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Obter o JAWS em movimento! A versão thumb drive do JAWS permite que o seu software de
leitura de tela, incluindo as suas configurações personalizadas, o acompanhem em um
dispositivo tão pequeno que cabe no seu bolso ou fica pendurado em seu chaveiro.
Carregue o JAWS com você, e o utilize em qualquer computador com acesso à licensa do
JAWS. Você pode executar o JAWS em um modo de demonstração de 40 minutos em
computadores que não tiverem a licensa do JAWS disponível. Tudo o que você precisa fazer
é baixar a ferramenta Interceptador de Vídeo do JAWS/MAGic. Você ou outra pessoa com
direitos de administrador no computador podem instalar esta ferramenta. Então, apenas
introduza o seu thumb drive e prossiga.

O que é um thumb drive USB?
Um thumb drive USB é um pequeno dispositivo de armazenamento portátil que se conecta
na porta USB do seu computador. Thumb drive USB armazenam muito mais dados do que
um disquete, e você pode facilmente transferir arquivos deles e para eles, diferente de um
CD. Thumb drives USB podem variar em capacidade de 128 MB a 64 GB.

Qual a diferença entre um thumb drive USB, um flash drive USB e um pen drive
USB?
Eles são todos essencialmente o mesmo tipo de dispositivo. Fabricantes diferentes usam
termos diferentes, mas eles são todos dispositivos de armazenamento externo que você
pode conectar na porta USB do seu computador. Esta versão do JAWS também pode ser
executada a partir de discos rígidos USB externos. Há até mesmo relatos de usuários que
copiaram esta versão para seus iPods e a executaram em seus computadores.

Por que eu desejaria executar o JAWS a partir de um thumb drive USB?
Executar o JAWS a partir de um thumb drive USB permite que você use o JAWS em
qualquer computador sem ter que instalar o software, considerando que o interceptador de
Vídeo esteja instalado. Isso quer dizer que você pode utilizar o JAWS em um computador
sem ter que fazer uma instalação completa do programa ou ter que configurá-lo.
Mais importante ainda, você pode salvar as suas configurações favoritas no thumb drive
USB e depois levé-las com você onde quer que você vá. Quando você conectar o seu thumb
drive JAWS em qualquer computador onde uma cópia autorizada do JAWS já tiver sido
instalada, você tem o benefício de utilizar a versão completa do JAWS com todas as
configurações favoritas, incluindo scripts, arquivos de dicionário, arquivos de configuração e
mais. Além disso, já que os dados podem ser gravados no thumb drive USB, você pode
mudar essas configurações a qualquer momento.
Esta funcionalidade é bastante útil aos usuários do JAWS que trabalham com uma variedade
de computadores diferentes durante o dia ou a semana. Levar as suas configurações no
thumb drive USB quer dizer que qualquer computador pode ser instantaneamente
configurado da maneira que você preferir.

Eu preciso comprar uma marca específica de thumb drive USB?
Não, você pode utilizar qualquer flash drive USB compatível com o Windows com esta
versão do JAWS. O drive tem que ter pelo menos 128 MB de espaço livre. Além disso,
quando você estiver extraindo/instalando o JAWS diretamente de um thumb drive, o
processo poderá ser mais lento em algumas marcas de drive (tais como San Disk).

Qual versão do Windows eu preciso?
O computador deve estar executando o Windows 8, Windows 7, ou Windows Vista, se você
deseja executar o JAWS a partir de um thumb drive USB.

Onde eu obtenho a versão do JAWS que será instalada em um thumb drive?
Você pode baixá-la a partir daqui Página de Download da Freedom Scientific JAWS. Se
certifique de que você baixe a versão que indica que ela é para a utilização em um thumb
drive.

Então eu não preciso comprar um Thumb Drive ou Pen Drive específico da
Freedom Scientific para poder utilizar a minha licença do JAWS atual?
Isso mesmo! Você pode copiar o JAWS de ou para diversos thumb drives da maneira como
você desejar. A licença para você utilizar o JAWS não está instalada no thumb drive em si,
então, se você perder o thumb drive, você não perdeu a sua licença de software.

Como eu configuro um computador para trabalhar com o JAWS em um thumb
drive USB?
Tudo o que você precisa fazer é instalar o Interceptador de vídeo do JAWS/MAGic em seu
computador. Freedom Scientific criou um arquivo executável especial que instala apenas
esses componentes no seu computador. Simplesmente copie este arquivo para o seu thumb
drive e então execute-o para instalar os componentes de vídeo necessários no seu
computador. Você deve ter direitos de administrador no computador para que a instalação
se complete.
Nota: Você poderá precisar de assistência visual para instalar o Video
Intercept. Se o computador tiver o Windows Narrator instalado,
você pode utilizar este programa para te ajudar.

E se eu não tiver direitos de administrador para o computador?
Se você não tiver direitos de administrador no computador, você não poderá instalar o
Interceptador de Vídeo do JAWS/MAGic no computador. Você não será capaz de utilizar o
JAWS a partir de um thumb drive naquele computador a menos que um administrador
instale os componentes para você ou instale o JAWS.

Como o JAWS em um thumb drive USB obtém a sua autorização?
A versão de thumb drive funcionará como demo de 40 minutos a menos que um dos
seguintes critérios for verdadeiro:
• Uma chave de de autorização local ILM já está instalada no computador e corretamente
autorizada para a sua versão do JAWS

• Um Servidor de Rede ILM está disponível na rede e está corretamente autorizado para a sua
versão do JAWS
• Um dongle corretamente apropriado está conectado em uma segunda porta USB no
computador

E se o JAWS já estiver instalado no computador?
Se você executar o JAWS a partir de um thumb drive USB, apenas as configurações
armazenadas no thumb drive para o JAWS serão usadas. Todas as configurações atualmente
armazenadas no computador serão ignoradas. Você não pode usar scripts, arquivos de
configuração ou outras informações de configuração salvas no computador ao executar o
programa a partir de um thumb drive. Isso não modifica nenhuma das configurações do
JAWS originais do computador. Em outras palavras, se, mais tarde, você executar o
aplicativo a partir do disco rígido do computador, todas as configurações originais
permanecerão intactas. Além disso, se a versão do JAWS instalada no computador tiver sido
ativada, o aplicativo usará aquelas informações de licença ao executar a partir do thumb
drive.

E se uma versão anterior do JAWS estiver instalada no computador?
Instalar os mais recentes drivers interceptadores de vídeo não prejudicará a funcionalidade
de versões mais antigas do software da Freedom Scientific instalada no computador. Para
obter os melhores resultados, instale os drivers de vídeo mais recentes.
Licenças para versões mais antigas do JAWS e MAGic somente conseguem autorizar versões
de thumb drivers se elas forem válidas para JAWS 8.0 ou anterior ou MAGic 10.5 ou
anterior.

Posso copiar o programa do JAWS e os arquivos de configuração para outro
thumb driver ou para o disco rígido do meu computador?
Sim. Você pode mover tanto o seu programa JAWS quanto os seus arquivos de
configurações para outro thumb drive sem nenhum requisito de instalação especial. Você
também pode copiar os arquivos de configuração do JAWS para o disco rígido do seu
computador ou vice versa. Entretanto, é recomendado que você não execute a versão do
thumb drive do JAWS do disco rígido do seu computador. Ao invés disso, você deverá
instalar e utilizar a versão desktop.

Como eu começo?
Faça o seguinte para copiar o JAWS para o seu thumb drive USB e executar o programa em
um computador:
1. Conecte o seu thumb drive USB na porta USB do seu computador.
2. Baixe a versão do JAWS desenhada para thumb drives USB e salve-a no seu thumb drive.
3. Vá até o seu thumb drive, selecione o arquivo que você baixou, e pressione ENTER.
4. Pressione ENTER. Os arquivos de programa do JAWS são extraídos para a raiz do seu
thumb drive. O instalador criará a estrutura de pasta necessária. Não remova o drive até
que o processo esteja completo.
5. Baixar o arquivo Interceptador de Vídeo: Salve este arquivo na raiz do seu thumb drive
USB. Executar este arquivo permite que você instale o Interceptador de Vídeo do JAWS em
qualquer computador que ainda não o tenha instalado.
6. Desconecte o thumb drive USB e conecte-o em um computador diferente. O Windows exibe
automaticamente uma caixa de diálogo que pergunta que ação você quer tomar em

seguida. Selecione "Iniciar JAWS" (é a escolha padrão) e então pressione ENTER. Se esta
caixa de diálogo não aparecer, pressione TECLA WINDOWS+R, digite "X:\JAWSY"
(onde X é a letra do drive atribuída ao seu thumb drive e Y é o numero da versão do seu
JAWS) e pressione ENTER.
Nota: Se o Interceptador de Vídeo do JAWS/MAGic não tiver sido
instalado no computador, escolha o botão Cancelar quando a caixa
de
diálogo
executar
automaticamente
aparecer.
Então,
pressione tecla WINDOWS+R, digite "X:\FSVideoIntercept.exe"
(onde X é a letra do drive associada ao seu thumb drive), e
pressione ENTER. Isso instala os componentes de vídeo do JAWS
necessários no computador. Você deve ter privilégios de
administrador para instalar esses arquivos.
7. Agora você pode utilizar o JAWS como se ele tivesse instalado no disco rígido do
computador. Quaisquer mudanças de configurações que você fizer são salvas no thumb
drive USB de modo que você pode utilizá-las da próxima vez. Quando você tiver terminado
de trabalhar no computador, saia do JAWS e remova o drive da porta USB.

Posso utilizar outro sintetizador além do Eloquence?
Sim, você pode usar qualquer sintetizador SAPI 5 ou Vocalizer Expressive com o JAWS para
thumb drives USB, contanto que o sintetizador tenha sido instalado no computador. Você
pode usar os procedimentos normais do JAWS para alternar para o SAPI 5 ou Vocalizer
Expressive.
Nota: Se o sintetizador SAPI selecionado se tornar indisponível, o JAWS
começará a utilizar o Eloquence.

Posso utilizar uma linha braile?
Não. Se você estiver executando o JAWS a partir de um thumb drive USB, você não pode
utilizar uma linha braile. Se você desejar utilizar uma linha Braille, você deverá baixar e
instalar a versão demonstrativa ou completa do JAWS no computador e configurá-la para
utilizar o seu dispositivo.

Posso utilizar recursos de acesso remoto ou PAC Mate desktop?
Não. Se você estiver executando o JAWS a partir de um thumb drive USB, você não pode
utilizar o JAWS durante sessões de terminal. Você também não pode utilizar o PAC Mate
Desktop. Se você desejar utilizar qualquer um desses recursos, você deverá baixar e instalar
a versão completa do JAWS no computador.

Posso usar uma versão thumb drive do JAWS e ainda trabalhar com JAWS
Tandem tanto como controlador ou destino?
Não. Por causa da instalação e dentradas de registro, não é possível neste momento usar
uma versão de thumb drive USB se você pretende estabelecer conexões com JAWS Tandem.
Na verdade, as opções de JAWS Tandem não estarão presentes nos menus do JAWS se você
estiver usando uma versão de thumb driver do JAWS. Se você deseja usar o JAWS Tandem,
baixe e instale a versão completa ou de demonstração do JAWS.

Quais são as outras diferenças entre a versão thumb drive do JAWS e a versão
desktop?
Você não pode Configurar o JAWS para iniciar como serviço para que ele leia a tela de boasvindas do Windows. A caixa de verificação Iniciar JAWS Automaticamente na caixa de
diálogo Configurações Básicas está indisponível. Além disso, o utilitário de Importação, que
permite que você importe configurações de versões anteriores do JAWS, não está disponível.

Quando eu terminar de utilizar o JAWS, é necessário que eu remova os vários
drivers do computador?
Não, deixar esses drivers no lugar permitirão que uma outra pessoa se conecte ao JAWS ou
ao MAGic em um thumb drive mais tarde, então é melhor deixá-los.
Se você escolher remover o driver Interceptador de Vídeo, faça o seguinte:
1. Abra o Painel de Controle do Windows a partir do menu Iniciar.
2. Selecione Adicionar ou Remover Programas e pressione ENTER.
3. Para remover o interceptador de vídeo, selecione "Interceptador de Vídeo da Freedom
Scientific" e escolha o botão Alterar/Remover.

Posso instalar tanto o JAWS quanto o MAGic no mesmo thumb drive?
Sim. O thumb drive precisará de aproximadamente 192 MB de espaço livre. O último
programa que você instalou será o único disponível a partir da caixa de diálogo auto
executar que aparece quando você conecta o thumb drive. A maneira mais fácil para que
você inicie esses programas quando ambos estiverem presentes no mesmo thumb drive é
pressionar tecla WINDOWS+R, digitar "X:\JAWSY" or "X:\MAGicY" (onde X é a letra
associada ao seu thumb drive e Y é o número de versão do seu JAWS ou MAGic) e então
pressione ENTER.
Nota: Cada produto requer autorizações separadas. Se um dos
programas não conseguir obter autorização, esse programa
executará no modo de 40 minutos.

