Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης θέτει σε
λειτουργία δύο σταθμούς εργασίας για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες στο έντυπο και
ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό της.

http://www.lis.upatras.gr

Το έργο της δημιουργίας των δύο αυτών σταθμών
εργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου
“ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ - Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών στην ακαδημαϊκή
κοινότητα” και ειδικότερα στη δράση 2.2. με την
ονομασία “Υπηρεσία Πληροφόρησης Ατόμων με
ειδικές ανάγκες”. Στόχος της δημιουργίας αυτών
των δύο θέσεων εργασίας είναι η υποστήριξη των
ΑΜΕΑ στην προσπάθεια τους να αναζητήσουν,
ανακτήσουν και χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές πηγές που διαθέτει η ΒΚΠ, καθώς επίσης και
να αποκτήσουν πρόσβαση στο ελευθέρα διακινούμενο περιεχόμενο του διαδικτύου.

Υπηρεσίες
προς
Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες

Οι δύο αυτοί σταθμοί προορίζονται για χρήση από
άτομα με προβλήματα όρασης (μερική ή ολική
τύφλωση) ή/και με προβλήματα κινητικότητας. Οι
δύο σταθμοί εργασίας πέραν του ειδικού λογισμικού είναι εξοπλισμένοι και με τον απαραίτητο περιφερειακό εξοπλισμό, όπως έγχρωμο σαρωτή
(scanner) και συμβατικό εκτυπωτή, ακουστικά και
ηχεία.

Μάιος 2006 - 1η έκδοση

Εξοπλισμός και λογισμικό
για άτομα με προβλήματα κινητικότητας

Εξοπλισμός και λογισμικό
για άτομα με προβλήματα όρασης

Ιχνοσφαίρα χειρισμού
Η ιχνοσφαίρα χειρισμού (trackball) εξομοιώνει την κίνηση και τα
πλήκτρα του ποντικιού. Οι ιχνοσφαίρες, πέρα από τα τυπικά πλήκτρα ενεργοποίησης, διαθέτουν και προγραμματισμένα πλήκτρα για
συντομεύσεις ενεργειών, ειδικότερα για τον χειρισμό σε φυλλομετρητές του διαδικτύου.

Ανάγνωση και μεγέθυνση Οθόνης
Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης
της οθόνης Η/Υ σε οθόνη Braille και μπορεί να μεγενθύνει την οθόνη
έως και 32 φορές. Το λογισμικό είναι συμβατό με το πρόγραμμα σύνθεσης φωνής “Φωναισθησία Σίμος-Άννα Voice Composer Pro που υποστηρίζει πλήρως τα ελληνικά.

Πληκτρολόγιο ειδικού τύπου
Το πληκτρολόγιο ειδικού τύπου της εταιρίας Maltron προσφέρει πιο
ξεκούραστη και γρήγορη πληκτρολόγηση κειμένου από άτομα με
προβλήματα στα χέρια και ειδικότερα από μονόχειρες. Έχει συγκεντρωμένα όλα τα πλήκτρα σε μια διάταξη που επιτρέπει τη σωστή
τοποθέτηση των δακτύλων, την πληκτρολόγηση από ένα μόνο χέρι,
την αποφυγή μεγάλων κινήσεων, την καταπόνηση του καρπού και
την αποφυγή παθήσεων από RSI (Repetitive Strain Injury).

Οθόνη Braille
Η οθόνη Braille είναι 44 χαρακτήρων, τρεις εκ των οποίων αξιοποιούνται και για την παρουσίαση ειδικών πληροφοριών. Υποστηρίζει πλήρως τα ελληνικά.

Εναλλακτικός χειρισμός διεπιφάνειας εργασίας
Το σύστημα αυτό αποτελείται από μια κάμερα υπερύθρων που παρακολουθεί ένα αυτοκόλλητο στο κεφάλι του χρήστη και μετατρέπει τις
κινήσεις της κεφαλής σε κινήσεις του ποντικιού. Το σύστημα συνοδεύεται από λογισμικό οπτικού πληκτρολογίου και λογισμικό εξομοίωσης πλήκτρων ποντικιού. Περιλαμβάνει επίσης έναν ασύρματο αναμεταδότη των ενεργειών του χρήστη, καθώς και το σύστημα επιλογής με καλαμάκι (Sip/Puff).
Διακόπτης πίεσης
Συσκευή, η οποία λειτουργεί ως πλήκτρο ποντικιού και ενεργοποιεί
τις εντολές που δίνουν οι χρήστες. Ο διακόπτης αυτός στηρίζεται σε
ειδικό βραχίονα επάνω στον σταθμό εργασίας και δίνει την δυνατότητα προσαρμογής της θέσης του, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τον
χρήστη.

Εκτυπωτής Braille
Η συσκευή αυτή επιτρέπει την εκτύπωση κειμένων σε γραφή Braille.
Ο εκτυπωτής υποστηρίζει την αγγλική και ελληνική γραφή Braille,
έχει δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης από το Internet και χρησιμοποιεί
μηχανογραφικό χαρτί, ώστε να μην διακόπτεται η ανάγνωση της γραφής Braille. Ο εκτυπωτής είναι εγκατεστημένος σε καμπίνα μείωσης
του θορύβου που προκαλείται κατά την εκτύπωση των εγγράφων.
Λογισμικό Οπτικής Ανάγνωσης Χαρακτήρων (OCR)
Το λογισμικό αυτό με τη βοήθεια ενός σαρωτή αποτυπώνει κείμενα
στην οθόνη Braille ή τα μετατρέπει με την βοήθεια του συνθέτη φωνής
σε προφορικό λόγο. Το λογισμικό υποστηρίζει πλήρως ελληνικούς χαρακτήρες, έχει τη δυνατότητα εξαγωγής εγγράφων σε αρχεία κειμένου,
html και pdf.
Μεγεθυντής Κλειστού Κυκλώματος (CCTV)
Η συσκευή μεγέθυνσης κλειστού κυκλώματος παρουσιάζει μια εικόνα
μεγεθυνμένη στην οθόνη του υπολογιστή (ταυτόχρονη χρήση Μεγεθυντή και Υπολογιστή) και δίνει τη δυνατότητα μεγέθυνσης έως 30 φορές.

