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هاي ورودي و خروجی رایانه ویژه آسیب دیدگان بیناییآشنایی با دستگاه
زي درسیکارشناس ارشد برنامه ری/آناهیتا خضري

:چکیده
رند. پیشرفت تکنولوژي و ادغـام  نابینایان و کم بینایان به عنوان گروهی از دانش آموزان با نیازهاي ویژه همچون دیگران  می توانند از رایانه استفاده کرده و بهره بب

بزارهاي ورودي و خروجی رایانه ویژه آسیب دیدگان بینایی و اسـتفاده  آن با الفباي بریل و گویا کردن اطالعات مکتوب منجر به ایجاد تجهیزات تکنولوژیکی و تولید ا
هاي ورودي و خروجی رایانه ویژه آسیب دیدگان بینایی، به منظور کسب ایده، هم چنین آنان همچون دیگران از رایانه شده است. در مقاله حاضر ضمن معرفی دستگاه

دترین ابزارهاي ورودي و خروجی رایانه براي این گروه از دانش آموزان پرداخته می شود. تولید و بومی سازي دستاوردهاي موجود، به معرفی جدی
کم بینا، بریلنابینا،:کلیديهاي واژه

مقدمه
هایی که دارند به یک شکل افراد از نظر تواناییتمامی 

توان انتظار داشت که به یک صورت بتواننـد  نیستند و نمی
دلیــل داشــتن ده کننــد. بعضــی از افــراد بــهاز رایانــه اســتفا

کـاربران  سایر مشکالت حسی یا جسمی قادر نیستند مانند 
ي عنوان نمونه، افراد آسیب دیـده از رایانه استفاده کنند. به

به دلیل نقص بینایی اصوالً از طریق حواس شنوایی ،ییبینا
-سـخت گیرند. در جهان امروز، ابزارهـاي و المسه یاد می

هاي نرم افزاري ویژه اي براي این دسـته از  و برنامهافزاري 
کاربران طراحی شده است تا بتوانند همانند دیگر کاربران 

هاي مدرن را تجربه کنند.وريآلذت استفاده از فن

هاي ورودي:دستگاه-الف
هــایی هســتند کــه جهــت انتقــال اطالعــات ازدســتگاه

کاربر به رایانه استفاده می شود.

لید:صفحه ک
پیرامونی رایانه است و یک واسط کـاربر  يیکی از اجزا

شود که کاربر از طریـق آن بـا   سخت افزاري محسوب می
که افـراد بینـا در  کند.با توجه به اینرایانه ارتباط برقرار می

هاي صحیح، قادر هستند بدون استفاده از صورت آموزش

؛نـد چشم از صفحه کلید معمولی استفاده کرده و تایپ کن
توان نتیجه گرفت که فرد نابینا قادر خواهد بود بنابراین می

افزارهاي هوشمند آموزش گیري از نرمبا آموزش و یا بهره
صفحه کلید، از صفحه کلید معمولی استفاده کند. بـا ایـن   
حال صفحه کلیدهاي خاص براي آسیب دیـدگان بینـایی   

تهیه شده است که عبارتند از:
اه شامل صفحه کلیدي است کـه  این دستگ:1بریل پن

از طریق آن امکان ورود اطالعات به رایانه یا سایر وسـایل  
فراهم 2مشابه قابل حمل نظیر تلفن یا رایانه کوچک جیبی

گــردد. در قســمت پــایین ایــن صــفحه کلیــد، صــفحه  مــی
هاي بریل تعبیه شده است. نمایشگر بریل، متشکل از سلول
هاي بریـل، اطالعـات روي   این دستگاه با استفاده از سلول

صفحه نمایش رایانه یا سایر وسایل مشابه را دراختیار فـرد  
دهـد. در حاشـیه عقـب سـمت راسـت ایـن       نابینا قـرار مـی  

ــاطري قــرار دارد و در دو   دســتگاه، محــل اتصــال شــارژ ب
طرف جلوي دستگاه، حلقه هایی بـراي عبـور دسـته قابـل     

دسـتگاه بـه   حمل دستگاه تعبیه شده است. بـا اتصـال ایـن    
رایانه امکان ورود و خـروج اطالعـات بـراي کـاربر نابینـا      

ساختار ایـن دسـتگاه قابلیـت سـازگاري بـا      آید.فراهم می

1. Braille Pen
2. PDA
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هاي عامل ویندوز را دارد.سیستم
این صفحه متشکل از کلیدهایی است : 1بریل کیبورد

که روي هر کدام، معادل هریک از کلیدهاي صفحه کلید 
صورت برجسته حک شده است و معمولی با خط بریل به 

به کاربر نابینا امکـان اسـتفاده از تمـامی کلیـدهاي صـفحه      
-این صفحه کلید با تمامی رایانهدهد.کلید معمولی را می

PS2سازگار است و از طریق اتصـال  IBMهاي شرکت 
شود.میبه رایانه وصل مستقیماUSBًیا 

ایـن پوشـش شـامل    :2برچسب بریـل صـفحه کلیـد   
صـورت برجسـته   ایی به خط بریل اسـت کـه بـه   هبرچسب

براي هر یک از کلیدهاي صفحه کلید معمولی تهیـه شـده   
است. با توجـه بـه شـفافیت جـنس آن، حـروف و عالیـم       
صــفحه کلیــد معمــولی از زیــر آن قابــل مشــاهده هســتند. 

خواهنـد بریـل یـاد بگیرنـد     کاربران بینا و افـرادي کـه مـی   
تفاده کنند.ها استوانند از این برچسبمی

صفحه کلیدي اسـت  صفحه کلید با حروف درشت: 
با حروف بزرگتر و پررنگ تر تا کلیدها بهتر دیده شوند و 

3براي افرادي که به دلیل ابتالء به بیماري نظیـر رتینوپـاتی  

شـوند و یـا   ناشی از دیابت دچار آسیب دیدگی بینایی مـی 
لیـت  افراد کم بینا ساخته شده است. ایـن صـفحه کلیـد قاب   

هاي عامـل وینـدوز را دارد و از طریـق    سازگاري با سیستم
شود.به رایانه وصل میUSBاتصال

گروهی نابینایان:برايهاي لوحیاستفاده از رایانه
از دانشمندان موفق به کشـف روش جدیـدي بـراي افـراد     

تـوان  اند که بر اساس آن میمبتال به اختالالت بینایی شده
بـه عنـوان   4آي پـد هاي لوحی مانندانهاز سیستم لمسی رای

هاي جدید، کلید خط بریل استفاده کرد. در بررسیصفحه
توانند به اند که نابینایان میبه این نتیجه رسیدهپژوهشگران

1. Braille key board
2. Braille keyboard sticker
3. Retinopathy
4. ipad

-افزاري یا دستگاهجاي استفاده از صفحه کلیدهاي سخت
هاي مکانیکی مخصوص نوشـتن خـط بریـل، بـه صـورت      

مسـی کمـک بگیرنـد و بـا قـرار      مستقیم از نمایشـگرهاي ل 
دادن انگشتان خود روي شیشـه نمایشـگر تایـپ کننـد. بـه      
عبارت دیگر به جاي آنکـه از نـوك انگشـتان بـراي پیـدا      

هـایی طراحـی   مـه ککردن حروف کمک گرفتـه شـود، د  
تواننـد انگشـتان را پیـدا کننـد. کـاربران در     اند که میشده

شگر رایانـه  وري، هشت انگشت خود را روي نمایآاین فن
دهند و بر اساس محل قرارگیري انگشـتان،  لوحی قرار می

شــوند. در ایــن حالــت فــرد هــا ظــاهر مــیکلیــدها زیــر آن
دانـد و  نابینا کلید مربوط به هر یک از انگشتان خود را می

بــا فشــار دادن آن کلمــات مــورد نظــر خــود را تایــپ       
می کند.

شـرکت  ترین صفحه کلیـدها: معرفی یکی از جدید
ترین آلمان یکی از جدیدترین و مهماز کشور5تکهندي

صفحه کلیدهاي مجهز به برجسته نگار را ساخته است. این 
توانـد  باشـد کـه مـی   دستگاه داراي خط بریل متحرك می

و زنـده روي صفحه نمایش رایانه را به صـورت هاينوشته
ــا ملمــوس و مج   ــر انگشــتان نابین ــد. متحــرك زی ســم نمای

هاي این دستگاه عبارتند از :قابلیت
باشد.سلولی بریل می40داراي ردیف - 
داراي سیستم هوشمندي است که موقع خواندن کتاب - 

رود.به طور اتوماتیک از سطر اول به سطر دوم می
صفحه کلید براي راحتی کاربر به صورت ارگونومیک - 

ساخته شده است.
باشد.ابل تنظیم میحالت برجستگی نقاط بریل ق- 
گیگا بایت حافظه متنی است.4داراي - 
است.USBداراي دو اتصال - 
ها و نصب کارت حافظه کوچـک  قابلیت بلوتوث فایل- 

را دارد.

5. Handy Tech
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مـه فـراهم نمـوده    کد8امکان تایپ بریل را بـه وسـیله   - 
1متـون تایـپ شـده، تبـدیل بـه فایـل بـا فرمـت ورد        است.

گردد.می
سـاعت  3گرم است و بـه مـدت   900وزن این دستگاه - 

ــراي مــدت   ــه شــارژ  20شــارژ گردیــده و ب ــاز ب ســاعت نی
ندارد.

موشواره :
دســتگاهی شــبیه بــه مــوش اســت کــه جــزء تجهیــزات 

آید و همانند صفحه کلید یک میورودي رایانه به حساب
شـود. موشـواره   واسط کاربر سخت افزاري محسـوب مـی  

باشد.ویژه کاربران نابینا قابل لمس می
قابل لمس بـه  ماوسموشواره یا موشواره قابل لمس: - 

شود و بـه نابینایـان کمـک مـی کنـد تـا از       رایانه وصل می
افزار واژه پـرداز اسـتفاده کننـد و نیـز شـکل      اینترنت و نرم

دو مـاوس وي رنمودار و نقشه را ردگیري و پیدا کنند. بر
ه، نقطه برجست16هر یک بر رويبالشتک وجود دارد که  

، مـاوس قرار دارد. نرم افزار پشتیبان این 4در 4به صورت 
وي صفحه نمایش رایانه را با بـاال و پـایین   رمتن موجود بر

بالشتک، به بریل برمی گرداند بر رويرفتن نقاط برجسته 
یک و این قابلیت را دارد که متن را با صداي بلند بخواند.

آن قرار گرفته بالشتک کاراکترهایی را که مکان نما روي 
دهد و بالشتک دیگر به کاربر اطالعاتی درباره را نشان می

آخـرین حـرف   "این"آنچه که در پی خواهد آمد نظیر (
دهـد. نقـاط برجسـته، زمـانی کـه      کلمه است) را نشان مـی 

-مـی خط نمودار، نقشه یا سایر اشکال قراربر رويماوس
هنده پهنـاي  رود و تعداد نقاط برجسته نشان دگیرد باال می

گیـرد نقـاط   که کاربر از خط فاصـله مـی  خط است. زمانی
توانــدمــیکــاربررود. بــه ایــن ترتیــببرجســته پــایین مــی

یا مرز کشورها را ردگیري و بیان کند. نمودار و خمیدگی

1. Microsoft Office Word

تر نیز قابـل تفسـیر هسـتند. بـراي نمونـه،      هاي پیچیدهشکل
برجسـته و  ها با باال رفـتن تمـامی نقـاط   ي نقشهنواحی تیره

نواحی روشن با پایین رفتن تمامی نقاط برجسـته مشـخص   
شود. می

:میکروفن
وسـیله عنـوان که از میکـروفن بـه  کاربران نابینا براي آن

ــد الزم اســت ــهورودي اســتفاده کنن ــه،کــه رایان مجهــز ب
وري تشـخیص  آباشـد. فـن  2گفتـار افزارهاي تشـخیص نرم

دهد کـه گفتـار و کلمـات    ن را میرایانه این امکاگفتار، به
کنــد، اي را کــه از طریــق میکــروفن صــحبت مــیگوینــده

وري هـدف  آبازشناسی نماید. به عبارت دیگر در ایـن فـن  
آن است که گفتار را بـه عنـوان ورودي دریافـت کـرده و     
آن را به اطالعات مورد نیـاز نظیـر مـتن، گفتـار و فـرامین      

اري فارسی است که با نویسا سامانه تایپ گفتتبدیل نمود.
استفاده از قابلیت تشخیص خودکار گفتار، کافی است که 
متن مورد نظر را با خوانـدن از طریـق میکـروفن بـه رایانـه      
منتقل نمـوده تـا گفتـار، پـردازش شـده و بـه مـتن معـادل         

تبدیل شود.
هــاي متفــاوتنویســا داراي چنــدین نســخه بــا قابلیــت 

هـاي نویسـا بانـک    ت در نسـخه تـرین تفـاو  باشـد، مهـم  می
باشد که برحسب کـاربران  اطالعات کلمات و واژگان می

ــدي و اختصاصــی شــده اســت. طبقــه ــاي نویســابن از مزای
جویی در وقت توان به افزایش سرعت و کارایی، صرفهمی

ــه و جلــوگیري از اشــتباهات امالیــی اشــاره کــرد.  و هزین
: داراي دقت تشخیصـی  افزار عبارتند ازهاي این نرمقابلیت

)، تایپ سریع متون همزمان بـا  درصد95بسیار باال (حدود 
صورت طبیعی بهجمالتتشخیصگوینده، قابلیتصحبت

هاي تـایپی، قابلیـت  و پیوسته، امکان نوشتن در تمام محیط
و ...) بـا  سـؤال (مانند نقطـه، عالمـت  نگارشیعالیمتایپ

2. speech recognition software
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یان گوینده و ایجـاد  گفتار، قابلیت یادگیري لهجه و لحن ب
گوینده، توانایی تطبیق با شرایط شرح حال فردي براي هر 

کارایی در شـرایط پـر سـر و صـدا،     محیطی جدید و حفظ
هـا،  برنامـه پشتیبانی از فرامین صوتی جهت اجـرا و کنتـرل  

یا عربـی، قابلیـت  التینکلمات خاص،گفتاريامکان تایپ
اري اعـداد بـا   تایـپ گفتـ  صوتی بـه مـتن،  هايفایلتبدیل

هــاي مختلـف، شــامل بانـک اطالعــاتی از کلمــات   فرمـت 
هـزار کلمـه)، امکـان   65تـا  31پرکاربرد زبان فارسـی (از  

افـزار توسـط کـاربر،    بـه واژگـان نـرم   جدیـد کلمـه افزودن
کاربردهـاي  قابلیت تخصصی نمودن دایـره کلمـات بـراي   

خاص، رابط کاربر دوزبانه (انگلیسی و فارسی)، داراي دو 
هــاي اي)، داراي نســخهســخه عمــومی (پیشــرفته و حرفــهن

افزار تخصصی (پزشکی، حقوقی، اسالمی و ...)، نصب نرم
به صورت یک نسخه یا تحت شبکه.

:ویشگرپ
دستگاهی براي تصویربرداري از سند کاغذي اسـت و  

ــرکت ــدش ــاي تولی ــکنر ه ــا اس ــگر ی ــده پویش ــان ،کنن هم
کـاربران نابینـا   ند.هاي تولیدکننـده چاپگرهـا هسـت   شرکت

براي آنکه از اسکنر به عنوان وسیله ورودي استفاده کننـد  
الزم است که رایانه مجهز به نرم افزار صفحه خـوان باشـد   

هــا بــه رایانــه، بــه تــا پــس از اســکن اطالعــات و ورود آن
کـه  صورت گویا در اختیار کاربر قـرار گیـرد. درصـورتی   

توانـد  ه گـردد، مـی  افزارهاي مناسب اسـتفاد پویشگر با نرم
براي کاربران نابینا امکانات متعددي از جمله مطالعه کتب 

-و مقــاالت چــاپی را فــراهم نمایــد. بــه عنــوان نمونــه نــرم
اي است که متون چـاپی را  برنامه1000kurzweilافزار

خوانـد، هـم چنـین    اسکن کرده و بنا بر خواست کاربر می
تبدیل نماید. این mp3تواند متن را خوانده و به فرمتمی

برنامه امکان دسترسی به اطالعات دایره المعارف، مجالت 
سازد.هاي الکترونیکی را نیز براي کاربر مهیا میو کتاب

شــرکت معرفــی یکــی از جدیــدترین پویشــگرها: 

از کشور بلژیک دسـتگاه اسـکنري را سـاخته    1سنسوتیک
ده و ها را اسکن کرها و نوشتهها، نامهاست که متون کتاب
زبـان  20خواند. ایـن دسـتگاه بـیش از    با صداي طبیعی می

باشد. این ها میشناسد و قادر به خواندن آنزنده دنیا را می
هایی را که از طریق لوح دستگاه هم چنین قادر است فایل

، قابــل دســترس اســت را USBفشــرده، حافظــه جــانبی و 
ذخیره و پخش نماید.

هاي خروجی:دستگاه-ب
رایانه هایی هستند که جهت انتقال اطالعات ازهدستگا

شود.به کاربر استفاده می

:نمایشگر
دستگاهی است که تصویر تولید شده توسـط آداپتـور   

نمـایش  شـود. آن نشـان داده مـی  بـر روي تصویري رایانه 
اطالعات براي کاربران نابینا الزم است با خـط بریـل و یـا    

خروجی صوتی باشد.
صفحه نمایش بریـل یـک دسـتگاه    :2لنمایشگر بری-

الکترومکانیک است که به کاربر امکان ارتباط با رایانه را 
بـا  دهد. کاراکترهاي بریـل معمـوالً  از طریق خط بریل می

هـایی بـاال و   هاي برجسته کـه در سـوراخی  استفاده از نقطه
شـود.  روند در یـک سـطح مسـطح مشـخص مـی     پایین می

نــد از نمایشــگرهاي معمــولی توانکــاربران نابینــا کــه نمــی
یـا هـر   3استفاده کنند از این وسیله یا ترکیب کننده گفتـار 

زمـان بـا هـم بـراي مشـاهده اطالعـات روي       طور همدو به
-که از مـدل برند. در صورتیصفحه نمایش رایانه بهره می

استاندارد صـفحه نمـایش بریـل اسـتفاده شـود      هاي کامالً
بـا  بـودن، تقریبـاً  عالوه بر سبک، کوچـک و قابـل حمـل    

افزارهاي المللی نابینایان و حتی نرمافزارهاي بینتمامی نرم

1. Sensotec
2. Braille display
3. speech synthesizer
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بین المللی موبایل نابینایان نیز هماهنگ است. 
گفتـار، سیسـتم   کننـده ترکیـب کننده گفتـار: ترکیب

دیجیتالی است که متن روي نمایشگر رایانه را به الگوهاي 
به هر دو شـکل  گرداند و صوتی شبیه به گفتار آدمی برمی

یا سخت افزاري طراحـی شـده   1افزاري (صفحه خوان)نرم
واحدهاي ذخیرهاز نظر حجمگفتارهايکنندهترکیباست.

هـا بـا توجـه بـه     گفتاري با هم تفاوت دارنـد و کیفیـت آن  
شباهت گفتار تولید شده به گفتـار انسـان و قابلیـت درك    

ویندوز برنامه صفحه خوان2شود. جاوزگفتار سنجیده می
صـفحه نمـایش   بر روياست که عالوه بر اینکه اطالعات 

دهد امکانـاتی نیـز جهـت    را در اختیار کاربر نابینا قرار می
عنوان نمونه، نماید. بهاستفاده کاربر نابینا از رایانه فراهم می

اي کـه بـراي کـاربر نابینـا قابـل      را به گونـه ماوسحرکت 
نمایـد.  یه سازي مـی استفاده باشد با کمک صفحه کلید شب

تر کاربر نابینا از بسیاري از هم چنین، امکان استفاده راحت
و ... را فــراهم 3افزارهــاي رایــج از جملــه ورد، اکســلنــرم
4نماید. این  نرم افزار توسط شرکت فریدوم ساینتیفیکمی

جـز فارسـی   هـاي دنیـا بـه   زبـان بیشـتر تهیه شده اسـت و از  
افزارهاي گویاسـاز  نصب نرمکند. در صورتپشتیبانی می

فارسی نظیر پارس آوا بر روي سیستم تحت جـاوز، متـون   
فارسی به صورت خودکار خوانده می شود. 

-معرفی یکی از جدیدترین وسایل مجهز به ترکیب
از کشــور ژاپــن 5شــرکت پلکــس تــاكکننــده گفتــار :

سـاخته  6دستگاهی تحت عنوان کتابخوان دیجیتالی دیزي
متر میلی7میلی متر عرض و 55متر طول، لیمی12که است

ضخامت دارد و به راحتی در جیب جا گرفته و قابل حمل 
هـایی را کـه بـا    این دستگاه قادر است متن کتابباشد.می

1. screen reader
2. Jaws
3. Microsoft Office Excel
4. Freedom Scientific
5. Plex Talk
6. Daisy

فرمت دیزي ضبط شده با قابلیت جستجو و مرور مناسب با 
گیگا بایت برروي حافظه جانبی قرائت نماید. ایـن  2حجم 

دسـتگاه  گیگا بایت قابل افزایش اسـت. 32مقدار حجم تا 
هـاي  فایـل 7سـیم صورت بیتواند بهچنین میمورد نظر هم

ذخیــره شــده خــود را بــه اشــتراك بگــذارد و نیــز امکــان  
-ایـن دسـتگاه مـی   هاي رادیویی را نیز دارد.دریافت موج

-تواند در کارهاي تجاري، آموزشی و حضور در کـالس 
ترین ویژگـی  ر گیرد. مهمهاي گوناگون مورد استفاده قرا

ــن دســتگاه آن اســت کــه تمــامی منوهــاي موجــود در    ای
خوانـد و هماننـد   دستگاه را به شکل گویا بـراي نابینـا مـی   

توانـد از همـه امکانـات    موبایل گویا که نابینا به راحتی می
بـا  هـاي صـوتی  آن استفاده نماید. ایـن دسـتگاه هـم فایـل    

نوشــتاري بــا هــايو هــم فایــلmp3 ،amrهــايفرمــت
18نماید و از هاي مختلف از جمله دیزي را اجرا میفرمت

کند.زبان دنیا پشتیبانی می
بینـا  کاربر کـم صفحه نمایش ویژه براي کم بینایان:

8نماي صفحه نمایشافزار درشتتواند با استفاده از نرممی

هاي نمایشگر رایانه را بزرگ کرده و به راحتی تمام بخش
-افزارها از نظر درجـه درشـت  ید. انواع این نرممشاهده نما

هاي جانبی با هم تفاوت دارند. براي نمونه، نمایی و قابلیت
نمـایی  افـزار، عـالوه بـر قابلیـت درشـت     نوعی از ایـن نـرم  

باشـد.  نمایشگر رایانه، مجهز به خروجی صوتی و بریل می
-هـا را بـه  به عبارت دیگر ضمن درشت کردن مطالب، آن

دهـد. بـا   و گویـا در اختیـار کـاربر قـرار مـی     صورت بریل
ي استفاده از این نرم افزار امکـان دسترسـی بـه سـه برنامـه     

درشت کردن صفحه نمایش، تبدیل متن به گفتار و بریـل  
نمـاي  افـزار درشـت  توان هم زمان با هم داشـت. نـرم  را می
کند، میدرشتها را تا نه برابرکه متون و نوشته9فایرمگنی

هاي عامل ویندوز موجود است و با کلیک سیستمدر همه

7. wireless
8. screen magnifier
9. Magnifier
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تـوان آن را در  بر روي آن، پنجره مربـوط بـاز شـده و مـی    
باالي صفحه قرار داده و از آن استفاده کرد. 

چاپگر: 
یکی از تجهیزات جانبی رایانه است که متن یا تصـویر  

وسیله رایانه را بر روي کاغذ (یا رسانه مشـابه  ایجاد شده به
هاي خروجی قابل استفاده کند. دستگاهحک میدیگري)

صورت گویا براي نابینایان، اطالعات را با خط بریل و یا به
دهد: در اختیار آنان قرار می

هاي متنـی  گر بریل براي تبدیل فایلپچا: 1چاپگر بریل
و یا نقشه و نمودارهاي گرافیکی به خط بریل ساخته شـده  

برجسته کننده است که به برجسته به معناي2است. ایمبازر
شدن کاغذ در اثر چاپ متون بریل بر روي آن اشاره دارد. 

آن به این شکل است که کاربر، فایل مورد نظر را با  نحوه
شود به همراه با خود چاپگر ارایه میافزاري که معموالًنرم

تواند متن تبدیل شده را بـا  کند و سپس میبریل تبدیل می
ل به صورت بریل چـاپ کنـد. کاغـذهایی کـه     گر بریپچا

از رود معمـوالً کـار مـی  براي چاپ متون به خـط بریـل بـه   
-تر مـی نتیجه گرانتر بوده و درکاغذهاي معمولی کلفت

شـود کـه متـون بریـل     باشد. کاغذهاي ضخیم تر باعث می
گرها در سـرعت و  پمدت بیشتري خوانا باقی بماند. این چا

م تفاوت بسیاري دارند که نیازهـاي  اندازه و نیز قیمت با ه
کند. بـا توجـه بـه سـر و     ي کاربران را برآورده میگسترده

گرهاي معمـولی و  پگرها نسبت به چاپصداي بیشتر این چا
1. Braille Embosser
2. embosser

تواند به قطعات حساس رایانـه آسـیب   ایجاد لرزش که می
گر استفاده می شـود و  پاي براي چابرساند، از میز جداگانه

هـاي اکوسـتیک خاصـی قـرار     محفظـه ها را در آنمعموالً
دهند که تا حدود زیادي از صداي آن در هنگـام کـار   می
گرهاي پچندین شرکت در سطح جهان تولید چاکاهد.می

دهند که در زیر به منظور آشنایی با انواع بریل را انجام می
ــدل ــرمم ــا و ن ــاي آنه ــرح داده  افزاره ــار ش ــه اختص ــا ب ه

شود:می
هاست که در تولید این شرکت سال:3لایندکس بری

افزارهاي تبدیل متون و تصـاویر بـه   گرهاي بریل و نرمپچا
افـزار ایـن   تـرین نـرم  خط بریل تجربـه دارد. شـناخته شـده   

نام دارد که بـراي وینـدوز تولیـد    Win Brailleشرکت، 
هاي مختلفـی از  شده است. این نرم افزار قادر است فرمت

,DOCجمله PDF, HTML, RTF, TXT, DOCX
32را به بریل تبدیل کند. ایـن نـرم افـزار در حـال حاضـر      

ها رو به گسترش کند و این زبانزبان را به بریل تبدیل می
هاي فرمولتبدیلبرايخاصیتنظیماتاینبرعالوهاست.

افزار فوق، قابلیت تبدیل متون دو ریاضی به بریل دارد. نرم
هـایی را  تواند فایـل در ضمن میزبانه به بریل را نیز دارد و

ویـرایش کنـد تـا    کننـد  که هر زبان را به بریل تبـدیل مـی  
هاي احتمالی در هنگـام تبـدیل متـون بـه بریـل      میزان غلط

گر را کـه  پهـاي چـا  افـزار تمـام مـدل   کاهش یابد. این نرم
کنـد. ایـن   شرکت ایندکس بریل تولید کرده پشتیبانی مـی 

کرده است:شرکت چاپگرهاي زیر را تولید
Basic D - Basic S:کوچـک این دو چاپگر جزو-

فقط Dترین چاپگرهاي بریل هستند که مدل ترین و ارزان
از هـر  Sقادر است بر یک روي کاغذ چاپ کند اما مدل 

دو روي کاغذ استفاده می کند. 
Everestــن چــاپگر ــه  ،: ای ســرعت بیشــتري نســبت ب

هر دو طرف کاغذ چـاپ  تواند درهاي باال دارد و میمدل

3. Index Braille

که از اسکنر به عنوان کاربران نابینا براي آن
وسیله ورودي استفاده کنند الزم است که رایانه 

مجهز به نرم افزار صفحه خوان باشد تا پس از اسکن 
ها به رایانه، به صورت گویا و ورود آناطالعات

در اختیار کاربر قرار گیرد
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کند.
4X4PRO  ــراي ــاالیی دارد و ب : ایــن مــدل ســرعت ب

رود.کارهاي عمده مثال چاپ کتب و مجالت به کار می
4Waves PRO    ایــن چــاپگر از امکانــات بــاالیی :
تواند به طور هم زمان از چند بخـش  برخوردار است و می

براي چاپ استفاده کند. درنتیجه، از کـار افتـادن یکـی از   
هـا  گر تا زمانی که دست کم یکی از بخشپهاي چابخش

شـود و  در حال چاپ باشد، مانع توقـف عمـل چـاپ نمـی    
توان در زمان انجام عمـل چـاپ   بخش از کار افتاده را می

تعمیر کرد و به سیستم بازگرداند.
چاپگرهاي این شرکت :1ایبلینگهاي اینآوريفن

ا هـر دو روي  در انواع مختلف و براي چاپ در یک رو یـ 
صفحه طراحی شده اند. ایـن شـرکت مـدلی را نیـز تولیـد      
کرده است که امکان دیدن همزمان  متن بـه خـط بریـل و    
معمولی به صورت یک خط در میان در هر صـفحه میسـر   

خواهد شد.
ي این شرکت تولید کننده:2هاي دوکس بريسیستم

DBT)Duxburyافزار نرم Braille translator  اسـت (
سه ویژگی مهم این نرم افزار عبارت است از پشتیبانی از و 

وینـدوز  بـر روي خط موسیقی بریل یا نت موسیقی، نصب 
هاي دنیا.به بعد و پشتیبانی از بسیاري زبان98

دستگاهی اسـت کـه کـاربران نابینـا بـراي      : 3ري دات
کنند. حس تصویر و سپردن آن در ذهن از آن استفاده می

اي از نقاط برجسته اسـت کـه بـا    فحهاین دستگاه شامل ص
هـا، شـکل و رنـگ تصـویر مشـخص      باال و پایین رفتن آن

عبارت دیگـر بـا اسـتفاده از ایـن دسـتگاه ابتـدا       بهشود.می
بـر روي تصاویر  اسکن شـده سـپس بـه صـورت برجسـته      

شود تا کاربر نابینـا از طریـق لمـس    نمایشگر نشان داده می
تـوان از  ري دات را مـی ها را بـه ذهـن بسـپارد.   کردن، آن

1. Enabling Technologies
2. Duxbury Systems
3. Readot

به رایانه وصل کرد و تصویر را ذخیرهUSBطریق اتصال 
اي را پویش ها، هر صفحهو یا چاپ نمود و یا در وبگردي

و مشاهده نمود. ایـن دسـتگاه عـالوه بـر تصـاویر، قابلیـت       
که در باال بیان شـد بـه خـط بریـل     تبدیل متون را با روشی

دارد. 
ــدترینیکــیمعرفــی ــل:اپگرهــايچاز جدی بری

از کشور آلمـان، دسـتگاه چـاپگري را    4شرکت ویوپالس
هــا و نمودارهــاي ســاخته اســت کــه قابلیــت چــاپ نقشــه 

گرافیکی را به صورت رنگی و بریل بـراي کـاربران نابینـا    
دارا می باشد.این چاپگر همزمان از جوهر رنگـی اسـتفاده   

-کند، هم چنـین فایـل  کند و به صورت بریل چاپ میمی
کند.ورد  و اکسل را جهت چاپ پشتیبانی میهاي

نتیجه گیري: 
یکی از نیازهاي مهم نابینایـان و کـم بینایـان بـه عنـوان      

آموزان با نیازهاي ویـژه، پاسـخگویی بـه    گروهی از دانش
حس آموختن و مطلع شـدن اسـت. الفبـاي بریـل یکـی از      

هایی است که در پاسخ بـه ایـن نیـاز نقـش     ترین مؤلفهمهم
یی دارد و گویـا کـردن اطالعـات مکتـوب نیـز سـهم       بسزا

اي درمیان داشته است. در عصـر انفجـار اطالعـات،    عمده
منابع گویا شده و بریل موجود قادر نیستند به تنهـایی نیـاز   

آمـوزان را مرتفـع کننـد. از    اطالعاتی این گـروه از دانـش  
اي در افـزایش آنجا که تکنولوژي اطالعات نقـش عمـده  

تکنولــوژي،پیشــرفتبــاکنــدمــیایفــاکارهــاردو ســرعت
دیـدگان بینـایی ارایـه شـده     خدمات ارزشمندي به آسـیب 

یکـی از نتـایج حاصـل، تولیـد ابزارهـاي ورودي و      اسـت. 
خروجی رایانه ویژه آسیب دیدگان بینایی است که قابلیت 

کنـد و  ذخیره و بازیابی اطالعات را براي آنـان ایجـاد مـی   
ــه  ــتن کتابخان ــت داش ــتنعم ــر انگش ــر اي را در س ــا میس ه

سازد.می

4. View Plus
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ري دات

رایانه لوحیبریل کیبوردبریل پن

)Basic D(چاپگر )Basic Sچاپگر ( موشواره قابل لمس

ترکیب کننده گفتارپویشگرنمایشگر بریل

چاپ متن به خط بریل و معمولی به صورت صفحه کلید با حروف درشتبرچسب بریل صفحه کلید
یک خط درمیان در صفحه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 w
w

w
.e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir 

at
 1

0:
58

 IR
D

T
 o

n 
S

un
da

y 
Ju

ne
 1

4t
h 

20
15


