnne mmod ب الخاصة التقنية والمقاالت

 لفتح مركز التعليمات على اإلنترنت 

 قائمة في tuuT mooZ، دعم اختر >tuuT mooZ اإلنترنت على التعليمات مركز. 
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 teeTmooZحول 

 المنتج نوع ذلك، في بما رنامجوالب الترخيص حول معلومات  tnne mmod حول محاورة تعرض

 .المتسخدم واسم التسلسلي والرقم والنسخة

  لعرض معلومات عن نص حولteeTmooZ 

 .tuuTmooZ حول اختر ،tuuT mooZ قائمة في .1

 tnnemmod حول محاورة تظهر

 .موافق أنقر المحاورة، عرض من تنتهي عندما .2

 

 tnnemmod حول محاورة
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 مواصفات إعداد

 وقارئ مكبر أو مكبر :المنتج نوع تعرض منتج

 تجريبي أو منتج: التثبيت نوع تعرض نوع

 الرزمة ورقم tnnemmod نسخة تعرض نسخة

 .بالمنتج الخاص التسلسلي الرقم يعرض التسلسلي الرقم

 .تجريبية النسخة كانت إذا التسلسلي الرقم عرض يتم ال :مالحظة

 المسجل المستخدم اسم عرض اسم

 المسجل للمستخدم التابع الشركة ماس عرض الشركة
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 وضع السكريبت

 األداء أهداف لتحقيق تحديًا البصر ضعفاء األفراد يواجه الكمبيوتر، حول يتمحور الذي اليوم عالم في

 تتعلق التي وخصوصاً  المواقف، من العديد في. طبيعية برؤية يتمتعون الذين أقرانهم مثل نفسها
 بـ مجهزين يكونون عندما حتى أهدافهم، تحقيق األفراد هؤالء على الصعب من يكون قد بالوظائف،

tnnemmod. 

 سلوك لتخصيص النصية البرامج واستخدام إنشاء يمكنك ،tnnemmod لـ النصية البرمجة ميزة مع

tnnemmod المهام وأتمتة إفادة، أكثر ومسموعة مرئية مالحظات وتوفير األخرى، والتطبيقات .

 .والفعالية والكفاءة السرعة زيادة مع بالعمل لك يسمح بدوره هذا

 :tnnemmod نص برمجة باستخدام تفعله أن يمكنك ما على األمثلة بعض يلي ما في

 بيانات جدول أو بيانات قاعدة في المحددة المعلومات حقول عن تلقائيًا اإلعالن. 

 اإللكتروني البريد وقراءة اإللكتروني للبريد لواردا صندوق في جديدة عناصر عن اإلعالن 

 .فتحه عند تلقائيًا

 فائدة أكثر بطريقة والبيانات التطبيق تحكمات عن تلقائيا اإلعالن. 

 الدردشة نافذة إلى يصل الذي تلقائيًا الجديد النص قراءة. 

 الذي لبياناتا جدول في الرصيد مثل المعلومات، من محدد حقل تغيير عند تلقائيًا اإلعالن 

 .محددة قيمة من أقل إلى ينخفض

 .tnnemmod لـ البرمجية النصوص وإدارة والتسجيل للكتابة إرشادات القسم هذا يوفر

 السكريبتات؟ هي ما 

 السكريبتات وضع 

 السكريبتات تسجيل 

 السكريبتات إدارة 

 بالسكريبت خاصة سريعة مفاتيح 

 توثيق 
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ما هي السكريبتات أو البرامج النصية ولغات البرامج 
 النصية أو السكريبتات؟

 على يحتوي نصي ملف هو السكريبت أو النصي رنامجالب النصي؟ البرنامج أو السكريبت هو ما

 بضعة من النصية البرامج تتكون أن يمكن. معين تطبيق أو tnnemmod مهمة تبدأ برمجة أوامر

 النصية البرامج كتابة تتم. المعقدة البرمجة أسطر من العديد أو جًدا بسيطة تشغيلية ألوامر أسطر

 أو V2cFirId مثل القياسية، النصية البرمجة لغات إحدى باستخدام tnnemmod ب الخاصة

 WFirId /  ececFirId أو#  5 أو cmi  .في. نصي برنامج لكتابة مطلوبة خاصة أدوات توجد ال 

 srotnuW وندوز لنظام التابع نوتباد تطبيق باستخدام النصية البرامج كتابة يمكن الواقع،

fndmIet .النصوص كتابة في خبرةوال المعرفة ببعض تتمتع أن يجب ذلك، ومع. 

 أو التطبيقات في تتحكم برمجة لغات هي البرمجة لغات السكريبتات؟ أو النصية البرامج لغات هي ما

 الحاجة أو خاصة برمجة برامج دون من واستخدامها النصية البرمجة لغات إنشاء يمكن. مكوناتها في

 على والقدرة السريع التطور وفرت فهي وبالتالي،. البرنامج رمز ووضع التقليدي التجميع إلى

 بشكل مصمم منها كل المختلفة، النصية البرمجة لغات من العديد هناك. األخرى البرامج مع التواصل

 .االستخدام من معين لنوع عام

 لغات ؟tuuTmooZب خاصة سكريبتات لوضع استخدامها يمكن التي النصية البرمجة لغات ما

 و#  5 و WFirId /  ececFirId  و V2cFirId: هي قترحهان التي القياسية النصية البرمجة

cmi . 



12 الفصل       247 السكريبت وضع—
 

 

 teeTmooZوضع السكريبتات الخاصة ب

 ب الخاصة األساسية البرمجية النصوص كتابة يتعلم أن شخص ألي يمكن أنه من الرغم على

tnnemmod، لذا،. والتمرس الخبرة من كبيراً  قدراً  تتطلب الحقيقية اإلنتاجية النصوص كتابة فإن 

 خبرة ذي سكريبت كاتب باستخدام cimmtne cFrmodrerF سينتفك فريدوم مؤسسة توصي

 يواجهها التي التحديات فهم على اً  قادر يكون أن ويفضل - النصية البرامج واختبار وإنشاء لتصميم

 .بصرية إعاقات يعانون الذين الكمبيوتر مستخدمو

 قسم أو القسم مدير بمراجعة ابدأ - مؤسستك أو شركتك داخل الخبرة ذو السكريبت تبكا يكون قد

 عنها المعلن الخدمات خالل من الخبرة ذوي من سكريبت كاتب أيضا تجد قد. المعلومات تكنولوجيا

 تتمكن فقد بنفسك، برمجية نصوص كاتب على العثور على قادًرا تكن لم إذا. اإلنترنت شبكة على

cimmtne cFrmodrerF دعم بقسم اتصل -برمجية نصوص كاتب على العثور في مساعدتك من 

 أرسل أو 80w-8g00-727 على cimmtne cFrmodrerF سينتفك فريدوم بمؤسسة الخاص المنتج

 .WwIInidieimmtneWFrmodrerF.Fne إلى إلكترونيًا بريًدا

 teeTmooZمصادر أخرى لسكريبتات 

 السائدة للتطبيقات البرمجية النصوص من متنوعة مجموعة تصبحس ،tnnemmod شعبية تزايد مع

 الخاصة السكريبتات مكتبة في النصية البرامج هذه توفير سيتم. وشرائها لتحميلها للمستخدمين متاحة

 من لمزيد. الويب على Ur cuweimt موقع على tnnemmod cFirIdro6 tnnemmod ب

 .uuu.erWuweimt.Fne/WFirIdro6 إلى انتقل ، المعلومات
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 تسجيل السكريبتات

 السكريبت مدير باستخدام تسجيلها أوالً  يجب ،tnnemmod لـ المكتوبة النصية البرامج الستخدام

 يمكن التي tnnemmod ب الخاصة النصية البرامج من نوعان هناك. tnnemmod بـ الخاص

 .النصي البرنامج مكوناتو النصية البرامج تسجيلها؛

 التصفح طريق عن ببساطة تسجيله يمكن نصي ملف هو السكريبت أو النصي البرنامج 

 V2WFirId في النصي البرنامج ملفات كتابة تتم ما عادة. به الخاص الملف واختيار

.(V2c )أو  WFirId ). c )أو cmi  ).c  )النصية البرمجة لغات أي. 

 وندوز نظام في تسجيله أوالً  يجب برنامج لفم هو النصي البرنامج مكون srotnuW و 

tnnemmod .أو   0. ملحق بصيغة عادةً  هذه البرامج ملفات تكون .sc5. 

 السكريبت مدير في تغييرات وإجراء النصية البرامج لتسجيل إدارية بامتيازات تتمتع أن يجب !هام

 النظام سلوك على سلبًا وتعديلها النصية البرامج تسجيل يؤثر أن يمكن. tnnemmod ب الخاص

 .لتعليماتهم وفقًا أو فقط مؤهل فرد بواسطة تنفيذه يتم أن ويجب بك الخاص

  لتسجيل لبرنامج نصيل باستخدامteeTmooZ  ، على سبيل المثال(
 St  ، t  ،LP) 

 .السكريبت مدير<  السكريبتات وضع اختر ،tuuTmooZ قائمة في .1

 السكريبت مدير محاورة تظهر

 ...سكريبت تسجيل اختر ،السكريبت مدير محاورة في .2

 السكريبت تسجيل محاورة تظهر

w. تسجيله تريد الذي النصي البرنامج على يحتوي مجلد إلى باالنتقال قم. 

i. موافق واختر السكريبت برنامج اختر. 

 السكريبت مدير محاورة تظهر

 .موافق أنقر .5

  لتسجيل لمكون البرنامج النصيل معteeTmooZ يل )على سب
 (CtWأو  LPPالمثال، 

 فانتقل ،srotnuW وندوز التشغيل نظام مع بالفعل مسجالً  النصي البرنامج مكون كان إذا .1

 srotnuW وندوز نظام مع بك الخاص النصي البرنامج بتسجيل قم وإال،. 2 الخطوة إلى

 :التالي النحو على

o وندوز نظام مكون لتسجيل srotnuW ةنصي البرمجة أو بالسكريبت خاص 

 (:sc5. ملف)
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 .النصية البرمجة أو السكريبت ملف موقع حدد ،srotnuW وندوز نظام مستكشف في( أ

 .تسجيل واختر الملف على األيمن الماوس زر انقر( ب

o 5 لـ النصية البرمجة أو بالسكريبت خاص مكون لتسجيلNR (0. ملف  :) 

 ... تشغيل وحدد RsFouwi وندوز بنظام الخاص ابدأ زر انقر( أ

 5NRRUf0: النوع( ب

 .موافق انقر( ج

 .التشغيلي األمر الفتة تظهر

 {MrGcVMw2 }Ied7 \ er moeem ne WFirId: اطبع التشغيلي، األمر الفتة في( د

 .rFZoZ مفتاح اضغط( ه

 .srotnuW وندوز نظام في النصي البرنامج أو السكريبت يسجل

 rXcm: اطبع( و

 .rFZoZ مفتاح اضغط( ز

 .التشغيلي األمر تةالف نافذة تغلق

 ...السكريبت مدير اختر ،" إعدادات" قائمة في .2

 السكريبت مدير محاورة تظهر

w. سكريبت تسجيل اختر ،السكريبت مدير محاورة في... 

 السكريبت تسجيل محاورة تظهر

i. البرنامج معرف اطبع النصي، البرنامج مكون معرف حقل في (أي cin6c0 )لمكون 

 .تسجيله تريد الذي النصي البرنامج

 .موافق أنقر .5



250 

 

 

 السكريبت تسجيل محاورة تظهر

 مواصفات إعداد

. تسجيله تريد الذي النصي البرنامج ملف واسم موقع لطباعة مكانًا لك يوفر :السكريبت ملف واسم مسار

 .استعراض فانقر ، البرنامج اسم أو موقع من متأكًدا تكن لم إذا

 مجلدات في بالتنقل لك يسمح الذي السكريبت، ملف تحديد محاورة يعرض ...عرض

 .النصيةالمتوافرة البرامج أو المتوافرة السكريبت ملفات وتحديد الملفات

 مكون برنامج معرف
 النصي البرنامج

(cin6c0:) 

 تريد الذي النصي البرنامج لمكون البرنامج معرف لطباعة مكانًا لك يوفر

 .النصي البرنامج كاتب قبل من البرنامج معرفات توفير يتم. تسجيله

 النصي البرنامج مكون أو النصي البرنامج ملف حول معلومات يعرض السكريبت عن معلومات

 المؤلف تاريخ ذلك في بما ،(النصي البرنامج داخل توفيره تم إذا) المحدد

 .النصي البرنامج من الغرض ووصف االتصال ومعلومات وإصداره

 عن معلومات عرض
 السكريبت

 السكريبت عن معلومات عرض زر نقر سيؤدي البرنامج، رفمع إدخال عند

 البرنامج داخل توفيرها تم إذا) النصي البرنامج معلومات عرض إلى

 (.النصي
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 إدارة السكريبتات

 البرامج وتشغيل تسجيل tnnemmod ب الخاصة السكريبت أي النصية البرمجة ميزة لك تتيح

 قد بينما فقط، واحد لتطبيق النصية البرامج بعض المستخدمين بعض يطلب قد. تطبيق ألي نصيةال

 السكريبت مدير يجعل. التطبيقات من للعديد النصية البرامج من العديد إلى اآلخر بعضهم يحتاج

 .وبديهية بسيطة مهمة النصية البرامج وإدارة وعرض تسجيل عملية من tnnemmodب الخاص

 : tnnemmodب الخاص السكريبت باستخداممدير فعله يمكنك ما إليك

 لـ وضعت جديدة سكريبتات تسجيل tnnemmod 

 إلى الحاجة دون) الحاجة حسب بسرعة وتعطيلها السكريبتات أي النصية البرامج تمكين 

 (تسجيلها إلغاء

 فقط السكريبتات أو البرمجية النصوص تحرير يتم أن يجب :هام السكريبتات وتحرير فتح 

 .ومؤهل متمرس سكريبتات بواسطةواضع

 النصية البرامج غرض ذلك في بما السكريبت، أو نصي برنامج لكل مواصفات عرض 

 ب الخاص السكريبت مدير في تغييرات إلجراء إدارية بامتيازات تتمتع أن يجب :مالحظة

tnnemmod .بك الخاص ظامالن سلوك على سلبًا وتعديلها النصية البرامج تسجيل يؤثر أن يمكن 

 .لتعليماتهم وفقًا أو فقط مؤهل فرد بواسطة تنفيذه يتم أن ويجب

  لعرض وإدارة سكريبتاتteeTmooZ 

 .السكريبت مدير<  السكريبتات وضع اختر ،tuuTmooZ قائمة في .1

 السكريبت مدير محاورة تظهر

 .رغبتك حسب المسجلة السكريبتات بتعديل قم .2

w. إغالق انقر. 
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 tnne mmod ب الخاصة يبتالسكر مدير محاورة

 مواصفات إعداد

 حاليًا المسجلة السكريبتات أي النصية البرامج من الئحة يعرض :المسجلة السكريبتات

 النصية البرامج تمكين يمكن. tnnemmod تشغيل عند لالستخدام
 وإلى األعلى إلى وتحريكها وتعطيلها، الالئحة هذه في تظهر التي

 ،(نفسه الحدث خالل من تشغيلها عند) فيذهاتن أولويات لتحديد األسفل

 هذه لتنفيذ. النصي البرنامج تسجيل إلغاء طريق عن تماًما إزالتها أو

 اختر ثم( النصية البرامج أو) المطلوب النص حدد اإلجراءات،

 .المطلوب بالسكريبت الخاص النصي اإلجراء

 النصية البرامج تحديد تمكنك التي" السكريبت تسجيل" محاورة يفتح ...سكريبت تسجيل

 على للحصول. tnnemmod مع لالستخدام تسجيلها تريد التي

 .السكريبت تسجيل راجع السكريبت، تسجيل كيفية حول معلومات

 تم إذا) المبرز السكريبت أي البرمجي النص حول معلومات يعرض :السكريبت عن معلومات

 المؤلف تاريخ ذلك في بما ،( النصي البرنامج مؤلف بواسطة تقديمه

 .النصي البرنامج لغرض ووصفاً  االتصال ومعلومات وإصداره

 بالسكريبت الخاصة اإلجراءات

 تنفيذه يتم معين، نصي برنامج تمكين عند. المبرز السكريبت تمكن تمكين
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 .له المصمم للغرض وفقًا - tnnemmod تشغيل عند

 طريق نع تعطيله أو النصي البرنامج تمكين أيًضا يمكن :مالحظة

 .به المقترنة االختيار خانة نقر

 مسجالً  يبقى النصي، البرنامج تعطيل عند. المبرز السكريبت تعطل تعطيل

 .تنفيذه يتم ال ولكن tnnemmod مع

 طريق عن تعطيله أو النصي البرنامج تمكين أيًضا يمكن :مالحظة

 .به المقترنة االختيار خانة نقر

 حيث srotnuW fndmIet في المحدد النصي البرنامج يفتح ...تحرير

 .وتحريره عرضه يمكن

 بواسطة تحميله يتم ال بحيث المحدد النصي البرنامج يزيل التسجيل إلغاء

tnnemmod .إنهاؤه يتم مسجل، غير النصي البرنامج يكون عندما 

 .المسجلة النصية البرامج الئحة من وإزالته فوًرا

 النصي البرنامج أو بالسكريبت ةالخاص اإلعدادات واجهة يعرض إعدادات

 .المحدد

 بوضع الخاص التوثيق راجع وتسجيلها، النصية البرامج أو السكريبتات وضع حول المعلومات من لمزيد

 وضع اختر ،tuuTmooZ قائمة في. السكريبتات لواضعي المخصص tnnemmodل التابعة السكريبات

 .التوثيق السكريتات،
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 مفاتيح سريعة خاصة بالسكريبت

 ألحداث استجابة تلقائيًا تنفيذها يتم بحيث tnnemmod ب الخاصة النصية البرامج كتابة يمكن

 تنفيذه ليتم سكريبت أو نصي برنامج كتابة عند. السريع التشغيل مفتاح على الضغط عند أو محددة
 ب الخاصة السريعة المفاتيح محاورة في السريع المفتاح سيظهر السريعة، المفاتيح بواسطة

tnnemmod .ب خاصة سريعة مفاتيح أي مثل tnnemmod، تخصيصات وتعديل عرض يمكنك 

 .النصي البرنامج أو بالسكريبت الخاص السريع المفتاح

 لعرض مفاتيح سريعة خاصة بالسكريبت 

 التشغيلية األوامر مفاتيح اختر ،tuuT mooZ قائمة في .1

 .tnnemmod ب الخاصة التشغيلية األوامر مفاتيح محاورة تظهر

 .c5Mccmc: اطبع البحث، صندوق في .2

 الخاصة السريعة المفاتيح الئحة في بالسكريبتات الخاصة السريعة بالمفاتيح الئحة تظهر

 .التشغيلية باألوامر

w. المطلوب السريع المفتاح انقر ، للسكريبت مخصصة مفاتيح مجموعة لعرض. 

 والمفتاح األساسي المفتاح إعدادات في السريعة للمفاتيح المخصصة المفاتيح تركيبة رتظه

 .المعدل

i. رغبتك حسب السريع التشغيل مفتاح تركيبة اضبط. 

 .تعديله أو عرضه في ترغب سريع تشغيل مفتاح لكل i و w الخطوتين كرر .5

g. موافق أنقر. 
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تات لواضعي توثيق خاص بوضع السكريب
 السكريبتات

 لوضع وإرشادات معلومات السكريبتات لواضعي السكريبتات بوضع الخاص التوثيق يوفر

 .واختبارها tnne mmod ب الخاصة السكريبتات

 ،لعرض التوثيق الخاص بوضع السكريبتات 

 .التوثيق السكريتات، وضع اختر ،tuuTmooZ قائمة في
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 فهرس

UAC i28 

 i15 الدنغل ازةإج

 i1g الشبكة إجازة

 SpeakIt i1w9 قراءة أداة
 أدوات

 i1g9 الباحث

 i18g الخلفية قارئ

 ZoomText i177 كاميرا

 ZoomText i190 مسجل
 األدوات بشريط خاص إرشاد

 i27 وتعطيل تمكين

 i2g إرشادات

 ZoomText i20 تثبيت إزالة

 i209 التطبيقات من  Xfont استبعاد

 i19 التشغيل بدء معالج استخدام

 i2i الكبيرة األحرف مفتاح استعمال

 i18 إضافيّة أصوات إضافة

 i1wg إطناب

 ZoomText i11 إعداد

 ZoomText i20 تثبيت إزالة

 i19 التشغيل بدء معالج استخدام

 i18 إضافيّة أصوات إضافة

 ZoomText i1w تثبيت -1 الخطوة

 ZoomText i1i تشغيل بدء  - 2 الخطوة

 ZoomText i15 تنشيط  - w الخطوة

 ZoomText i17 تحديث  - i الخطوة

 i12 النظام مستلزمات
 التجوال إعدادات

 i11w الجزء حسب التجوال

 i107 تعقب

 i10g حول

 i111 ماوس

 i109 محاذاة
 التطبيق إعدادات

 i199 إدارة
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 i199 حفظ

 i199 حول
 الصدى إعدادات

 i1wg إطناب

 i128 حول

 i1wi البرنامج صدى

 i1w2 ماوسال صدى

 i129 المفاتيح لوحة صدى

 i120 الصوت إعدادات

 i12g إرشادات

 i120 الصوت

 i12i النص معالجة

 12g(i الصوت) اإلرشادات

 (المجموعة حسب) التشغيلية األوامر

 i219 الباحث

 i22i برنامج

 i229 تمرير

 i2w1 دعم

 i225 قارئ

 i21i التطبيق قارئ

 i21g الخلفية قارئ

 i1gg i228 قراءة

 ZoomText i217 اميراك

 ZoomText i227 مسجل

 i222 مكبر

 i22g القراءة مناطق

 i1gi i2ww النص مؤشر

 i2wi نافذة

 i221 الطبقة وضع

 i1gg بالقراءة الخاصة التشغيلية األوامر

 i1g9 الباحث

 i17i والصوت اإلبراز إعدادات

 i172 التشغيلية األوامر

 i1g9 التشغيل بدء

 i1g9 i170 األدوات شريط

 i1g9 البحث صفحة

 i170 البحث الئحة

 11w(i التجوال) الجزء حسب التجوال



فهرس  259      

 

 107(i التجوال) التعقب

 i58 والتبعيد التقريب

 1x igw ل التبعيد\التقريب

 i2g التعليمات على الحصول
 الصوت

 i118 وتعطيل تمكين

 ZoomText i117 صوت

 i119 الصوت معدل ضبط

 i77 الشام العرض

 i105 الذكي العكس

 i177 لكاميراا

 109(i التجوال) المحاذاة

 ZoomText i28ب الخاص اآلمن الوضع

 i29 وتعطيل تمكين

 i28 األدوات شريط

 Fixit i2i0 أمر

 Zoom Text i1 في بك أهالً 

 i1gi النص بمؤشر خاصة تشغيلية أوامر
 االستخدام بدء

 ig جدد مستخدمون

 ZoomText i1i i22 تشغيل بدء

 i22 تلقائي تشغيل بدء

 ZoomText i1w تثبيت

 ZoomText i17 تحديث

 i17 التلقائي التحديث استخدام

 i17 اليدوي التحديث استخدام

 i17 التلقائي التحديث وتعطيل تمكين

 ZoomText i21 تشغيل

 i211 ك ZoomText تشغيل

 igg متعددة شاشات أو واحدة عرض بشاشة تشغيل

 i7w التبعيد\التقريب نوافذ تعديل

 i102 التركيز تعزيز
 الشاشة تعزيز

 i105 الذكي العكس

 i102 التركيز تعزيز

 i92 اللون تعزيز

 i99 المؤشر تعزيز

 i95 الكتابة عالمة تعزيز
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 i91 حول

 i92 اللون تعزيز

 i99 المؤشر تعزيز

 i95 الكتابة عالمة تعزيز

 i2g تعليمات

 i2g التعليمات استعمال

 i2g اإلنترنت على دعم

 ZoomText i2g تعليمات
 يالتتفض

 Xfont i209 استبعاد

 i202 برنامج

 i211 ك ZoomText تشغيل

 i201 حول

 i207 صقل

 i205 المستخدم واجهة

 i202 البرنامج تفضيالت

 i207 الصقل تفضيالت

 Xfont i209 استبعاد

 i205 المستخدم واجهة تفضيالت

 igi المكبّر العرض تمرير

 ZoomText i2w وتعطيل تمكين
 تنشيط

 i15 الدنغل إجازة

 i1g الشبكة إجازة

 ZoomText i15 تنشيط

 i1g8 األدوات أدوات شريط حقل

 i11g القارئ أدوات شريط حقل

 i5g المكبر أدوات شريط حقل

 ZoomText i2iw حول
 دعم

 i2w9 مشكلة إرسال

 Fixit i2i0 أمر

 ZoomText i2iw حول

 ZoomText i2w7 دعم

 i2i2 اإلنترنت على دعم

 i2i1 النظام معرف

 i2w8 النظام نع معلومات

 ZoomText i2w7 دعم
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 i28 اآلمن الوضع دعم

 i2g تقني دعم
 اللمس شاشة دعم

 ii7 اللمس شاشة في ZoomText استخدام

 ZoomText ii8ب الخاص اللمس رمز استخدام

 ZoomText i51 ميزات إلى الوصول

 iig حول
 المستخدم دليل

 ZoomText i2gب الخاص المستخدم دليل

 ZoomText ii8 ب الخاص اللمس رمز
 متعددة شاشات

 i8i المدعومة المتعددة الشاشات أجهزة

 i8g العروض إعداد

 i85 المستحسنة الشاشة إعدادات

 i90 األخطاء عن الكشف

 i89 المتعددة الشاشات في تصرفات

 i88 العرض لتغييرات تلقائي تعديل

 i80 حول

 i81 خيارات

 ZoomText iw2 أدوات شريط

 iww واستعادة تصغير
 األدوات ريطش

 i2g إرشادات

 iw2 المفاتيح لوحة بواسطة تشغيل

 iww واستعادة تصغير

 i1g8 األدوات حقل

 i11g القارئ حقل

 i5g المكبر حقل

 ZoomText iw2 أدوات شريط

 i1wi البرنامج صدى

 i1w2 الماوس صدى

 i129 المفاتيح لوحة صدى

 ZoomText i117 صوت

 i7i تجميد عرض

 i77 الموقع محدد عرض

 i1w8 التطبيق ارئق

 SpeakIt i1w9 قراءة أداة

 i1i7 التطبيق عارض إعدادات
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 i1i9 النص عرض إعدادات

 i152 مشتركة إعدادات

 i1w9 القراءة أوضاع

 i1ii واستخدام تشغيل بدء

 i1w9 التطبيق عارض

 i1w9 النص عرض

 i1i1 النص عرض محيط

 i18g الخلفية قارئ
 قانوني

 i2 التجارية العالمات

 i2 نشرال حقوق

 ZoomText i177 كاميرا

 i181 والنظام الفيديو أداء

 i178 استخدام

 i178 الكاميرا إعداد

 i177 كاميرا على الحصول

 i177 االستخدام بدء

 i181 الكاميرا إعدادات محاورة

 111(i تجوال) ماوس

 i12 النظام مستلزمات

 التبعيد\التقريب مستوى

 i59 يدالتبع\التقريب مستويات من مجموعة اختيار

 i59 المفضلة التبعيد\التقريب مستويات

 i59 كافة التبعيد\التقريب مستويات

 i59 الكاملة القيمة مستويات

 1x igw ل التبعيد\التقريب استعمال

 i58 الماوس دوالب بواسطة التبعيد\ التقريب

 i58 والتبعيد التقريب

 ig1 الماوس دوالب بواسطة التبعيد\ التقريب تخصيص

 ZoomText i190 مسجل

 i28 الدخول تسجيل مطالبة

 12i(i أصوات) النص معالجة

 i2i1 النظام معرف

 ZoomText i2i1ب الخاص النظام معرف

 i2w8 النظام عن معلومات

 ZoomText i25 مغادرة
 التشغيلية األوامر مفاتيح

 i21w كافة التشغيلية األوامر
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 iw5 من أنواع

 iwi حول

 iw9 محاورة

 iw7 األساسية ليةالتشغي األوامر مفاتيح

 iw5 الطبقة مفاتيح

 iw5 سريعة مفاتيح
 سريعة مفاتيح

 ii5 النزاعات حل

 i198 بالهيئة خاصة سريعة مفاتيح
 القراءة مناطق

 i158 استخدام

 i1g1 إعدادات

 i15i حول

 i1g0 األدوات شريط

 i155 وحذف وتحرير وضع

 i2g اإلنترنت  على التعليمات موارد
 ميزات

 i2 مكبر

 ii ئقار\مكبر

 1g7(i حول) األدوات ميزات

 115(i حول) القارئ ميزات

 55(i حول) المكبر ميزات

 التبعيد\التقريب نوافذ

 i77 العرض ومحدد الشامل العرض وضع استخدام

 1x igw ل التبعيد\التقريب استعمال

 ig7 تحديد

 igg متعددة شاشات أو واحدة عرض بشاشة تشغيل

 igi المكبّر العرض تمرير

 ig5 حول

 i7w ضبط

 i7i تجميد عرض

 ig5 ig7 متعددة شاشات استخدام عند

 ig5 ig7 واحدة شاشة استخدام عند
 هيئات

 i19g االفتراضية الهيئة

 i197 وتحميل حفظ

 i195 حول

 i198 سريعة مفاتيح
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 iw1 المستخدم واجهة
 السكريبت وضع

 i251 السكريبتات إدارة

 i2i8 السكريبتات تسجيل

 i255 توثيق

 i2i5 حول

 i2ig السكريبتات؟ هي ام

 i25i بالسكريبت خاصة سريعة مفاتيح

 i2i7 السكريبتات وضع
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