Instalacja, wstępna konfiguracja i pierwsze kroki w NVDA
Instalacja NVDA
Po pobraniu programu ze strony www.nvda.pl (link bezpośredni:
http://pobierz.nvda.pl), przejdź do folderu, gdzie został zapisany. Standardowo
w systemie Windows będzie to folder Pobrane. Znajdziesz go np. przy
pomocy aplikacji Ten komputer (Windows 10). Odszukaj w tym folderze
i uruchom plik nvda_*.exe.
UWAGA! * oznacza kilka dowolnych znaków. Kolejne wersje NVDA
publikowane są jako pliki instalacyjne o nazwie skonstruowanej na
zasadzie: nvda_rok wydania.numer wydania w danym roku.

Po uruchomieniu pliku nvda_*.exe rozpocznie się instalacja, której towarzyszy
dźwięk,

Ilustracja 1: Przygotowanie instalacji

a także mogą otworzyć się Ustawienia Windows 10.

Ilustracja 2: Ustawienia Windows 10 dotyczące ułatwień dostępu

Zamknij to okno np. skrótem Alt+F4.
Nas będzie interesowało inne okno kreatora instalacji NVDA.

Ilustracja 3: Pierwsze okno kreatora instalacji NVDA

Tabulatorem przechodzimy do pola wyboru „Zgadzam się” i zaznaczamy je
Spacją, a następnie ponownie Tabulatorem przechodzimy do przycisku
„Zainstaluj NVDA na tym komputerze” i naciskamy Spację.
Pojawi się kolejne okno dialogowe kreatora instalacji.

Ilustracja 4: Drugie okno kreatora instalacji NVDA

Przechodzimy Tabulatorem do przycisku Kontynuuj i naciskamy Spację.
Rozpocznie się instalacja programu, która w zależności od konfiguracji
komputera może trwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.

Ilustracja 5: Okno procesu instalacji

Na nowych komputerach trwa to dosłownie dwie - trzy sekundy. Instalacji
towarzyszą charakterystyczne dźwięki, a po jej zakończeniu powinno pojawić
się okno dialogowe informujące o sukcesie instalacji.

Ilustracja 6: Okno o powodzeniu instalacji NVDA

Naciskamy Enter lub Spację, aby je zamknąć.
Instalator NVDA zakończy pracę zamykając program i uruchamiając go
ponownie. Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić się okno dialogowe
informujące o klawiszu NVDA, w którym możemy też zdecydować o tym,
czy NVDA ma uruchamiać się automatycznie wraz z systemem.

Ilustracja 7: Okno pojawiające się przy pierwszym starcie NVDA

Jeżeli mamy nietypową klawiaturę, w której klawisz Insert jest trudno
dostępny, bo na przykład wymaga naciśnięcia jednocześnie klawisza Fn
i Delete (jak w niektórych notebookach), wówczas warto w tym oknie

odszukać Tabulatorem i zaznaczyć Spacją pole wyboru „Użyj CapsLock
jako klawisza NVDA”.
UWAGA! Kiedy jako klawisz NVDA ustawimy CapsLock, to aby przy
uruchomionym NVDA włączyć wielkie litery, trzeba będzie go nacisnąć
szybko dwa razy. Podobnie też wyłącza się wielkie litery.

Jeśli potrzebujemy udźwiękowienia na co dzień, przejdźmy też Tabulatorem
do pola wyboru „Uruchom NVDA po zalogowaniu do systemu Windows”
i zaznaczmy je Spacją. Następnie Tabulatorem przejdźmy do pola wyboru
„Pokazuj to okno przy starcie NVDA” i Spacją odznaczmy to pole, bo
raczej nikt przy każdym starcie NVDA nie będzie miał ochoty ponownie
zapoznawać się z tym komunikatem.
I wreszcie możemy nacisnąć Enter lub przechodzimy Tabulatorem do
przycisku OK i naciskamy Spację, aby zamknąć okno i zastosować zmiany.

Wstępna konfiguracja NVDA
Mam tu na myśli m.in. wybór syntezatora mowy. Wiele osób może razić
dołączony do darmowego programu NVDA syntezator eSpeak. Jeśli wolimy
głos lektorski, musimy wybrać syntezator SAPI.
Skrótem NVDA+N (Insert+N lub CapsLock+N, w zależności od wcześniej
wybranych ustawień) uruchamiamy menu NVDA i wybieramy z niego kolejno
strzałką w dół Ustawienia, strzałka w prawo rozwijamy je i znów strzałką
w dół Syntezator.... Naciskamy Enter.

Ilustracja 8: Menu NVDA z wyborem ustawień Syntezator...

Otworzy się okno wyboru syntezatora, gdzie wybieramy strzałką w dół
„Microsoft Speech API version 5” i naciskamy Enter lub przechodzimy
Tabulatorem do przycisku OK i naciskamy Spację, aby zamknąć okno.

Ilustracja 9: Okno wyboru syntezatora w NVDA

W Windows 10 zacznie mówić dołączony przez Microsoft polski syntezator
Paulina. Nie jest on jednak doskonały. Jeśli mamy możliwość to polecam
zakup przynajmniej jednego głosu Ivona (Jacek, Ewa, Jan, Maja lub
Agnieszka) w cenie około 100 złotych lub jednego głosu Nuance (Krzysztof,
Ewa lub Zosia) za około 140 złotych. Jeśli mieliśmy wcześniej zainstalowany
jeden z tych głosów, to może on się odezwać zamiast głosu Paulina.
Jeżeli zakupimy i zainstalujemy jeden z wyżej wymienionych głosów po
instalacji NVDA, to możemy wybrać ten głos wywołując ponownie menu
programu skrótem NVDA+N i wybierając tym razem z menu Ustawienia,
Ustawienia głosu... (strzałką w dół na Ustawienia, potem strzałka w prawo
i znów w dół, tym razem dwa razy).

Ilustracja 10: Menu NVDA i wybór Ustawień głosu

Po naciśnięciu klawisza Enter otworzy się okno dialogowe Ustawienia głosu.

Ilustracja 11: Okno Ustawienia głosu w programie NVDA

Znajdziemy się w polu lista rozwijana Głos, gdzie strzałkami w górę lub w dół
odszukujemy syntezator, który chcemy używać w NVDA. Przechodząc
Tabulatorem do kolejnych pól możemy ustawić strzałkami prędkość, czy też
głośność syntezatora. Nie polecam regulacji Wysokości, bo może ona
pogorszyć jakość dźwięku. Polecam przejść Tabulatorem do pola wyboru
„Dźwięk dla dużych liter” i zaznaczyć je Spacją. Jest to przydatne ustawienie
w trakcie pisania, bo napisaniu dużej litery będzie towarzyszył dźwięk.

Pozostałe ustawienia pozostawiam własnej inwencji. Na początek nie warto ich
zmieniać. Po zakończeniu tych ustawień możemy nacisnąć Enter lub przejść
Tabulatorem do przycisku OK i nacisnąć Spację.
Skoro była mowa o pisaniu, to warto jeszcze zmienić jedno ustawienie. Z menu
NVDA strzałką w dół wybieramy Ustawienia i rozwijamy je strzałką w prawo,
a potem strzałką w dół odszukujemy Ustawienia klawiatury….

Ilustracja 12: Menu NVDA z wyborem Ustawień klawiatury

Naciskamy Enter i otworzy się okno Ustawienia klawiatury.

Ilustracja 13: Okno Ustawień klawiatury w NVDA

Po oknie tym można poruszać się jak zwykle Tabulatorem. Polecam przejść
do pola wyboru „Czytaj całe słowa” i zaznaczyć je Spacją.

Wcześniej znajdziemy też możliwość wyboru „układu klawiatury”.
Domyślnie ustawiony jest układ Desktop. Jeśli mamy notebooka bez
klawiatury numerycznej, strzałką w dół zmieńmy to ustawienia na Laptop.
UWAGA! Dla obu układów klawiatury są nieco inne skróty klawiszowe do
obsługi NVDA. Wszystko na ten temat znajdziemy w menu NVDA ->
Pomoc -> Wykaz klawiszy poleceń.

Przechodząc Tabulatorem po oknie Ustawienia klawiatury znajdziemy też
pole wyboru „Użyj CapsLock jako klawisza NVDA”. Jeśli potrzebujemy, to
możemy zaznaczyć to pole Spacją.
Pozostałe ustawienia pozostawiam własnemu osądowi. Jeśli zakończymy te
ustawienia, możemy nacisnąć Enter lub Tabulatorem przechodzimy do
przycisku OK i naciskamy Spację, aby zamknąć okno i zapisać zmiany.

Podstawy obsługi
Włączanie NVDA

NVDA można włączyć skrótem Alt+Ctrl+D (czyli prawy Alt+D) o ile, po
jego instalacji, nie usuniemy ikony programu z pulpitu lub nie zmienimy go we
właściwościach ikony NVDA.
Wyłączanie NVDA

NVDA można również wyłączyć skrótem klawiszowym. Naciskamy
NVDA+Q, a potem Enter, o ile nie wyłączyliśmy pokazywania opcji przy
wyjściu z NVDA. Jeśli pokazywanie tych opcji jest wyłączone, zamknięcie
NVDA nastąpi od razu po naciśnięciu skrótu NVDA+Q.
Jak poznać obsługę NVDA?

W programie NVDA znajdziemy zarówno Podręcznik użytkownika, jak
i Wykaz klawiszy poleceń. Oba znajdziemy w menu NVDA (NVDA+N),
gdzie strzałką w dół musimy odszukać Pomoc i rozwinąć strzałką w prawo.
Tam od razu napotkamy Podręcznik użytkownika, a niżej, strzałką w dół,
znajdziemy Wykaz klawiszy poleceń.

Ilustracja 14: Menu NVDA z wyborem Podręcznika użytkownika z
Pomocy

Zarówno Podręcznik użytkownika, jak i Wykaz klawiszy poleceń są
prezentowane w formie strony internetowej i po naciśnięciu Enter otwierają
się w przeglądarce internetowej typu Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, albo też nowej w Windows 10 Microsoft Edge. Zależnie od
tego, która jest zainstalowana i ustawiona jako domyślna dla otwierania plików
HTML.
Aby sprawnie posługiwać się programem NVDA wystarczy tak naprawdę
zapoznać się z Wykazem klawiszy poleceń. A do przestudiowania
podręcznika i skrótów klawiszowych wystarczy na początek podstawowa
znajomość skrótów służących do obsługi stron internetowych i tabel.
Podstawowe skróty klawiszowe NVDA

Skróty zaczerpnięte z Wykazu klawiszy poleceń NVDA w wersji 2017.1.
Nawigacja pojedynczymi literami
Naciśnięcie litery przechodzi do następnego elementu odpowiedniego typu,
natomiast naciśnięcie litery z klawiszem Shift przechodzi do elementu
poprzedniego.
Nawigacja pojedynczymi literami możliwa jest w trybie przeglądania, który to
tryb włącza się i wyłącza skrótem NVDA+Spacja. Jeśli po naciśnięciu litery
słyszymy jak NVDA ją wypowiada, to oznacza, że tryb przeglądania jest
wyłączony. Kiedy jednak naciśniemy np. H i usłyszymy odczytywany jakiś
nagłówek lub informację o braku nagłówka, to tryb przeglądania jest włączony.
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H: nagłówek
L: lista
I: element listy
T: tabela
K: link
N: tekst niebędący linkiem
F: pole formularza
U: nieodwiedzony link
V: odwiedzony link
E: pole edycji
B: przycisk
X: pole wyboru
C: pole rozwijalne
R: przycisk radiowy
Q: blok cytatu
S: separator
M: ramka
G: grafika
D: punkt orientacyjny
O: obiekt zagnieżdżony
Cyfry 1 do 6: nagłówki poziomu odpowiednio od 1 do 6
a: adnotacja (komentarz, zmiana edytorska, itd.)

Poruszanie się w strukturze tabel
przejdź do poprzedniej kolumny - CTRL+ALT+strzałka w lewo - przenosi
kursor do poprzedniej kolumny w tej samej linii
Przejdź do następnej kolumny - CTRL+ALT+strzałka w prawo - przenosi
kursor do następnej kolumny w tej samej linii
Przejdź do poprzedniej linii - CTRL+ALT+strzałka w górę - Przenosi
kursor do linii poprzedniej
Przejdź do następnej linii - CTRL+ALT+strzałka w dół - Przenosi do
następnej linii.

