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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 Τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται µια µεγάλη 

ανάπτυξη στο σχεδιασµό και στην παραγωγή βοηθηµάτων και 

ειδικών συσκευών παραγωγής υλικών για άτοµα µε 

µειονέκτηµα όρασης. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισµικού τους, 

συντέλεσε αποφασιστικά στην κατασκευή και χρήση 

πρωτοποριακών βοηθηµάτων. Η ζήτηση από τους ίδιους τους 

τυφλούς, κατάλληλων υποστηρικτικών και βοηθητικών µέσων, 

είχε ως αποτέλεσµα αρκετές εταιρίες παγκοσµίως να 

ασχοληθούν σοβαρά µε την παραγωγή τους. Βοηθήµατα για 

άτοµα µε χαµηλή όραση, βοηθήµατα για τη γραφή και 

ανάγνωση της Braille, για την κατασκευή και παρουσίαση 

γραφικών και χαρτών αφής, εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά 

παιχνίδια, οµιλούµενες συσκευές, βιβλία παρουσιαζόµενα µε 

ήχο, βοηθήµατα µέτρησης, κ.τ.λ., έχουν εισβάλλει στην 

καθηµερινότητα του τυφλού, παρέχοντας σηµαντικές 

διευκολύνσεις στη διαβίωση αλλά και στην εκπαίδευσή του. 

 Παρακάτω παρουσιάζονται µερικά τέτοια χρήσιµα 

βοηθήµατα, ειδικότερα «Περιφερειακά και προγράµµατα 

υπολογιστών» και «Βοηθήµατα και λύσεις». 
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A. Περιφεριακά και προγράµµατα υπολογιστών 

1.       Ανάγνωση & µεγέθυνση οθόνης (Screen reader - magnifier) 

2. Οθόνες Braille (Braille displays) 

3. Εκτυπωτές Braille (Braille embossers) 

4. Μετάφραση & µορφοποίηση κειµένου Braille (Braille translation) 

5. Αναγνώριση κειµένου (OCR) 

 

B. Βοηθήµατα και λύσεις 

1. Μεγεθυντές CCTV (Κλειστά Κυκλώµατα Τηλεόρασης) 

2. Mountbatten (πολυγραφοµηχανή - Quantum technologies) 

3. PIAF (παραγωγή ανάγλυφων γραφικών - Quantum technologies) 

4. Voice Mate (Organizer µε αναγνώριση φωνής - Parrot) 

 

 

 

 2

http://www.enlogic.gr/Products/ScreenReading/index.htm
http://www.enlogic.gr/Products/BrailleDisplay/index.htm
http://www.enlogic.gr/Products/BraillePrinters/index.htm
http://www.enlogic.gr/Products/BrailleTranslation/index.htm
http://www.enlogic.gr/Products/OCR/FineReader.htm
http://www.enlogic.gr/Products/CCTV/index.htm
http://www.enlogic.gr/Products/Other/Mounbatten.htm
http://www.enlogic.gr/Products/Other/Piaf.htm
http://www.enlogic.gr/Products/Other/Voicemate.htm


Α.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

1. Ανάγνωση & µεγέθυνση οθόνης 

 

• Hal 

• Supernova  

• Lunar / Lunar+  

• JAWS 

•  Magic  

• Connect Outloud  
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http://www.enlogic.gr/Products/ScreenReading/Supernova.html
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•   Hal 

Ανάγνωση & Μεγέθυνση Οθόνης
 

Το δηµοφιλέστερο στην Ελλάδα πρόγραµµα ανάγνωσης 
οθόνης µε δυνατότητα απεικόνισης σε οθόνη Braille 

 

Με την εκκίνηση των Windows το HAL 
αναλαµβάνει την επικοινωνία του χρήστη µε το 
περιβάλλον του υπολογιστή, ανακοινώνοντας 
όχι µόνο το πάτηµα των πλήκτρων ή τους 
χαρακτήρες στην οθόνη αλλά και τα 
αντικείµενα του περιβάλλοντος των Windows 
δίνοντας µια ολοκληρωµένη εικόνα για τα 
µενού, τους διάλογους τα εικονίδια και γενικά 
την κατάσταση στην οθόνη µας Το HAL είναι 
ένα βασικό εργαλείο για κάθε τυφλό χρήστη 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, αφού µε την 
βοήθεια του προγράµµατος σύνθεσης φωνής  
που περιέχει επιτυγχάνει την ανάγνωση των 
δεδοµένων της οθόνης µέσω  της κάρτας ήχου 
και των ηχείων του υπολογιστή µας. Η 
ταυτόχρονη υποστήριξη οθονών Braille από το 
HAL δίνει στα άτοµα µε προβλήµατα όρασης 
που τις χρησιµοποιούν µια ακόµα δυνατότητα  
πρόσβασης στη πληροφορία. 

Σηµαντικότερες ∆υνατότητες 

 Ένα πρόγραµµα για κάθε λειτουργικό (Windows 95/98, Me, NT, 2000, XP)  
 Πλήρης υποστήριξη Ελληνικών  
 Εκφωνεί κάθε κείµενο που εµφανίζεται στην οθόνη (έγγραφα, µενού, 
ιστοσελίδες, emails,κ.α.)  

 Εκφωνεί και τα εικονίδια και τα περισσότερα γραφικά στοιχεία  
 Για την εκφώνηση αξιοποιεί την κάρτα ήχου του υπολογιστή (δεν χρειάζεται 
επιπλέον συσκευή εκφώνησης)  

 Υποστήριξη όλων των γνωστών οθονών braille  
 ∆υνατότητα εγκατάστασης σε περισσότερους από έναν υπολογιστές 
αγοράζοντας επιπλέον άδειες χρήσης.  
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• Supernova 

Ανάγνωση  & Μεγέθυνση Οθόνης
 

Ένα εξαιρετικό εργαλείο που συνδυάζει µεγέθυνση και 
ανάγνωση οθόνης ταυτόχρονα µε την απεικόνιση σε οθόνη 
Braille 

 

Το SUPERNOVA σχεδιάστηκε για να επιτρέπει 
την πρόσβαση στις εφαρµογές του υπολογιστή, 
το Internet και την ηλεκτρονική αλληλογραφία 
σε κάθε χρήστη είτε τυφλό είτε µερικώς 
βλέποντα. Σε κάθε περίπτωση αξιοποιείτε µία 
από τις παρακάτω ικανότητες του Supernova: 
Μεγέθυνση των περιεχοµένων της οθόνης έως 
και 32 φορές, ανάγνωση της οθόνης µε καθαρή 
συνθετική φωνή ή απόδοση της σε οθόνη 
Braille. 

Σαν αποτέλεσµα δεν θα χρειαστεί η αγορά 
ξεχωριστών προγραµµάτων αναδεικνύοντας το 
SUPERNOVA σε ένα προϊόν ιδανικό για 
οργανισµούς, βιβλιοθήκες, πανεπιστήµια, 
σχολεία και µεγάλες εταιρείες. 

Σηµαντικές ∆υνατότητες 

 Ένα πρόγραµµα για κάθε λειτουργικό (Windows 95/98, Me, NT, 2000, XP)  
 Πλήρης υποστήριξη Ελληνικών  
 Εκφωνεί κάθε κείµενο που εµφανίζεται στην οθόνη (έγγραφα, µενού, 
ιστοσελίδες, emails, κ.α.)  

 Εκφωνεί και τα εικονίδια και τα περισσότερα γραφικά στοιχεία  
 Για την εκφώνηση αξιοποιεί την κάρτα ήχου του υπολογιστή (δεν χρειάζεται 
επιπλέον συσκευή εκφώνησης)  

 Μεγεθύνει οτιδήποτε εµφανίζεται στην οθόνη µέχρι και 32 φορές αποδίδοντας 
πάντα καθαρή εικόνα (antialising)  

 Υποστήριξη όλων των γνωστών οθονών braille  
 ∆υνατότητα εγκατάστασης σε περισσότερους από έναν υπολογιστές 
αγοράζοντας επιπλέον άδειες χρήσης  
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• Lunar / Lunar+ 

Ανάγνωση  & Μεγέθυνση Οθόνης
 

Εύχρηστο εργαλείο µεγέθυνσης των δεδοµένων της οθόνης 
για άτοµα µε µειωµένη δυνατότητα όρασης 

 

Το Lunar αποτελεί το πιο απλό και πρακτικό πρόγραµµα της Dolphin για άτοµα µε 
περιορισµένη όραση αφού µας δίνει την δυνατότητα µεγέθυνσης των δεδοµένων της 
οθόνης µέχρι 32 φορές και επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στις εφαρµογές του 
υπολογιστή. Η ταυτόχρονη ανάγνωση των δεδοµένων που εµφανίζονται στην οθόνη 
είναι µια δυνατότητα που υπάρχει µόνο στο Lunar Plus. Η συνθετική φωνή ακούγεται 
από τα ηχεία, µέσω της κάρτας ήχου του υπολογιστή µας. 

Σηµαντικότερες ∆υνατότητες 

 Ένα πρόγραµµα για κάθε λειτουργικό (Windows 95/98, Me, NT, 2000, XP)  
 Πλήρης υποστήριξη Ελληνικών  
 Εκφωνεί κάθε κείµενο που εµφανίζεται στην οθόνη (έγγραφα, µενού, 
ιστοσελίδες, emails, κ.α.) (Lunar Plus µόνο)  

 Εκφωνεί και τα εικονίδια και τα περισσότερα γραφικά στοιχεία(Lunar Plus 
µόνο)  

 Για την εκφώνηση αξιοποιεί την κάρτα ήχου του υπολογιστή (δεν χρειάζεται 
επιπλέον συσκευή εκφώνησης) (Lunar Plus µόνο)  

 Μεγεθύνει οτιδήποτε εµφανίζεται στην οθόνη µέχρι και 32 φορές αποδίδοντας 
πάντα καθαρή εικόνα (antialising)  
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• Jaws 

Ανάγνωση  & Μεγέθυνση 
Οθόνης

 

Ένα από τα πλέον παραµετροποιήσιµα προγράµµατα 
ανάγνωσης οθόνης 

 

Το JAWS είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή 
στον κόσµο προϊόντα ανάγνωσης οθόνης. 
Προϊόν της Freedom Scientific, του 
Αµερικανικού οµίλου που προέκυψε από 
την συγχώνευση τριών µεγάλων εταιρειών, 
της Henter Joyce, της Blazie Engineering 
και της Arkenstone, ενσωµατώνει την 
µακρόχρονη εµπειρία της πρώτης στον 
χώρο των προγραµµάτων ανάγνωσης 
οθόνης. Η εύκολη πρόσβαση στο Internet 
σε συνδυασµό µε την πρακτικά 
απεριόριστη δυνατότητα 
παραµετροποίησης του το κάνουν ιδανικό 
εργαλείο για τους απαιτητικούς χρήστες. 
Το JAWS "διαβάζει" όλα τα αντικείµενα 
του περιβάλλοντος των Windows δίνοντας 
µια ολοκληρωµένη εικόνα για τα µενού, 
τους διάλογους τα εικονίδια και γενικά την 
κατάσταση στην οθόνη. Το JAWS 
συνοδεύεται από πρόγραµµα σύνθεσης 
φωνής το οποίο όµως δεν υποστηρίζει την 
Ελληνική γλώσσα. Για την υποστήριξη 
Ελληνικών απαιτείται η αγορά της 
εξωτερικής συσκευής σύνθεσης Apollo 2 
της Dolphin. 

Σηµαντικότερες ∆υνατότητες 

 Πλήρης υποστήριξη Ελληνικών . 
 Εκφωνεί κάθε κείµενο που εµφανίζεται στην οθόνη (έγγραφα, µενού, 
ιστοσελίδες, emails, κ.α.)  

 Εκφωνεί και τα εικονίδια και τα περισσότερα γραφικά στοιχεία. 
 Υποστήριξη όλων των γνωστών οθονών braille . 
 ∆υνατότητα εγκατάστασης σε περισσότερους από έναν υπολογιστές 
αγοράζοντας επιπλέον άδειες χρήσης.  

 Νέα βελτιωµένη υποστήριξη για τις εφαρµογές Internet και ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου.  
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• Magic 

Ανάγνωση &  Μεγέθυνση 
Οθόνης

 

  

 

Το Magic είναι η λύση της Freedom Scientific 
για άτοµα µε περιορισµένη όραση έχοντας την 
δυνατότητα να µεγεθύνει τα δεδοµένα της 
οθόνης µέχρι 16 φορές και να επιτρέπει έτσι 
την εύκολη πρόσβαση στις εφαρµογές του 
υπολογιστή. Η ταυτόχρονη ανάγνωση των 
δεδοµένων που εµφανίζονται στην οθόνη είναι 
µια δυνατότητα που υπάρχει προαιρετικά στην 
έκδοση του προγράµµατος που υποστηρίζει 

Σηµαντικότερες ∆υνατότητες 

 Yποστήριξη Ελληνικών  

 Εκφωνεί κάθε κείµενο που εµφανίζεται στην οθόνη Magic Speech  

 Το Magic µεγεθύνει οτιδήποτε εµφανίζεται στην οθόνη µέχρι και 16 φορές 

αποδίδοντας πάντα καθαρή εικόνα (antialising)  
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• Connect Outloud 

Ανάγνωση  & Μεγέθυνση Οθόνης
 

  

 

To Connect Outloud αποτελεί µια απλή 
εφαρµογή που απευθύνεται στον νέο χρήστη 
αφού συνδυάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του 
JAWS µε την πιο χαµηλή τιµή και δίνει στο 
χρήστη µε προβλήµατα όρασης την δυνατότητα 
να δουλέψει στον υπολογιστή του, κάνοντας 
δυνατή την πρόσβαση στο Internet, το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και παρέχοντας λύση 
επεξεργαστή κειµένου µε την εφαρµογή FS 
Editor που το συνοδεύει. Υποστηρίζοντας µόνο 
τα παραπάνω και τις βασικές εφαρµογές που 
περιέχονται στο λειτουργικό (Notepad, 
Calculator, Media player, Cd player) θα 
µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι είναι ένα 
JAWS µε περιορισµένες δυνατότητες 
πρόσβασης. 

Σηµαντικότερες ∆υνατότητες 

 To Connect Outloud έχει εκτεταµένη υποστήριξη των βασικών εφαρµογών 

internet. 

 Yποστήριξη Ελληνικών.  

 Εκφωνεί κάθε κείµενο που εµφανίζεται στην οθόνη Connect Outloud. 

 To Connect Outloud υποστηρίζει όλες τις γνωστές οθόνες Braille. 
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2. Οθόνες Braille (Braille displays) 

• Satellite 570Pro  

• Satellite 544  

• Braille Voyager  

• Satellite 570Pro 

Οθόνες Braille
 

Οθόνη Braille, 70 χαρακτήρων, σχεδιασµένη για τον 
απαιτητικό χρήστη των σύγχρονων επαγγελµατικών 
εφαρµογών  

 

Το Satelite 570 Pro της ALVA B.V. είναι µια από 
τις πλέων εξελιγµένες πλήρεις και ευέλικτες οθόνες 
Braille σχεδιασµένη για να επιτρέπει µέγιστη 
πρόσβαση τόσο στις απλές όσο και στις σύνθετες 
εφαρµογές στους χρήστες που γνωρίζουν ανάγνωση 
Βraille. 

Σηµαντικότερες ∆υνατότητες 

 Οθόνη 70 χαρακτήρων µε τρεις από αυτούς να αξιοποιούνται και για την 
παρουσίαση ειδικών πληροφοριών. 

 Πλήρης υποστήριξη Ελληνικών.  
 ∆ιαθέτει πρωτότυπο σύστηµα δύο οµάδων προγραµµατιζόµενων πλήκτρων 
πλοήγησης (2Χ6 πλήκτρα) που διευκολύνει τον χρήστη ώστε να µην 
χρειάζεται να αποµακρύνει τα δάχτυλα του από την οθόνη.  

 8 επιπλέον πλήκτρα πλοήγησης στην πρόσοψη.  
 2 πλήκτρα αφής ειδικών λειτουργιών πάνω από κάθε κελί Braille. 
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 Άψογη συνεργασία µε τα προγράµµατα της Dolphin Computer Access 
(Supernova, HAL) και της Freedom Scientific (JAWS).  

 Λειτουργεί και ως USB Hub επιτρέποντας σας να απλοποιήσετε την σύνδεση 
των υπόλοιπων συσκευών σας. 

• Satellite 544 

Οθόνες Braille
 

Φορητή οθόνη Braille, 44 χαρακτήρων µε όλα τα κορυφαία 
χαρακτηριστικά της σειράς Satellite. 

 

Το 544 Satellite της ALVA B.V. 
ενσωµατώνει όλα τα χαρακτηριστικά του 
κορυφαίου µοντέλου της σειράς Satellite σε 
µικρότερες όµως διαστάσεις και µε 
αυτόνοµη τροφοδοσία από ενσωµατωµένες 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Αποτελεί την 
ιδανική επιλογή για τον χρήστη που οι 70 
χαρακτήρες δεν αποτελούν απόλυτη 
αναγκαιότητα ή που η δυνατότητα 
µεταφοράς είναι σηµαντική. 

Σηµαντικότερες ∆υνατότητες 

 Οθόνη 44 χαρακτήρων µε τρεις από αυτούς να αξιοποιούνται και για την 
παρουσίαση ειδικών πληροφοριών . 

 Πλήρης υποστήριξη Ελληνικών. 
 ∆ιαθέτει πρωτότυπο σύστηµα δύο οµάδων προγραµµατιζόµενων πλήκτρων 
πλοήγησης (2Χ6 πλήκτρα) που διευκολύνει τον χρήστη ώστε να µην 
χρειάζεται να αποµακρύνει τα δάχτυλα του από την οθόνη.  

 6 επιπλέον πλήκτρα πλοήγησης στην πρόσοψη . 
 2 πλήκτρα αφής ειδικών λειτουργιών πάνω από κάθε κελί Braille.  
 Άψογη συνεργασία µε τα προγράµµατα της Dolphin Computer Access 

(Supernova, HAL) και της Freedom Scientific (JAWS).  
 Λειτουργεί και ως USB Hub επιτρέποντας σας να απλοποιήσετε την σύνδεση 
των υπόλοιπων συσκευών σας. 
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• Braille Voyager 

Οθόνες Braille
 

Ελαφριά και ευέλικτη οθόνη Braille 44 χαρακτήρων 

 

Η εταιρεία Tieman κατάφερε µέσα σε πολύ 
µικρό διάστηµα από την παρουσίαση του 
Braille Voyager στην παγκόσµια αγορά να 
κερδίσει τα θετικά σχόλιο και την αποδοχή από 
το σύνολο του κόσµου που ήθελε να έχει στην 
διάθεσή του µια οθόνη Braille σχεδιασµένη να 
επιτρέπει µέγιστη ευελιξία και πρόσβαση τόσο 
στις απλές όσο και στις σύνθετες εφαρµογές για 
τους χρήστες που διαβάζουν Βraille. Εκτός από 
το βασικό µοντέλο διαθέσιµο είναι και το 
Braille Voyager 70 µε βασική διαφορά την 
ύπαρξη 70 κελιών Braille. 

Σηµαντικότερες ∆υνατότητες 

 Οθόνη Βraille 44 χαρακτήρων. 

 Οθόνη Braille 44 χαρακτήρων.  

 Πλήρης υποστήριξη Ελληνικών.  

 Φορητή, απαιτώντας µόνο ένα USB καλώδιο σύνδεσης µε τον υπολογιστή 

(φορητό ή τον σταθερό) από το οποίο και τροφοδοτείται.  

 ∆ιαθέτει οκτώ πλήκτρα εισόδου, σε µορφή γραφοµηχανής Braille.  

 4 πλήκτρα πλοήγησης στην πρόσοψη.  

 3 επιπλέον πλήκτρα Braille στην πρόσοψη και ένα πλήκτρο ειδικής 

λειτουργίας πάνω από κάθε κελί Braille.  

 Άψογη συνεργασία µε τα προγράµµατα της Dolphin Computer Access 

(Supernova, HAL) και της Freedom Scientific (JAWS). 
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3. Εκτυπωτές Braille (Braille embossers) 

 

•   Basic S/D  

• Everest  

• 4X4 Pro  

• Braillo 200  

• Braillo 400S/SR  

• Enabling Embosers 

• Καµπίνες µείωσης θορύβου για εκτυπωτές  
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• Basic S/D 

Εκτυπωτές Braille
 

Εύκολος στη χρήση εκτυπωτής Braille µηχανογραφικού 
χαρτιού για χρήση στο γραφείο ή στο σπίτι 

 

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών όλο και πιο πολύ στην καθηµερινότητα 
µας και η αναγκαιότητα να έχουµε την πληροφορία που µας ενδιαφέρει και σε 
γραπτή µορφή, καθιστούν τον εκτυπωτή το πιο άµεσα απαραίτητο περιφερειακό 
για κάθε χρήστη. Η αναγκαιότητα αυτή είναι ακόµα µεγαλύτερη για άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης που γνωρίζουν γραφή Braille. Η σειρά Braille εκτυπωτών της 
Index Braille ξεκινάει από τα µοντέλα Basic-S, που υποστηρίζει µονόπλευρη και 
Basic-D που υποστηρίζει αµφίπλευρη εκτύπωση.  

Οι εκτυπωτές αυτοί συνδυάζουν την ευκολία στην χρήση και το µικρό µέγεθος µε 
την γρήγορη ταχύτητα, την στιβαρότητα στην κατασκευή και την ποιότητα των 
προϊόντων που χαρακτηρίζει την INDEX. Η χρήση του Winbraille προγράµµατος 
που συνοδεύει τον εκτυπωτή, δίνει στον χρήστη την δυνατότητα απ ευθείας 
εκτύπωσης µέσα από τις εφαρµογές των Windows χωρίς καµία άλλη παρέµβαση η 
µετατροπή, µε το πάτηµα ελάχιστων πλήκτρων. Η λειτουργία των πλήκτρων καθώς 
και οι κρίσιµες καταστάσεις του εκτυπωτή υποστηρίζονται µε την ύπαρξη 
φωνητικών (στα Αγγλικά) αναγγελιών. Η προαιρετική καµπίνα µείωσης θορύβου 
είναι απαραίτητη όταν ο χώρος εργασίας είναι κοινός µε άλλους χρήστες. 
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• Everest 

Εκτυπωτές Braille
 

Εκτυπωτής Braille απλού χαρτιού για απαιτητική χρήση στο 
γραφείο ή στο σπίτι 

 

Η Index Braille εκτός από την σειρά 
εκτυπωτών µηχανογραφικού χαρτιού 
διαθέτει και ένα εκτυπωτή ιδιαίτερης 
αντοχής, γρήγορο και µε δυνατότητα 
εκτύπωσης σελίδων Α4. Ο εκτυπωτής 
αυτός µε την ονοµασία Everest 
αποτελεί την βασική επιλογή των 
χρηστών που θέλουν να αποφύγουν το 
µηχανογραφικό έντυπο και απαιτούν 
εύκολη χρήση, ταχύτητα εκτύπωσης, 
λογικό κόστος, εξαιρετική ποιότητα και 
αντοχή. 

Το πρόγραµµα Winbraille που 
συνοδεύει τον εκτυπωτή, δίνει στον 
χρήστη την δυνατότητα απ ευθείας 
εκτύπωσης µέσα από τις εφαρµογές των 
Windows χωρίς καµία άλλη παρέµβαση 
η µετατροπή, µε το πάτηµα ελάχιστων 
πλήκτρων. Η λειτουργία των πλήκτρων 
καθώς και οι κρίσιµες καταστάσεις του 
εκτυπωτή υποστηρίζονται µε την 
ύπαρξη φωνητικών (στα Αγγλικά) 
αναγγελιών. Η προαιρετική καµπίνα 
µείωσης θορύβου είναι απαραίτητη 
όταν ο χώρος εργασίας είναι κοινός µε 
άλλους χρήστες. 
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• 4X4 Pro 

Εκτυπωτές Braille

Εκτυπωτής Braille υψηλών απαιτήσεων για παραγωγή 
εντύπων Braille 

 

Η σειρά Index 4X4 PRO αποτελείται από δύο εκτυπωτές, τον 4Χ4 PRO 17" 
και τον 4Χ4 PRO 23", οι οποίοι έχουν την δυνατότητα µε εύκολο τρόπο να 
παράγουν έντυπα Braille όπως περιοδικά, εφηµερίδες και βιβλία 
εκτυπώνοντας έτοιµα για βιβλιοδεσία δίφυλλα. Είναι ιδανική λύση για 
σχολεία, οργανισµούς ή και εταιρείες για γρήγορη και φτηνή παραγωγή 
εντύπων σε Braille. Με την χρήση ενός υπολογιστή και ενός Index 4X4 
PRO είναι άµεση η δυνατότητα παραγωγής εντύπων επαγγελµατικού 
επιπέδου. Οι εκτυπωτές αυτοί είναι επίσης εύκολοι στην χρήση και 
χαρακτηρίζονται από την ταχύτητα εκτύπωσης τους και από την εξαιρετική 
ποιότητα εκτύπωσης καθώς και την αντοχή τους. Το κόστος τους είναι 
χαµηλό συγκριτικά µε τις δυνατότητες τους καθώς δεν πρέπει να ξεχνάµε 
ότι αποτελούν την πρώτη επαγγελµατικού τύπου λύση παραγωγής εντύπων 
Braille. Και αυτοί οι εκτυπωτές συνοδεύονται από το πρόγραµµα Winbraille 
δίνοντας στον χρήστη την δυνατότητα απ ευθείας εκτύπωσης µέσα από τις 
εφαρµογές των Windows χωρίς καµία άλλη παρέµβαση η µετατροπή, µε το 
πάτηµα ελάχιστων πλήκτρων. Η λειτουργία των πλήκτρων καθώς και οι 
κρίσιµες καταστάσεις του εκτυπωτή υποστηρίζονται και φωνητικά (στα 
Αγγλικά). Η καµπίνα µείωσης θορύβου συνοδεύει τον εκτυπωτή.  
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• Braillo 200 

Εκτυπωτές Braille
 

Εκτυπωτής Braille υψηλών απαιτήσεων παραγωγής 

 

Ο BRAILLO 200 είναι το µικρό µοντέλο 
παραγωγής της BRAILLO NORWAY 
και αποτελεί την πιο δηµοφιλή πρόταση 
για να καλύψει τις ανάγκες σε παραγωγή 
Braille. Η πολυετής πείρα της 
Νορβηγικής εταιρείας έχει σαν 
αποτέλεσµα να συναντάµε εκτυπωτές της 
στα µεγαλύτερα κέντρα παραγωγής 
εντύπων Braille στον κόσµο. 

Ο BRAILLO 200, ένας πολύ γρήγορος 
εκτυπωτής µε ταχύτητα 600 σελίδων την 
ώρα, έχει βασιστεί στη δεκαετή εµπειρία 
της BRAILLO NORWAY και είναι 
ιδανικός για οργανισµούς, σχολεία ή και 
εταιρείες παραγωγής εντύπων σε µορφή 
Braille.  
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• Braillo 400S/SR 

Εκτυπωτές Braille  

Εκτυπωτής Braille υψηλών απαιτήσεων 

 
 

 

Η BRAILLO NORWAY είναι η πιο δηµοφιλής 
στον κόσµο εταιρεία κατασκευής εκτυπωτών 
Braille υψηλών απαιτήσεων, τόσο σε ταχύτητα 
εκτύπωσης όσο και σε θέµατα αντοχής, 
ευκολίας στη χρήση και στην αντιµετώπιση 
πιθανών βλαβών. Η πολυετής πείρα της 
Νορβηγικής εταιρείας έχει σαν αποτέλεσµα να 
συναντάµε εκτυπωτές της στα µεγαλύτερα 
κέντρα παραγωγής εντύπων Braille στον 
κόσµο.  

Ο BRAILLO 400 είναι ίσως ο πιο γρήγορος 
εκτυπωτής που υπάρχει, µε ταχύτητα περίπου 
εί την ιδανική λύση για να καλύψει ανάγκ

βαριάς παραγωγής εντύπων Braille σε οργανισµούς, σχολεία ή εταιρείες 
παραγωγής. Έχει την δυνατότητα να εκτυπώνει ασταµάτητα περισσότερες από 
δέκα ώρες σε συνθήκες γραφείου και µπορεί να συνεργαστεί µε άλλα εξωτερικά
εργαλεία της BRAILLO NORWAY για το κόψιµο και την σωστή τοποθέτησ
του χαρτιού για άµεση βιβλιοδεσία. Η στιβαρή κατασκευή του Τα µοντέλα
BRAILLO NORWAY συνοδεύονται από εγγύηση ανταλλακτικών δύο ετών, ενώ 
για το πρώτο έτος το κόστος των εργασιών αποκατάστασης πιθανής βλάβ
βαρύνει την enLogic. 

1200 σελίδων την ώρα και αποτελ ες 

 
η 

 της 

ης 
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• Enabling Embosers 

Εκτυπωτές Braille
 

Από το 1971 η Enabling Technologies έχει συνδυάσει το όνοµά της µε τις 
µηχανές παραγωγής Braille. Μέσα στο διάστηµα αυτών των τριάντα ετών 
εµπειρίας έχει παρουσιάσει περισσότερα από είκοσι διαφορετικά µοντέλα 
εκτυπωτών Braille. Θεωρείται µια από τις πιο σοβαρές και µεγάλες εταιρείες 
στον χώρο της τεχνολογίας πρόσβασης. 

 

• Κατάλογος προϊόντων  

 Romeo 25: Εκτυπωτής Braille µονής πλευράς, µε ταχύτητα 25 χαρακτήρων το 
δευτερόλεπτο. Υποστηρίζει µηχανογραφικό χαρτί πλάτους από 3,8 έως 33,6 
εκατοστών µε δυνατότητα εκτύπωσης 40 χαρακτήρων ανά γραµµή. Συνοδεύεται 
µε βαλιτσάκι µεταφοράς και οι διαστάσεις του είναι 53,9Χ33,6Χ20,9 εκατοστά 
και το βάρος του 14,5 κιλά. Συνδέεται µε τον υπολογιστή µέσω παράλληλης ή 
σειριακής. 
 Romeo Pro 50: Εκτυπωτής Braille µονής πλευράς, µε ταχύτητα 50 
χαρακτήρων το δευτερόλεπτο. Υποστηρίζει µηχανογραφικό χαρτί αλλά και απλές 
σελίδες πλάτους από 3,8 έως 33,6 εκατοστών µε δυνατότητα εκτύπωσης 40 
χαρακτήρων ανά γραµµή. Συνοδεύεται µε βαλιτσάκι µεταφοράς και οι διαστάσεις 
του είναι 53,9Χ33,6Χ20,9 εκατοστά και το βάρος του 14,5 κιλά. Συνδέεται µε τον 
υπολογιστή µέσω παράλληλης ή σειριακής ενώ περιέχει συνθέτη φωνής. 
 Thomas: Εκτυπωτής Braille µονής πλευράς, µε ταχύτητα 40 χαρακτήρων το 
δευτερόλεπτο. Υποστηρίζει µηχανογραφικό χαρτί αλλά και απλές (προαιρετικά), 
σελίδες πλάτους από 3,8 έως 38,1 εκατοστών µε δυνατότητα εκτύπωσης 40 
χαρακτήρων ανά γραµµή. Οι διαστάσεις του είναι 62,6Χ29,2Χ21,9 εκατοστά και 
το βάρος του 23,2 κιλά. Συνδέεται µε τον υπολογιστή µέσω παράλληλης ή 
σειριακής ενώ περιέχει συνθέτη φωνής. 
 Juliet Classic: Εκτυπωτής Braille αµφίπλευρης εκτύπωσης, µε ταχύτητα 55 
χαρακτήρων το δευτερόλεπτο. Υποστηρίζει µηχανογραφικό χαρτί, πλάτους από 
3,8 έως 38,1 εκατοστών µε δυνατότητα εκτύπωσης 40 χαρακτήρων ανά γραµµή. 
Οι διαστάσεις του είναι 62,6Χ29,2Χ21,9 εκατοστά και το βάρος του 23,2 κιλά. 
Συνδέεται µε τον υπολογιστή µέσω παράλληλης ή σειριακής. 
 Juliet Pro: Εκτυπωτής Braille αµφίπλευρης εκτύπωσης, µε ταχύτητα 55 
χαρακτήρων το δευτερόλεπτο. Υποστηρίζει µηχανογραφικό χαρτί αλλά και απλές 
σελίδες, πλάτους από 3,8 έως 38,1 εκατοστών µε δυνατότητα εκτύπωσης 56 
χαρακτήρων ανά γραµµή. Οι διαστάσεις του είναι 62,6Χ29,2Χ21,9 εκατοστά και 
τοβάρος του 23,2 κιλά. Συνδέεται µε τον υπολογιστή µέσω παράλληλης ή 
σειριακής. 
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  ET: Εκτυπωτής Braille αµφίπλευρης εκτύπωσης, µε ταχύτητα 60 χαρακτήρων 
το δευτερόλεπτο. Υποστηρίζει µηχανογραφικό χαρτί, πλάτους από 3,8 έως 38,1 
εκατοστών µε δυνατότητα εκτύπωσης 40 χαρακτήρων ανά γραµµή. Οι διαστάσεις 
του είναι 62,6Χ29,2Χ21,9 εκατοστά και το βάρος του 23,2 κιλά. Συνδέεται µε τον 
υπολογιστή µέσω παράλληλης ή σειριακής. 
 Juliet Pro 60: Εκτυπωτής Braille αµφίπλευρης εκτύπωσης, µε ταχύτητα 60 
χαρακτήρων το δευτερόλεπτο. Υποστηρίζει µηχανογραφικό χαρτί αλλά και απλές 
σελίδες, πλάτους από 3,8 έως 38,1 εκατοστών µε δυνατότητα εκτύπωσης 40 
χαρακτήρων ανά γραµµή. Οι διαστάσεις του είναι 62,6Χ29,2Χ21,9 εκατοστά και 
το βάρος του 23,2 κιλά. Συνδέεται µε τον υπολογιστή µέσω παράλληλης ή 
σειριακής ενώ περιέχει συνθέτη φωνής. 
 BookMaker, Braille Express 100 & Braille Express 150: Εκτυπωτές Braille 
αµφίπλευρης εκτύπωσης υψηλών απαιτήσεων παραγωγής, µε ταχύτητα 80,100 
και 150 χαρακτήρων το δευτερόλεπτο αντιστοίχως. Υποστηρίζουν 
µηχανογραφικό χαρτί, πλάτους από 3,8 έως 33,7 εκατοστών µε δυνατότητα 
εκτύπωσης 44 χαρακτήρων ανά γραµµή. Οι διαστάσεις τους είναι 
53,9Χ45,7Χ22,2 εκατοστά και το βάρος τους 22,7 κιλά. Συνδέονται µε τον 
υπολογιστή µέσω παράλληλης ή σειριακής ενώ παρέχουν την δυνατότητα 
σύνθεσης φωνής. 
 Marathon: Εκτυπωτής Braille εκτύπωσης µονής πλευράς, µε ταχύτητα 200 
χαρακτήρων το δευτερόλεπτο. Υποστηρίζει µηχανογραφικό χαρτί, πλάτους από 
3,8 έως 33,7 εκατοστών µε δυνατότητα εκτύπωσης 42 χαρακτήρων ανά γραµµή. 
Συνοδεύεται µε βαλιτσάκι µεταφοράς ενώ οι διαστάσεις του είναι 
53,3Χ45,7Χ15,2 εκατοστά και το βάρος του 34,1 κιλά. Συνδέεται µε τον 
υπολογιστή µέσω παράλληλης ή σειριακής. 
 BraillePlace: Εκτυπωτής Braille υψηλών απαιτήσεων παραγωγής αµφίπλευρης 
εκτύπωσης, µε ταχύτητα 350 χαρακτήρων το δευτερόλεπτο. Υποστηρίζει 
µηχανογραφικό χαρτί, µε δυνατότητα εκτύπωσης 45 χαρακτήρων ανά γραµµή και 
27 γραµµών ανά σελίδα. Οι διαστάσεις του είναι 99Χ76,2Χ147,32 εκατοστά. 
Συνδέεται µε τον υπολογιστή µέσω παράλληλης ή σειριακής ενώ περιέχει 
συνθέτη φωνής.  
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Index Accessories 

Καµπίνες µείωσης θορύβου εκτυπωτών 
 

Στις περιπτώσεις που θεωρείται απαραίτητη η µείωση του θορύβου που παράγεται 
κατά την εκτύπωση, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης καµπίνας µείωσης θορύβου. Οι 
καµπίνες αυτές είναι διαθέσιµες για τους εκτυπωτές Basic και Everest, ενώ η σειρά 
4X4 PRO συνοδεύεται από έπιπλο καµπίνα µείωσης θορύβου. 

Για τον Basic υπάρχει γυάλινο διαφανές κάλυµµα που περιορίζει τον θόρυβο περίπου 
κατά 10dB καθώς και έπιπλο µε εσωτερική µόνωση που φιλοξενεί τον εκτυπωτή 
αλλά και το µηχανογραφικό χαρτί εκτύπωσης. Η καµπίνα αυτή όπως και το έπιπλο - 
βιτρίνα µε εσωτερική µόνωση που υπάρχει για τον Everest επιτυγχάνουν αποτέλεσµα 
µείωσης του θορύβου σε επίπεδα κάτω των 60dB. 

 

 

 

 

Καµπίνα µείωσης 
θορύβου για Everest 

∆ιαστάσεις: 
67Χ40Χ68 

Βάρος: 19,3 κιλά 

Θόρυβος: <60dB 
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Καµπίνα µείωσης 
θορύβου για Basic 
S/D 

∆ιαστάσεις: 
61Χ47Χ117 

Βάρος: 42 κιλά 

Θόρυβος: <60dB 

 

Κάλυµµα µείωσης 
θορύβου για Basic 
S/D 

∆ιαστάσεις: 
62Χ36Χ16 

Βάρος: 1,2 κιλά 

Θόρυβος: µείωση έως 
10dB 
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4. Μετάφραση & Μορφοποίηση κειµένου Braille                      

(Braille translation) 

•  DBT  

•   WinBraille  

• DBT 

Πρόγραµµα µετατροπής Braille
 

 

Το Duxbury Braille Translator ή DBT είναι παγκοσµίως το δηµοφιλέστερο 
πρόγραµµα προετοιµασίας κειµένου για εκτύπωση σε Βraille. Η εταιρεία που το 
ανέπτυξε, η Duxbury Systems ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια µε την βελτίωση 
του τρόπου εκτύπωσης και έχει βοηθήσει πολλά εκατοµµύρια χρήστες αλλά και 
σηµαντικό αριθµό οργανισµών, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων καθώς και εταιρειών 
παραγωγής εντύπων σε Braille. 

Το DBT είναι πολύ εύχρηστο και υποστηρίζει εισαγωγή κειµένου από πολλές 
διαφορετικές φόρµες, όπως Microsoft Word, Wordperfect, SGML, ICADD, 
HTML,TXT ή Braille text. Αφότου εισάγουµε το κείµενο στο DBT µπορούµε να 
το µετατρέψουµε σε µορφή Braille και να το δούµε στην µορφή και διάταξη που 
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να επέµβουµε προσθέτοντας και αφαιρώντας κείµενο ή και να συντάξουµε όλο το 
κείµενο στο DBT. Υποστηρίζονται πολλές γλώσσες και κώδικες Braille και 
υπάρχει η δυνατότητα transcribing σε Ελληνικά για την υποστήριξη µαθηµατικών 
και συµβόλων.  

• WinBraille 

Πρόγραµµα µετατροπής Braille
 

 

Ένα απλό και οµολογουµένως πολύ 
εύχρηστο εργαλείο στον τοµέα της 
µετατροπής ενός κειµένου σε µορφή 
Braille είναι το Winbraille της 
Index. Το πρόγραµµα αυτό 
συνοδεύει τους εκτυπωτές της Index 
και δίνει στον χρήστη του την 
δυνατότητα εκτύπωσης µε πολύ 
απλό τρόπο, όπως σχεδόν θα γινόταν 
για οποιοδήποτε άλλο εκτυπωτή στα 
Windows. 

Το Winbraille δεν έχει όπως είναι 
εύκολο κανείς να αντιληφθεί τις 
δυνατότητες του DBT, παρ' όλα 
αυτά είναι ένα ισχυρό και εύχρηστο 
εργαλείο στα χέρια του απλού 
χρήστη.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24

http://www.enlogic.gr/Products/BrailleTranslation/index.htm


 

5. Fine Reader  
 
Αναγνώριση  κειµένου 
 

 

Το δηµοφιλέστερο πρόγραµµα οπτικής αναγνώρισης 
χαρακτήρων 

Μια από τις πλέον σηµαντικές λειτουργίες που µπορεί 
να επιτελέσει ο υπολογιστής για ένα χρήστη µε 
προβλήµατα όρασης είναι η ανάγνωση τυπωµένου 
κειµένου. Η λειτουργία αυτή αναπτύσσεται σε τρία 
στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται ψηφιοποίηση του 
τυπωµένου κειµένου µε την βοήθεια ενός σαρωτή 
(scanner). Στο δεύτερο ειδικό λογισµικό µετατρέπει 
την ακατέργαστη πληροφορία που προέκυψε από την 
ψηφιοποίηση σε "καθαρό" κείµενο ηλεκτρονικής 
µορφής. Στο τρίτο στάδιο το πρόγραµµα ανάγνωσης 
οθόνης αναλαµβάνει την εκφώνηση ή την παρουσίαση 
σε οθόνη Braille του κειµένου. Το Fine Reader 
αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχηµένα 
προϊόντα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων στο 

κόσµο. Υποστηρίζει οπτική αναγνώριση για 121 γλώσσες µε ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό επιτυχούς αναγνώρισης για τα Ελληνικά. Είναι πολύ απλό στην χρήση αφού 
µε ένα µόνο πλήκτρο ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της σάρωσης και της 
αναγνώρισης. Επιτρέπει την µεταφορά των αναγνωρισµένων κειµένων σε άλλες 
δηµοφιλείς εφαρµογές των Windows και συνεργάζεται άψογα µε το µεγαλύτερο 
ποσοστό σαρωτών που κυκλοφορούν στην αγορά των υπολογιστών. Η πολύ χαµηλή 
τιµή του σε συνδυασµό µε την δυνατότητα συνεργασίας του µε κάποιο χαµηλής τιµής 
σαρωτή το κάνουν ιδανικό για όλους τους χρήστες υπολογιστών που επιθυµούν 
ακόµα µεγαλύτερη αυτονοµία και πρόσβαση στην πληροφορία.  
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Β.  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΛΥΣΕΙΣ 

 

1. Μεγεθυντές CCTV (Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης) 

 

•  MagniLink C Split  

•  MagniLink Switch  

•  MagniLink C Reader  

•  MagniLink P  

•  Twinkle Bright  

•  Twinkle Spectrum  

•  Twinkle Star  

•  TV Modular  
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• MagniLink C Split 

Μεγεθυντές CCTV
 

Ευέλικτο σύστηµα µεγέθυνσης CCTV και ταυτόχρονης χρήσης Η/Υ 

Μεγέθυνση: X4.5 - X25 φορές (για 17" οθόνη VGA) 

Χρώµα: Υποστήριξη φυσικών χρωµάτων, τεχνητά χρώµατα, Θετικό/Αρνητικό  

 

Το MagniLinκ C Split είναι µια συσκευή µεγέθυνσης CCTV που βασίζεται και αυτή 
στην απεικόνιση σε οθόνη υπολογιστή (VGA). Για πολλούς χρήστες η ταυτόχρονη 
χρήση του υπολογιστή και της συσκευής µεγέθυνσης είναι πολύτιµη. Σε αυτούς τους 
χρήστες απευθύνεται το MagniLinκ C Split το οποίο επιτρέπει τον διαχωρισµό της 
οθόνης του υπολογιστή έτσι ώστε στο ένα µέρος της να απεικονίζονται οι 
πληροφορίες του ίδιου του Η/Υ, ενώ στο άλλο µέρος οι πληροφορίες του συστήµατος 
µεγέθυνσης MagniLinκ C Split. Όπως και στο MagniLink Switch υποστηρίζεται 
φυσικό χρώµα, τεχνητά χρώµατα για την δηµιουργία αντιθέσεων καθώς και 
αντιστροφή χρωµάτων (θετικό/αρνητικό). Είναι κοµψό µε µικρές διαστάσεις που 
διαµορφώνονται κυρίως από την επιλογή της VGA οθόνης του υπολογιστή. Η 
µεγέθυνση που επιτυγχάνεται σε µια οθόνη 17" ιντσών είναι από 4.4 έως 44 φορές. 
Είναι ιδανικό εργαλείο για ανάγνωση, χρήση Η/Υ, φωτογραφίες αλλά ακόµα και σαν 
σταθµός εργασίας για ασχολίες που απαιτούν προσοχή στη λεπτοµέρεια. Είναι πολύ 
εύκολο στην χρήση αφού όλα τα πλήκτρα λειτουργίας είναι µεγάλα, ευανάγνωστα και 
αναγνωρίσιµα στην αφή 
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• MagniLink P 

Μεγεθυντές CCTV
 

Βασικό εργαλείο µεγέθυνσης CCTV για άτοµα µε µειωµένη όραση 

Μεγέθυνση: X4 - X20 φορές. 

Οθόνη: 14" ασπρόµαυρη Χρώµα: Υποστήριξη αποχρώσεων του γκρί 

 

Το MagniLing P είναι η εισαγωγική συσκευή µεγέθυνσης της LVI (Low Vision 
International). Η Σουηδική εταιρεία εδώ και είκοσι χρόνια ασχολείται µε την 
ανάπτυξη και την δηµιουργία προϊόντων για άτοµα µε µειωµένη όραση τα οποία 
καλύπτουν µια µεγάλη γκάµα αναγκών. Ο σχετικά µικρός όγκος και η προσιτή τιµή 
του κάνουν το MagniLing P µια αρκετά ελκυστική λύση για όσους θέλουν απλά να 
διαβάσουν ένα κείµενο σε µεγέθυνση από 4 έως 20 φορές µέσα από την ασπρόµαυρη 
14 ιντσών οθόνη που περιλαµβάνεται στην συσκευή. Η απεικόνιση µπορεί να είναι 
είτε ασπρόµαυρη είτε σε αποχρώσεις του γκρι για να αποδώσει κάποια εικόνα ή 
φωτογραφία. Είναι πολύ εύκολο στην χρήση αφού όλα τα πλήκτρα λειτουργίας είναι 
µεγάλα, ευανάγνωστα και αναγνωρίσιµα στην αφή. 
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• Twinkle Bright 

Μεγεθυντές CCTV
 

Ευέλικτο σύστηµα µεγέθυνσης CCTV και ταυτόχρονης χρήσης Η/Υ

 

Τα προϊόντα της σειράς Twinkle αποτελούν την πρόταση της Tieman σε ότι αφορά 
στην µεγέθυνση CCTV. Το ανώτερο µοντέλο της σειράς είναι το 
Twinkle Bright. Πρόκειται για µια συσκευή µεγέθυνσης CCTV 
που παρουσιάζει την εικόνα σε οθόνη υπολογιστή (VGA). Για 
πολλούς χρήστες η ταυτόχρονη χρήση του υπολογιστή και της 
συσκευής µεγέθυνσης είναι πολύτιµη. Σε αυτούς τους χρήστες 
απευθύνεται το Twinkle Bright το οποίο επιτρέπει τον 
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διαχωρισµό της οθόνης του υπολογιστή έτσι ώστε στο ένα µέρος 
της να απεικονίζονται οι πληροφορίες του 

ίδιου του Η/Υ, ενώ στο άλλο µέρος οι πληροφορίες του 
συστήµατος µεγέθυνσης Twinkle Bright. Υποστηρίζει φυσικό 
χρώµα, τεχνητά χρώµατα για την δηµιουργία αντιθέσεων καθώς 
και αντιστροφή χρωµάτων (θετικό/αρνητικό). Είναι κοµψό µε 
µικρές διαστάσεις που διαµορφώνονται κυρίως από την επιλογή 
της VGA οθόνης του υπολογιστή. Η µεγέθυνση που επιτυγχάνεται σε µια οθόνη 17" 
ιντσών είναι από 3 έως 40 φορές. Είναι ιδανικό εργαλείο για ανάγνωση, χρήση Η/Υ, 
φωτογραφίες αλλά ακόµα και σαν σταθµός εργασίας για ασχολίες που απαιτούν 
προσοχή στη λεπτοµέρεια. Είναι πολύ εύκολο στην χρήση αφού όλα τα πλήκτρα 
λειτουργίας είναι µεγάλα, ευανάγνωστα και τοποθετηµένα πάνω στο κινητό πλαίσιο 
της βάσης. 

http://www.enlogic.gr/Products/CCTV/index.htm


• Twinkle Spectrum 

Μεγεθυντές CCTV
 

Έγχρωµο σύστηµα µεγέθυνσης CCTV 

                                        

Το µεσαίο µοντέλο της σειράς Twinkle της Tieman, είναι το Twinkle Spectrum. 
Πρόκειται για συσκευή µεγέθυνσης CCTV που χρησιµοποιεί 
για την απεικόνιση έγχρωµη οθόνη 17". Το Twinkle Spectrum 
δίνει την δυνατότητα στον χρήστη υποστήριξης φυσικού 
χρώµατος, τεχνητών χρωµάτων για την 
δηµιουργία αντιθέσεων καθώς και 
αντιστροφή χρωµάτων (θετικό/αρνητικό). 
Είναι κοµψό, εύχρηστο και λειτουργικό. Η 
µεγέθυνση που επιτυγχάνεται είναι από 3 

έως 40 φορές. Είναι ιδανικό εργαλείο για ανάγνωση, 
φωτογραφίες αλλά ακόµα και ως σταθµός εργασίας για ασχολίες που απαιτούν 
προσοχή στη λεπτοµέρεια. Είναι πολύ εύκολο στην χρήση αφού όλα τα πλήκτρα 
λειτουργίας είναι µεγάλα, ευανάγνωστα και τοποθετηµένα πάνω στο κινητό 
πλαίσιο της βάσης. 
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• Twinkle Star 

Μεγεθυντές CCTV
 

Απλό & εύχρηστο σύστηµα µεγέθυνσης CCTV 

 

Το πιο µικρό µοντέλο της σειράς Twinkle της Tieman, διατηρεί πολλά από τα 
χαρακτηριστικά των µεγαλύτερων µοντέλων. Πρόκειται για το 
Twinkle Stαr το οποίο είναι µια συσκευή µεγέθυνσης CCTV που 
χρησιµοποιεί για την απεικόνιση ασπρόµαυρη οθόνη 17". Το 
Twinkle Stαr υποστηρίζει αντιστροφή 
χρώµατος (θετικό/αρνητικό). Είναι κοµψό, 
εύχρηστο και λειτουργικό. Η µεγέθυνση που 
επιτυγχάνεται είναι από 3 έως 40 φορές. Είναι 
ιδανικό εργαλείο για διάβασµα κειµένων. 

Είναι πολύ εύκολο στην χρήση αφού όλα τα πλήκτρα λειτουργίας 
είναι µεγάλα, ευανάγνωστα και τοποθετηµένα πάνω στο κινητό πλαίσιο της βάσης. 
Επίσης διαθέτει φωτεινή ένδειξη για το σηµείο που µεγεθύνεται. 
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• TV Modular 

Μεγεθυντές CCTV
 

Απλό και φορητό έγχρωµο σύστηµα µεγέθυνσης CCTV 

 

Το Modular TV απευθύνεται στους χρήστες οι 
οποίοι είναι αναγκασµένοι να µετακινούνται 
συχνά. Η µεταφορά σταθερών συστηµάτων 
CCTV είναι µια σχετικά δύσκολη αν όχι 
αδύνατη διαδικασία. Το κενό αυτό έρχεται να 
καλύψει το Modular TV color, ένα φορητό 
CCTV της Tieman που συνδέεται µε 
τηλεόραση, µεγεθύνοντας τα αντικείµενα. 
Μια σηµαντική ιδιαιτερότητα που κάνει το 
Modular TV να ξεχωρίζει είναι το γεγονός 
πως λειτουργεί και ως απλός µεγεθυντικός 
φακός! Το Modular TV δίνει υποστηρίζει 
απεικόνιση τόσο σε φυσικό χρώµα όσο και σε 
ασπρόµαυρο (µε ή χωρίς αντιστροφή). Είναι 

κοµψό, εύχρηστο και λειτουργικό. Η µεγέθυνση που επιτυγχάνει ξεκινά από 3Χ (σαν 
µεγεθυντικός φακός) και φτάνει το 30Χ. Είναι ιδανικό εργαλείο για µεγέθυνση 
κειµένου και φωτογραφιών. Είναι πολύ εύκολο στην χρήση (απλά το συνδέετε στην 
τηλεόραση µε ένα καλώδιο). 
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2. MOUNTBATTEN  Πολυγραφοµηχανή 

 
 

• Το ιδανικό εκπαιδευτικό πολυµηχάνηµα 

 

Το Mountbatten είναι πρακτικά µια ηλεκτρική γραφοµηχανή Braille µε την 
δυνατότητα να ενσωµατώνει µια σειρά από λύσεις που το αναδεικνύουν ως το 
απόλυτο πολυµηχάνηµα εκπαίδευσης για άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Μπορεί να 
αντικαταστήσει την µηχανική γραφοµηχανή και να βοηθήσει στις καθηµερινές 
ανάγκες ενός τυφλού χρήστη αφού πέρα από την χρησιµότητά της σαν ηλεκτρική 
γραφοµηχανή, υποστηρίζει φωνητική αναγγελία του χαρακτήρα που πατήθηκε, 
λειτουργεί σαν ηλεκτρονικό σηµειωµατάριο µε φωνητική υποστήριξη και έχει τη 
δυνατότητα σύνδεσης µε εξωτερικό εκτυπωτή βλεπόντων. Είναι επίσης δυνατή η 
σύνδεση του µε εξωτερικό πληκτρολόγιο PC για εισαγωγή δεδοµένων καθώς και η 
χρήση της συσκευής Mimic που παίζει το ρόλο του µεταφραστή από Braille σε 
γραφή βλεπόντων. Έτσι στην οθόνη που διαθέτει το Mimic µπορεί κάποιος που δεν 
γνωρίζει Braile να καταλάβει αλλά ακόµα και να παράγει Braille κείµενο εισάγοντας 
το από ένα τυπικό πληκτρολόγιο υπολογιστή. Για τους τυφλούς χρήστες 
υπολογιστών τέλος το Mountbatten µπορεί να λειτουργήσει και ως απλός εκτυπωτής 
Braille µονής πλευράς αφού απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας 
µια σύνδεση στην παράλληλη θύρα και ένα πρόγραµµα µετατροπής κειµένου από 
µορφή Windows σε Braille. 
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3. PLAF   (Παραγωγή Ανάγλυφων 
Γραφικών) 

 

• Συσκευή παραγωγής ανάγλυφων γραφικών 

Το PLAF είναι µια απλή στη χρήση συσκευή παραγωγής ανάγλυφων γραφικών για 

εκπαιδευτικούς κυρίως σκοπούς. Μπορούµε να παροµοιάσουµε την λειτουργία του 

µε αυτή ενός φωτοτυπικού. Η διαφορά έγκειται στο ότι το αντίγραφο είναι ανάγλυφο. 

Για την εκτύπωση χρησιµοποιείται θερµοευαίσθητο µικροκαψουλικό χαρτί. Μπορεί 

λοιπόν µε εύκολο τρόπο να χρησιµοποιηθεί για την εκµάθηση απλών σχηµάτων και 

εννοιών και εξοικείωσης µε το χειρόγραφο κείµενο και την υπογραφή. Είναι επίσης 

δυνατή η χρήση του για παραγωγή µικρών ανάγλυφων χαρτών περιορισµένης 

δυνατότητας όπως για παράδειγµα τον ανάγλυφο χάρτη - οδηγό ενός κτιρίου κλπ. 

Επίσης µε την βοήθεια του PLAF µπορεί κάποιος να αντιληφθεί την διάταξη των 

αντικειµένων που προβάλλονται στην οθόνη του υπολογιστή όπως και κάθε άλλη 

σχετικά πολύπλοκη δισδιάστατη διάταξη. 
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4.  Voice Mate 
Organizer 

  

• Οrganizer Parrot µε αναγνώριση φωνής 

 

Το Voice mate της Parrot είναι µια 
ολοκληρωµένη ηλεκτρονική ατζέντα 
που συνδυάζει σε µια συσκευή τα 
πλεονεκτήµατα πέντε διαφορετικών 
εφαρµογών. Η φωνητική αναγγελία 
των συµβάντων και η εγγραφή 
φωνητικών µηνυµάτων δίνουν στο 
Voice mate την δυνατότητα να 
αποτελέσει το απόλυτο εργαλείο 
καθηµερινής χρήσης για τα άτοµα 
µε προβλήµατα όρασης. Έτσι σε µια 
εύχρηστη και βολική συσκευασία 
συνυπάρχουν τηλεφωνικός 
κατάλογος, ηχογράφηση φωνής, 
ρολόι, ηµερολόγιο, υπενθύµιση 
ραντεβού, αριθµοµηχανή, αυτόµατη 
κλήση τηλεφωνικού αριθµού και 
άλλες συνοδευτικές εφαρµογές. Το 
voice mate ανακοινώνει στο χρήστη 
την πληροφορία σε καθαρά Αγγλικά 
και ο χρήστης µπορεί εκφωνώντας 
µια εντολή να γίνει αντιληπτός από 
τη συσκευή και να πραγµατοποιηθεί 
η λειτουργία που επέλεξε. 
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