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مقدمه

بـا  دانش آمـوزان  و  کـودکان  پـرورش  و  آمـوزش  تاریخچـه   مـرور 
کـه  گونـی اسـت  گونا نو آوری هـا و روش هـای  از  پـر  بینایـی  آسـیب 
کودکان و دانش آموزان استفاده  گروه از  مربیان در آموزش به این 
کـه توجـه جامعه  کرده انـد. ایـن حـوزه، از نخسـتین حوزه هایـی بـود 
گروهـی  کـرد و بـه عرصـه ای بـرای فعالیت هـای  را بـه خـود جلـب 

کارشناسـان تبـدل شـد.  متخصصـان و 
آسـیب بینایـی، مؤسسـه   کـودکان بـا  آمـوزش متمرکـز بـه  آغازگـر 
میـالدی   1785 سـال  در  هـوی1  والنتیـن  کـه  بـود  نابینـا  جوانـان 
برجسـته ی  طـرح  کمـک  بـه  کوشـید  او  کـرد.  تأسـیس  پاریـس  در 
آن  از  بیامـوزد.  نابینایـان  بـه  را  نوشـتن  و  خوانـدن  التیـن،  حـروف 

کــــنون اقــــدامات بی شــمــــاری در جهـت تسـهیِل هرچـه  زمـــان تا
کم بینـا از سـوی نهاد هـای دولتـی  آمـوزش بـه افـراد نابینـا و  بیشـتِر 
کـه از مهم ترین آنها تأسـیس مدرسـه   یـا مردمـی انجـام شـده اسـت 
آن رسـمیت  نابینایـان پرکینـز در سـال 1825 میـالدی و مهم تـر از 

یافتـن خـط بریـل در سـال 1854 میـالدی بـود. 
بـا ورود بـه هــــزاره  ســــوم مـــــیالدی و وقــــوع پیشـــرفـــــت های 
کار و  شـگفت انگیز در حـــوزه ی فــــناوری های رایانـه  ای، آمـــوزش، 
گرفـت  قـرار  تأثیـر  بینایـی به شـدت تحـت  آسـیب  بـا  افـراد  زندگـی 
و  سـخت افزارها  شــــد.  گشـوده  آنـان  بـرای  تـازه ای  مــــسیرهای  و 
گـون رایانـه ای ابزارهای بسـیار مناسـبی در اختیار  نرم افزارهـای گونا
دانش آمـوزان  یاددهی-یادگیـری  فرآینـد  تـا  دادنـد  قـرار  مربیـان 
آموزشـی مناسـب سـامان دهنـد.  بـا تولیـد مـواد  را  کم بینـا  نابینـا و 

1. Valentine Haüy
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مهـم  شـرط  فناوری هـا  ایـن  بـا  مربیـان  آشـنایی  کـه  اسـت  آشـکار 
بـا  کـودکان و دانش آمــــوزان  یاددهی-یادگیـری  فرآینـد  تســـــهـــیل 
آسـیب بینایـی، ارائـه ی آمـوزش بهتـر هماننـد همسـاالن بینایشـان، 

آنـان در اجتمـاع اسـت.  و مشـارکت بیشـتر 
مقالـه  پیـش رو، ابزارها و فناوری های رایانه ای در حوزه  آسـیب 
بـرای دو  را در دو دسـته ی اصلـِی سـخت افزار و نرم افـزار  بینایـی 
کم بینـا معرفـی می کنـد. تـالش بـر ایـن  گـروه دانش آمـوزان نابینـا و 
کوتـاه و جامـع  کـه معرفـی ایـن ابزارهـا تـا حـد امـکان  بـوده اسـت 

باشـد و پیوندهایـی بـرای آشـنایی بیشـتر بـا هـر ابـزار ارائـه شـود. 

کودکان و  کمک آموزشی ویژه ی  سخت افزار های 
نابینا دانش آموزان 

دروازه ی ورود نابینایـان بـه دنیـای سـواد آموزی خـط بریل اسـت 
برنامه هـای  در  ویـژه ای  اهمیـت  بریل آمـوزی  جهـت  به همیـن  و 
کشـور ها  برخـی  نابینـا دارد. در  و دانش آمـوزان  کـودکان  آموزشـی 
و  اســــــت  آمــــده  به وجـود  بریل آمـــــوزی  ترویــــــج  بـرای  قـــوانینـــــی 
شـرکت های بسـیاری به دنبـال تولیـد محصوالتـی بـرای تسـهیل امـر 
بریــــل آمــــوزی بـه نابینایـان بوده انـد. در اینجـا بـه مــــعرفی برخـی از 

می پردازیـم. مـــــحصوالت  ایـن  نمونه هـای  مهم تریـن 

▐محصوالت شـرکت مانت باِتن1  
جملـه  از  بریـل،  خـط  یادگیـری  سـامانه   و  بریـل  تایـپ  دسـتگاه 
تولیـد دسـتگاه  ایـده ی  ایـن شـرکت لهسـتانی اسـت.  محصـوالت 
گرفـت  تایـپ بریـل به شـکل الکترونیکـی، ابتـدا در انگلسـتان شـکل 
کـرد و در  امـا ایـن شـرکت لهسـتانی ایـن ایـده را به نـام خـود ثبـت 
طـول سـه دهـه ی گذشـته انـواع محصـوالت را بـر پایـه  همیـن ایـده 

کـرده اسـت. روانـه  بـازار 
شرکت  این  که  است  جالبی  محصول  بریل،  آموزش  سامانه  
تولید  نابینا  به دانش آموزان  بریل  آموزش  روند   با هدف تسهیل 
تایپ به روش معمول،  بر امکان  کرده است. این دستگاه عالوه 
یکی  می دهد.  قرار  بریل آموزان  اختیار  در  هم  دیگری  امکانات 
کیفیت  دستگاه  این  در  رفته  به کار  ویژگی های  جذاب ترین  از 
حروف  یا  شده  فشرده  دکمه های  تمامی  که  است  آن  صدای 
تنهـــا  دســتگــاه  ایــن  می خـــواند.  بریــل آمــوز  برای  را  شده  نوشـــته 
اپل  به محصوالت شرکت  بلوتوث  کمک  با  که  دستگاهی است 

دستگاه  این  در  که  نرم افزارهایی  از  دیگر  یکی  می شود.  متصل 
فراهم  با  دارد  سعی  که  است  بریل  آموزش  نرم افزار  رفته،  به کار 
کاربر  کننده فرآیند بریل آموزی را برای  آوردن محیطی شاد و سرگرم 
کاربر می تواند دکمه های دستگاه  کند. در این قسمت  جذاب تر 
کلید ها بدون  که در نتیجه با فشردن  کند  تایپ خود را غیر فعال 
خوانده  آنها  نام  فقط  شود  نوشته  کاغذ  روی  بر  چیزی  اینکه 
نظر  در  بریل  پیش آموزی  برای  دیگری  بخش  همچنین  می شود. 
کاربران صرف نظر از اینکه چه  گرفته شده است که در این بخش، 
نقطه ها  ترکیب  منطق  با  می سازند،  را  حروف  کدام  نقطه هایی، 
نحوه ی  می توانند  بریل آموزان  همچنین  می شوند.  آشنا  بریل  در 
کار فرا بگیرند.  ایجاد و ویرایش متن ها را در همان مراحل ابتدایی 
شده  تعبیه  دستگاه  این  در  که  هم  تقویمی  و  ساعت  کمک  به 
داشته  نظارت  آموزش  زمان بندی  بر  می توانند  معلمان  است، 
رایانه  معمولی  صفحه کلید  اتصال  با  می توانند  آموزگاران  باشند. 
به این دستگاه برای دانش آموزان خود بریل بنویسند. همچنین 
کردن این دستگاه به آیپد یا آیفون می توانند ریزعملکرد  با متصل 
با  کنند.  مالحظه  نمایشگر  صفحه ی  روی  بر  را  خود  دانش آموز 
بر  می توانند  هم  نابینا  کودکان  والدین  امکانات  این  از  استفاده 
ابعادی  با  دستگاه  این  کنند.  نظارت  کودکشان  بریل آموزی  امر 
کیلوگرم عرضه   4.7 با وزن  و  45 سانتیمتر  24 در  12 در  معادل 
استفاده  گرمی   80 کاغذ های  از  می توان  نوشتن  برای  می شود. 
گنجانیده  دستگاه  این  در  نیز  انبوه  چاپ  قابلیت  همچنین  کرد. 
ایتالیایی،  اسپانیولی،  فرانسوی،  انگلیسی،  زبان های  شده است. 
فنالندی،  یونانی،  پرتغالی،  لهستانی،  آلمانی،  روسی،  چک، 
این  برای  سریالنکایی  و  عربی  چینی،  هلندی،  نروژی،  سوئدی، 

دستگاه تعریف شده اند.
کـه ایـن شـرکت عرضـه می کنـد، قلـم  بریـل2  نـام محصـول دیگـری 
کـه از طریـق  کلیـد بریـل اسـت  اسـت. ایـن دسـتگاه، یـک صفحـه 
کاربـر  بـه  و  می شـود  متصـل  هوشـمند  دسـتگاه های  بـه  بلوتـوث 
کـه به حالـت دسـتگاه پرکینـز  کلیـد  امـکان می دهـد بـا اسـتفاده از 6 

را بنویسـد. طراحـی شـده اند، متنـی 

امـکان  کـه  اسـت  ویسـپر 3  بریـل   شـرکت  ایـن  دیگـر  محصـول 
چـاپ متن هـای بریـل را بـرای دانش آمـوزان نابینا فراهم می سـازد. 
اصلی تریـن ویژگـی ایـن محصـول، صـدای کـم آن در هنـگام چـاپ 

بریل اسـت4. 

1. Mountbatten
2. Braille Pen

3. Braille Whisper

کنند. مراجعه   http://mountbattenbrailler.com نشانی به  مانت باتن  شرکت  محصوالت  با  بیشتر  آشنایی  برای  می توانند  عالقمندان   .4
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▐ابـزار آموزش بریل از راه دور

تولیـد  کار  در  کـه  اسـت  زیـادی  سـال های   1 ایی  بریلـر  شـرکــت 
تجهیـزات بـرای تبدیـل متـن بـه خط بریـل در قالب هـای الکترونیکی 
فعالیـت  می کنـد. ِبرت2 بسـته ای اسـت مشـتمل بر یک سـخت افزار 
بـه  بریـل  آمـوزش  امـکان  اسـت  قـرار  کـه  نرم افـزار  تعـدادی  و 
نابینایـان را از راه دور فراهـم سـازد. سـخت افزار اسـتفاده شـده در 
کـه در مقایسـه  گرفتـه اسـت  کوزمـو3 قـرار  ایـن بسـته، چاپ گـر بریـل 
بـا انـواع مشـابه خـود قیمـت کم تـری دارد. به عـالوه در طراحی آن 
کـه  کاهـش صـدا نیـز توجـه ویـژه  شـده اسـت به طـوری  بـه موضـوع 
گیـر و در  کالس هـای فرا دانش آمـوز نابینـا به سـادگی می توانـد در 
کنـد. بسـته ی ِبـرت بـه چنـد  کنـار دانش آمـوزان بینـا از آن اسـتفاده 
کـه امـکان برقـراری ارتبـاط صوتـی بـا آمـوزگار  نرم افـزار مجهـز اسـت 
کـه  کلیـدی را  بریـل را فراهـم می کنـد. همچنیـن معلـم می توانـد هـر 
کلیـد بریـِل ِبـرت فشـار می دهـد،  دانش آمـوز نابینـا بـر روی صفحـه 
بـر روی صفحـه نمایـش بریـل یـا چنانچـه بینـا باشـد بـر روی صفحه 
صوتـی  ارتبـاط  کمـک  بـه  و  کنـد  مشـاهده  خـود  معمولـی   نمایـش 
اختیـار  در  را  الزم  راهنمایی هـای  اسـت،  شـده  برقـرار  قبـاًل  کـه 

دانش آمـوز نابینـا قـرار دهـد.
بـه  اتصـال  قابلیـت  بـاال،  امکانـات  بـر  عـالوه  کوزمـو  چاپ گـر 
در  آمـوزگار  چنانچـه  و  دارد  هـم  را  معمولـی  کلید هـای  صفحـه 
می توانـد  به سـادگی  نباشـد،  آشـنا  بریـل  خـط  بـه  عـادی  مدرسـه 
تکالیـف دانش آمـوز نابینـا را بـه بریـل برگردانـد یـا برعکـس، تکالیـف 

کنـد. دریافـت  بینایـی  خـط  بـه  را  دانش آمـوز  بریـل 
دانش آمـوزان  کـه  اسـت  ایـن  ِبـرت  بسـته ی  دیگـر  مزایـای  از 
کـه در مناطـق دور افتـاده زندگـی می کننـد نیـز به سـادگی  نابینایـی 
برخـوردار  بریـل  آموزش هـای  از  سـامانه  ایـن  کمـک  بـه  می تواننـد 
بـود.  نخواهـد  معلـم  فیزیکـی  حضـور  بـه  نیـازی  دیگـر  و  شـوند 
کار آزمـوده می تواننـد آموزش هـای خـود را از راه  همچنیـن معلمـان 
گـروه بزرگ تـری از عالقمنـدان نابینـا قـرار دهنـد4.  ، در اختیـار  دور

▐تقویـت المسـه و یادگیـری بریل به کمک لگو

به دلیـل  کـه  اسـت  قدیمـی  دانمارکـی  شـرکت  یـك  لگـو  شـرکت 
در  شـرکت  ایـن  محصـوالت  دارد.  شـهرت  اسـباب بازی هایش 
بـا  می تواننـد  کـودکان  کـه  هسـتند  پالسـتیکی  آجر هایـی  واقـع 
گونی را بسـازند.  اتصـال آنهـا بـه یکدیگـر شـکل ها و حجم هـای گونا
بـرای  کـه  بـازی5  راه  از  یادگیـری  شـعار  راسـتای  در  شـرکت  ایـن 
کـه بـا همـکاری  گرفتـه اسـت، مدتـی اسـت  فعالیت هایـش در نظـر 
کـودکان  اسـتفاده ی  بـرای  را  بریـل  لگو هـای  آمریـکا6  چـاپ  خانـه  
بریـل  لگوهـای  می کنـد.  طراحـی  پیش دبسـتان  سـنین  نابینـای 
کـه بـر روی پالسـتیک حـک  شـامل اعـداد و حـروف بریـل هسـتند 
شـکل های  آنهـا  کمـک  بـه  می تواننـد  نابینـا  کـودکان  و  شـده اند 
گـون بسـازند. بـازی  بـا لگوهـای بریـل، عـالوه بـر تقویـت حـس  گونا
تصـور  و  خالقیـت  شـناختی،  دسـت ورزی،  مهارت هـای  المسـه، 

می کنـد. تقویـت  نیـز  را  بینایـی  آسـیب  بـا  کـودکان  فضایـی 
بـازی  زمیـن   3 و  آجـر   300 شـامل  بریـل  لگـوی  بسـته  هـر 
کمـک می کنـد بـا نقطه هـای  کـودکان نابینـا  پالسـتیکی اسـت و بـه 
کننـد. همچنین می توان  بریـل آشـنا شـده و مفهـوم 6 نقطـه را درک 
کـرد و بـا  آجر هـا واژه هـا و اعـداد را نیـز ایجـاد  کنـار هـم چیـدن  بـا 
شـکل بریـل آنهـا آشـنا شـد. شـرکت لگـو، متعهـد شـده اسـت تـا این 
کـودکان  ویـژه ی  آموزشـی  کـز  مرا اختیـار  در  رایـگان  بـه  را  بسـته ها 
نابینـای پیش دبسـتانی در سراسـر دنیـا قـرار دهـد. ایـن اقـدام در 
و  اسـت  رسـیده  انجـام  بـه  جهـان  کشـور  بیسـت  در  حاضـر  حـال 
به نظـر می رسـد تعـداد کشـور ها بـه زودی افزایـش یابـد. مؤسسـات 
کـودکان نابینـا می تواننـد   بـا اثبـات فعالیت شـان در زمینـه ی 

ً
صرفـا

کننـد7.  دریافـت  را  لگـو  بسـته های 

▐انـواع چاپ گر های بریل 8

کاغـذ  بـر روی  را بـه خـط بریـل  کـه متـن بینایـی  دسـتگاه هایی 
از  مـدل   31 کنـون  تا می نامیـم.  بریـل  چاپ گـر  می کننـد،  برجسـته 

1. EBrailler
2. Braille Education Remote Tool (BERT)

5. Learning through play

8. Braille Embosser

3. Cosmo Braille Embosser

6. American Printing House (APH)

ک بسـته ی ِبـرت هـم بهرمنـد شـد. دانش آمـوزان می تواننـد در پایـان چهـار مـاه بـا پرداخـت  کوزمـو از چهـار مـاه اشـترا 2500 دالر می تـوان ضمـن خریـد چاپ گـر بریـِل  4. بـا پرداخـت 
بـه  مراجعـه  بـا  می تواننـد  عالقمنـدان  اسـت.  شـده  گرفتـه  نظـر  در  رایـگان  معلمـان  بـرای  بر خـط  خدمـات  ایـن  کننـد.  اسـتفاده  ِبـرت  بر خـِط  و  نرم افـزاری  بسـتر های  از  ک  اشـترا حـق 

کننـد. مطالعـه  را  بیشـتری  جزئیـات   /https://ebrailler.com لینـك 

کـه بـه همین منظـور طراحـی شـده، درج شـده اسـت. عالقمنـدان  کـودکان نابینـا در وب گاهـی  آمـوزش بـه  آن در  7. توضیحـات بیشـتر دربـاره ی نحـوه ی اسـتفاده از لگـوی بریـل و تأثیـر 
کننـد. https://www.legobraillebricks.com/ توضیحـات بیشـتری را مطالعـه  از نشـانی  بـا اسـتفاده  می تواننـد 
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کــودکان و دانش آموزان با آســیب بـیـنایـــــــی ویژه نامــه 

۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۴ـ ــ  پـیاپی ۱۶۴ 42

در  مختلـف  شـرکت های  به وسـیله ی  بریـل  چاپ گر هـای  انـواع 
کـه 27 مـدل آن هنـوز مـورد اسـتفاده  جهـان سـاخته شـده اسـت 
گران قیمت به حسـاب  قـرار می گیرنـد. چاپ گـر بریـل جزء محصـوالت 
آن مؤسسـات مرتبـط بـا افـراد  می آیـد و به طـور معمـول خریـداران 

هسـتند1.  نابینـا 
دارنـد.  تفـاوت  هـم  بـا  چـاپ  روش  و  سـرعت  نظـر  از  چاپ گر هـا 
10 و 800 نویسـه  بریـل به ترتیـب  کند تریـن و سـریع ترین چاپ گرهـای 
چـاپ  سـرعت  هرچـه  کـه  اسـت  بدیهـی  می کننـد.  چـاپ  ثانیـه  در 
چاپ گر هـا  می شـود.  افـزوده  هـم  چاپ گـر  قیمـت  بـر  مـی رود،  باال تـر 
گـروه مکانیکـی و الکترونیکـی تقسـیم  از نظـر شـیوه ی عملکـرد، بـه دو 
ملخـی2   یـا  چرخشـی  آنهـا  بـه  کـه  مکانیکـی   چاپ گرهـای  می شـوند. 
مخصـوص  زینکـِی  صفحـات  بـه  حروف چینـی  بـرای  می گوینـد،  هـم 
در  و  برخوردار نـد  باالیـی  سـرعت  از  چاپ گر هـا  ایـن  دارنـد.  نیـاز 
کـه پاسـخگوی نیـاز مطالعاتـی یک کشـور  چاپ خانه هـای بـزرگ بریـل 
هسـتند بـه کار بـرده می شـوند . یکـی از محدودیت هـای  مهـم آنها این 
کـه جـداول و اشـکال برجسـته را نمی تـوان بـا آنها چـاپ کرد، یا  اسـت 

کننـد.  ممکـن اسـت ایـن امـکان را بـه سـختی ایجـاد 
گذشته طراحی  که در دو دهه ی  نوع دوم چاپ گر های بریل 
و  می کنند  عمل  الکترونیکی  به شکل  شده اند،  عرضه  بازار  به  و 
کاغذ به رایانه و نرم افزار مخصوص نیاز  برای چاپ متون بر روی 
دارند. این نرم افزار ها متون الکترونیکِی بینایی را به بریل تبدیل و 
آن متن  متِن تبدیل شده را به چاپ گر ارسال می کنند و چاپ گر 
چاپ گر های  می کند.  چاپ  کاغذ  روی  بر   ، نیاز مورد  تعداد  به  را 
الکترونیکِی شناخته شده و قابل اعتماد، به طور معمول ساخت 
اروپا هستند. دو شرکت تیل3 آلمان و ایندکس بریلر سوئد4 بهترین 
ایندکس  چاپ گر های  می کنند.  تولید  را  الکترونیکی  چاپ گر های 
در ایران شناخته شده است و انواع مختلفی از آن در مدارس و 
قابلیت  این چاپ گر ها  نابینایان وجود دارد.  ویژه   کز مختلف  مرا
چاپ متن را به شکل یک رو در هر صفحه یا به صورت دو  رو در 
دو صفحه ی پشت سر هم و حتی چاپ متن به شکل 4 صفحه 
کتاب های  کز تولید  آن بیشتر در مرا آخر  همزمان را دارند. از نوع 

بریل استفاده می شود.

رایانـه  بـا  ارتبـاط  بـرای  الکترونیکـی  کـه چاپ گر هـای  گفتـه شـد 
بینایـی  کـردن متن هـای نوشـته شـده در واژه پردازهـای  و تبدیـل 
هـر   ، منظـور ایـن  بـه  دارنـد.  نیـاز  رابـط  نرم افـزار  بـه  بریـل،  خـط  بـه 
شـــرکــتــی نرم افــزار خـــاص خـود را در اختیـار خریـداران چاپ گر هـا 
نرم افـــزار  از  آلمانـی  شـــرکت هـــای  مـــثـــال،  بـرای  می دهــــد.  قــــرار 
.تی. اف. سـی5 اسـتفاده می کننـد. امـا شـرکت ایندکـس نرم افزارهـای  آر
کاربران خود پیشـنهاد می کند. وین بریل  کزبـری7 را بـه  وین بریـل6 و دا
کـه به طـور اختصاصـی بـرای دسـتگاه های تولیـد  نرم افـزاری اسـت 
کزبـری نرم افـزار  شـده در شـرکت ایندکـس طراحـی شـده اسـت امـا دا
کاربـران  کـه از ســـوی شـــرکـــت های مــــختلف بـه  مـــستقلی اسـت 
توصیـه می شـود. نسـخه های مختلـِف هـر یـک از ایـن نرم افزار هـا 
کس به فراخور نیاز یا تسـلطش  امکانات خاص خود را دارد و هر 
نسـخه های  از  یکـی  بـا  می توانـد  نرم افزار هـا،  ایـن  از  کـدام  هـر  بـر 
کزبـری عملیـات تبدیـل را انجـام دهـد. هـرچــــند،  ویـــن بریل یـا دا
کـه قـــصد اســـتفاده از ویندوز هـای بـه روز را دارنـد، بهتـر  کاربرانـی 

کننـد. کزبـری اسـتفاده  اسـت از نســـخه های مختلـف دا
ترسیم  امکان  بریل،  به  متن ها  تبدیل  بر  عالوه  نرم افزار ها 
شکل های مختلف را هم در اختیار کاربران قرار می دهند. آشنایی 
کمک  کزبری به معلمان  با ابزار های رسم شکل در وین بریل و دا
ریاضی،  مانند  درس هایی  در  مختلف  مفاهیم  بتوانند  تا  می کند 
دانش آموزان  به  بیشتری  سهولت  با  را  جغرافیا  یا  علوم  هندسه، 

آموزش دهند8. نابینا 

آماده سازی نابینایان برای برنامه نویس شدن

نابینـا  دانش آمـوزان  بـرای  امـکان  ایـن  فناوری  هـا  پیشـرفت  بـا 
فکـر  خـود  شـغلی   آینـده ی  بـه  وقتـی  کـه  اسـت  آمـده  به وجـود 
و  از  باشـند  داشـــته  رو  پیـش  بیشــــتری  انتخاب هـای  مـــی کــنند، 
شـدن  مــاســاژور  یـا  نوازنـده  معلـم،  وکیـل،  مـــرسوِم  کــلیـشــــه های 
نابینـان،  بـرای  انتخاب هــای جدیـد شـــغــلی  از  یکـی  رونـد.  فـــرا تر 
برنامه نویسـی رایانـه ای اسـت. البتـه ورود بـه ایـن عرصه و رسـیدن 
کودکی  به موفقیت، مستلزم تقویت مهارت های خاص از دوره ی 

2. Rotary
3. Thiel
4. Index Brailler

5. RTFC
6. WinBraille
7. Duxbury Braille Translator

86000 دالر قیمـت دارد. آن هـا  گران تریـن  1700 دالر و  1. درحال حاضـر ارزان تریـن چاپ گـر بریـل حـدود 

در  اسـت.   دسـترس  در   /https://www.indexbraille.com نشـانی  بـه  ایندکـس  شـرکت  وب گاه  در  وین بریـل  نرم افـزار  و  ایندکـس  چاپ گر هـای  مـورد  در  بیشـتر  اطالعـات   .8
از  کزبـری  دا درخصـوص  اطالعـات  آخریـن  می شـود.  یافـت  خصـوص  ایـن  در  توجهـی  قابـل  اطالعـات  هـم   /http://www.aph.org نشـانی  بـه  آمریـکا  بریـل  چـاپ  خانـه  وب گاه 

اسـت. دریافـت  قابـل   /http://www.duxburysystems.com نشـانی 
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کمبینا کودکانودانشآموزاننابیناو کمکآموزشیویژهي جدیدترینسختافزارهاونرمافزارهای مروریبر
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۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

اسـت. شـرکت های زیـادی اقـدام به طراحـی بازی هـای نرم افزاری 
کـه  کرده انـد  آینـده  یـا فیزیکـی بـه منظـور تربیـت برنامه نویس هـای 
افـراد نابینـا قابـل اسـتفاده نبـود.  بـرای  از ایـن، هیچ یـک  تـا پیـش 
خانـه   مشـورت  بـا  و  خـأ  ایـن  تشـخیص  بـا  کروسـافت  ما شـرکت 
اسـت.  کـرده  طراحـی  را   1 جامپـر  ُکـد  به نـام  ابـزاری  آمریـکا،  چـاپ 
کـودکان و نوجوانـان نابینـا سـاخته  ایـن ابـزار  بـا هـدف اسـتفاده ی 
کـه  شـده اسـت و  شـامل چندیـن مکعـِب قابـل جابه جایـی اسـت 
یـك  به وسـیله ی  دسـتگاه  می شـوند.  چیـده  سـطح،  یـک  روی  بـر 
کنتـرل،  نرم افـزار وظیفـه ی  یـک  و  رایانـه متصـل می شـود  بـه  کابـل 
کـدام  انتخـاب هـر  بـا  آن را به عهـده دارد.  برنامه ریـزی و هدایـت 
کـدام  کـه از پیـش در نرم افـزار تعریـف شـده اند، هـر  از قالب هایـی 
کـودکان  و  می پذیرنـد  را  خاصـی  کارکـرد  و  نقـش  مکعب هـا  از 
بـا تغییـر محـل قرارگیـری هـر مکعـب، در رونـد عملکـرد  می تواننـد 
کننـد. نابینایـان می تواننـد به وسـیله ایـن  هـر مکعـب تغییـر ایجـاد 
کـه هـر  مکعب هـا انـواع و اقسـام زنجیره هـا را بسـازند. زنجیره هایـی 
کودکانـه، یـک قصـه ی صوتـی یـا حتـی  یـک می توانـد یـک ترانـه ی 
کـودکان می تواننـد بـا اسـتفاده از  کنـد.  یـک لطیفـه ی صوتـی تولیـد 
خالقیتشـان، ایـن زنجیره هـا را بسـازند. حـل مسـئله و تفکر منطقی، 
کـه در اسـتفاده از ایـن اسـباب بازی،  از دیگـر مهارت هایـی اسـت 

تقویـت می شـود. نابینـا  کـودکان  در 
ُکـد جامپـر دو ویژگـی بـارز دارد که آن  را از دیگر اسـباب بازی های 
 
ً
ویـژه ی نابینایـان متمایـز می کنـد؛ اول آنکه، نیاز نیسـت معلم حتما

متخصـص رایانـه یـا برنامـه نویـس باشـد و هر معلمی با هر سـطحی 
کنـد.  کمـک  کـودک نابینـا  از دانـش در زمینـه ی رایانـه می توانـد بـه 
دوم اینکـه، ایـن وسـیله بـر خـالف بسـیاری از بازی هـای نابینایـی، 
کـودکان بینـا و  می توانـد به عنـوان یـک اسـباب بازی مشـترک میـان 

نابینا اسـتفاده شـود2. 

دستگاه های کتاب خوان ویژه  نابینایان

گیـر شـدن اسـتفاده ی عمـوم  در طـول دو دهـه ی اخیـر و بـا فرا
مـردم از فایل هـای صوتی با پسـوند ِام. پی. تـری3، کتاب خانه های 
شـده  ضبـط  صوتـی  کتاب هـای  تبدیـل  بـه  اقـدام  هـم  نابینایـان 
ایـن  کرده انـد.  صوتـی  فایل هـای  بـه  کاسـت  نوار هـای  روی  بـر 

و  ضبـط  قالـب  همیـن  بـا  نیـز  را  تـازه  کتاب هـای  کتاب خانه هـا 
منابـع  کـردن  دیجیتالـی  اصطـالح  در  را  ایـن کار  و  می کننـد  منتشـر 
کـه نـام چندان مناسـبی نیسـت. دیجیتالی  کتابخانـه ای نامیده انـد 
کـردن کتاب هـا بـرای افـراد نابینـا تعریـف و ابزار خـاص خود را دارد 

ادامـه به طـور مختصـر توضیـح داده می شـود. کـه در 
کـــتاب های دیجیتالـی ویـــژه  نابیــــنایان، بـا قالبـی به نـام  ِدیـزی4  
کـس.  ِام.  ِال5  ِا و  ِام.  پـی.  تـری  فایل هـای  از  کـه  می شـود  تولیـد 
کتـاب به شــکــل صـــوتی و بـا قالــب  تشـکیل شــــده اسـت. مــــتن 
کـس.  ِام.  ِال ذخیـره  ِام.  پـی.  تـری و متـن نوشـتاری هـم در قالـب ِا
کـه بـه  صـوت تبدیـل شـده ممکن اسـت با صدای  می شـود. متنـی 
انسـان یـا به وسـیله ی موتـور صوتـی سـاخته شـده باشـد. از ترکیـب 
متـن و فایـل صوتـی، فایـِل موسـوم بـه ِدیـزی سـاخته می شـود. امـا 

چـه مزایـای ایـن نـوع فایل هـا دارنـد؟
کـه بــه شکــل ِدیـزی ارائــــه مــــی شــود، هــم زمـــان مــــتن  کـــــتابی 
کاربـر نابیـــنا قـرار می دهـــد. بـه ایـــن ترتیــب،  و صـــوت را در اختیـار 
کتـاب هـم  کـردن بـه فایـل صوتـی، بـه متـن  گـوش  کاربـر در حیـن 
، به وسـیله ی نمایشـگر  دسترسـی دارد و می توانـد در صـورت نیـاز
بریـل، از روی متـِن در حـاِل پخـش خـط را دنبـال می کنـد، متـن را 
کنـد.  را مشـاهده  کلمـات  امـالء  یـا  کلمه به کلمـه بخوانـد  به شـکل 
کـه علی رغـم  آن اسـت  نکتـه  قابـل توجـه در بـاره ی قالـب ِدیـزی 
وجـود تمـام ملزومـات تولیـد کتاب هـای صوتـی، متولیـان اقدام به 

کتاب هـا نمی کننـد! ایـن دسـت  تولیـد 
نیـاز  ِدیـزی،  به شـکل  شـده  تولیـد  کتاب هـای  مطالعـه ی  بـرای 
ِدیزی خـوان ممکـن اسـت  ِدیزی خـوان6 اسـت.  به نـام  ابـزاری  بـه 
کاربـر نابینا  کـه روی رایانـه یـا تلفـن همـراه  به شـکل نرم افـزاری باشـد 
کـه  گانـه7 باشـد  نصـب می شـود، یـا به صـورت سـخت افزاری جدا
کتـاب بـا قالـب ِدیـزی را به شـکل مسـتقل فراهم   امـکان مطالعـه ی 

می کنـد.
دنیـا  در  ِدیزی خـوان  دسـتگاه  محبوب تریـن   ، حاضـر حـال  در 
کاربـر امـکان می دهـد  بـه  ایـن دسـتگاه  زیـرا  ویکتورخـوان8 اسـت 
بـه  کاربـر  کنـد.  حرکـت  کتاب هـا  روی  بـر  بتوانـد  دکمـه  کمتریـن  بـا 
کمـک ویکتورخـوان می توانـد همزمـان صـوت و متـن را کنتـرل کند، 
قسـمت های  و  کنـد  زیـاد  یـا  کـم  را  متـن  شـدن  خوانـده  سـرعت 
کاربـر می توانـد از  گـون  متـن را از نظـر بگذرانـد. عـالوه بـر اینهـا،  گونا

1. Code Jumper
https://codejumper.com/ موجوداسـت.. 2 آن  در نشـانی  ُکـد جامپـر هـزار دالر و اطالعـات بیشـتر دربـاره ی  قیمـت 

3. MP3
4. Digital Accessible Information SYstem (DAISY)
5. XML

6. DAISY Reader
7. DAISY Player
8. Victor Reader
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کنـد. عـالوه بـر  قابلیـت نشـانه گذاری1 قسـمت های متـن اسـتفاده 
اینهـا ویکتورخـوان قابلیـت اتصـال بـه اینترنـت و وب گـردی را هـم 
کننـده ی صـدا هـم از دیگـر امکانـات  دارد. رادیـو ِاف.  ِام و ضبـط 

ایـن دسـتگاه اسـت2. 

سخت افزار های کمک آموزشی ویژه  دانش آموزان 
کم بینا

گـوشــی هـــای هوشـمند و  بـا افـــزایش دســــترسی عــمــومـــی بـه 
کـه در آنهـا به وجـود آمـده اسـت، بسـیاری از افـراد  پیشـرفت هایی 
کم بینـا ترجیـح می دهنـد بـرای رفـع نیاز هایشـان از امکانـات فراهـم 
کـه به راحتی  کننـد. درشـت نمایی  شـده در ایـن گوشـی ها اسـتفاده 
گوشـی فراهـم می شـود بیشـترین قابلیتـی اسـت  از طریـق دوربیـن 
کم بینـا می تواننـد  کاربـران  کم بینـا از آن بهـره می گیرنـد.  کاربـران  کـه 
کـه  یـا منـوی رسـتوران  کاالهـا  ماننـد خوانـدن قیمـت  در مواقعـی 
کاغـذی پیـدا می کننـد،  بـه خوانـدن متن هـای   در لحظـه احتیـاج 
کننـد. مطالعـه ی متن هـای  درسـی امـا  گوشـی اسـتفاده  از دوربیـن 

حکایتـی دیگـر دارد.
متن هـای  مطالعـه ی  بـرای  می دهنـد  ترجیـح  کم بینـا  کاربـران 
یـا  مکانیکـی  به شـکل های  کـه  جانبـی  درشـت نما های3  از  درسـی 
کنند. درشت نما های  الکترونیکی در بازار عرضه می شـود، اسـتفاده 
الکترونیکـی بـه دو شـکِل قابـل حمـل و رو میـزی عرضـه شـده اند و 
کـردن متـن کتاب هـا و سـایر متن های درسـی، تنهـا یکی از  درشـت 
قابلیت هـای آنهـا اسـت. ثابـت نگـه داشـتن تصویـر بـر روی بخـش 
خاصـی از متـن، تغییـر انـدازه ی قلـم تـا بیسـت برابـر و تغییـر رنـگ 
 ، ُکنتراسـت (تضـاد رنگـی) بهتـر پـس زمینـه ی متن هـا بـرای ایجـاد 
اختیـار  در  دسـتگاه ها  ایـن  کـه  اسـت  دیگـری  امکانـات  جملـه  از 

کاربـران قـرار می دهنـد4. 

▐درشـت نمایی در رایانه به کمک زوم تکسـت 5

معرفی  پیش تر  که  درشت نمایی  مخصوص  سخت افزار های 
به کار  کاغذ  روی  چاپی  متن های  مطالعه ی  هنگام   

ً
صرفا شدند، 

کم بینا در بسیاری مواقع نیاز دارند متن های  کاربران  می آیند. اما 
در  و  کنند  مطالعه  را  رایانه  نمایشگر  روی  بر  شده  داده  نمایش 
کاربران  این  دارند.  نیاز  درشت نما  نرم افزار های  به  این صورت 
عامل های  سیستم   بر  که  َمگنیفایر6  نرم افزار  از  معمول  به طور 
ویندوز و اندروید نصب شده است، استفاده می کنند. محدودیت های 
باعث  عامل ها  سیستم  پیش فرض  درشت نما های  در  موجود 
به فکر طراحی درشت نما  نرم افزاری  از شرکت های  برخی  تا  شد 
شـرکــت  بیفــتند.  عـــامــل  سیستــم هـــای  ســـایر  و  وینــــدوز  برای 
در  و  است  پیشتاز  زمینه  این  در  فریُدم  ساِینتیفیک7  نام آشنای 
زوم  ِتکست  و  َمجیک8  نرم افزار  دو  تولید  با  گذشته  سال های 
این  است.  قرار  داده  کاربران  اختیار  در  را  درشت نمایی  امکان 
را در یک  گرفت درشت نما و صفحه خوان   تصمیم 

ً
اخیرا شرکت 

نرم افزار های  به روز  رسانی های  با  به همین دلیل  کند.  ارائه  بسته 
بسته ای  و  کرد  تلفیق  زوم  ِتکست  با  را  جاز  صفحه خوان  خود، 
بینایی  آسیب  با  افراد  همه ی  برای  را  فیوژِن9  نام  با  نرم افزاری 
که الزم است  کاربران امکان می دهد هر جا  کرد. فیوژن به  عرضه 
گاه نیاز دارند از زوم  از صفحه خوان جاز برای خواندن متن و هر 

کــنند.   ِتکست برای درشت نمایی و مطالعه ی متون استفاده 

نرم افزار های کمک آموزشی ویژه  دانش آموزان نابینا

بـرای  اینکـه  به جـای  می دهنـد  ترجیـح  نابینایـان  از  بسـیاری 
ابـزار مجزایـی  یـا  کار هـای تحصیلـی از دسـتگاه  از  انجـام هـر یـک 
کـه  نرم افزار هایـی  کمـك  بـه  را  کار هـا  ایـن  کننـد، همـه ی  اسـتفاده 
شـمار  دهنـد.  انجـام  دارنـد،  همراهشـان  تلفـن  یـا  رایانـه  روی  بـر 
کم بینـا تهیـه شـده اند،  یـا  نابینـا  کاربـران  کـه ویـژه ی  نرم افزار هایـی 
اهـداف  بـا  کـه  خـاص  مـورد  چنـد  بـه  نوشـته،  ایـن  اسـت.  بسـیار 

کـرد. خواهـد  اشـاره  شـده اند،  تولیـد  آموزشـی 

▐نــرم افـــــزار هـــای صـــفحه خـــوان، ضــروری ترین نیاز 
نابینایـان در هنـگام کار بـا رایانه

در ایـن نوشـتار بار هـا از نرم افزار هـای موسـوم بـه صفحه خـوان 
اطـالق  نرم افزار هـا  از  گروهـی  بـه  صفحه خوان هـا،  کرده ایـم.  یـاد 

1. Bookmark
ویکتورخـوان محصـول شـرکت Humanware اسـت. عالقمنـدان می تواننـد از طریـق نشـانی اینترنتـی http://www.humanware.com بـا انـواع مختلف آن آشـنا شـوند.. 2

3. Magnifier
یکـی از قدیمی تریـن و معتبر تریـن تولیـد کننده هـای مگنیفایر هـای الکترونیکـی در دنیـا شـرکت Freedom Scientific اسـت. عالقمنـدان بـه ایـن حـوزه می تواننـد بـرای آشـنایی بیشـتر بـا ایـن . 4

کنند. دسـتگاه ها بـه نشـانی اینترنتـی http://freedomscientific.com مراجعه 

5.  ZoomText
6.  Magnifier
7.  Freedom Scientific

8.  Magic
9.  Fusion
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کـه قادرنـد نوشــته هـــای مــــندرج در صــفحه  نـمـــایِش  مــی شــــود 
کاربر  کننـد. در نتیجه،  دسـتگـاه هــای هوشـمند را بـه   صـوت تبدیـل 
کمـک ایـن نرم افزار هـا بـا هرگونـه ابـزاِر مبتنـی بـر  نابینـا می توانـد بـه 
امـکان  ایـن  از   

ً
کنـد. هـر صفحه خـوان عمومـا کار  سیسـتم عامـل، 

نمایش گـر  دسـتگاه  میـان  ارتبـاط  بتوانـد  کـه  اسـت  برخـوردار  هـم 
بتواننـد در  نابینـا  کاربـران  تـا  کنـد  برقـرار  بـا سیسـتم عامـل  را  بریـل1 
متن هـای  شـده ی  تبدیـل  شـکل  از  صـوت،  بـه  متـن  تبدیـل  کنـار 

کننـد. صفحـه نمایـش بـه بریـل هـم اسـتفاده 
جـاز 2 قدیمی تریـن صفحه خـواِن متناسـب بـرای سیسـتم عامل 
ویندوز است3. اولین نسخه  این نرم افزار در ژانویه 1995 میالدی 
گـوســـت 2020 میـالدی منتشـر شـد.  آ آن در  آخریــن نســـخه ی  و 
بـه ایـن ترتیـب عمـر صفحه خـواِن جـاز بـه ربـع قـرن رسـیده اسـت. 
 از تمامـی نسـخه های وینـدوز پشـتیبانی 

ً
ایـن صفحه خـوان تقریبـا

بـا   ، وینـدوز بـر  آن عـالوه  کمـک  بـه  نابینایـان می تواننـد  و  می کنـد 
سـایر نرم افـــزار هـــــایی هـم  کـه در طراحـــی شــــان اســـتاندارد هــــای 
کـــنند. ایـن صفحه خوان  کــار  دسترسـی پذیری لحـاظ شـده باشـد، 
چنانچـه  برنامه نویسی اسـت.  بـرای  سـکویی4  بـه  مجهـز  همچنیـن 
لحـاظ  طراحـی  در  را  دسترسـی5  اسـتاندارد های  نرم افـزاری 
نرم افــزار  در  صـــحیحی  عملکـرد  جـاز  برنامـــه ی  یـا  باشـــد  نکـرده 
برنامــه نویســی  زبـان  بـا  آشــــنا  کاربـران  باشـد،  نداشـــــته  خاصـی 
را  جـاز  برنامــه ی  قــابلیت،  ایـن  کمـک  بـه  مــی تــوانند  اسـکریپت 
کنـد.  پشـتیبانی  هـم  نرم افـزار  آن  از  کـه  کننـد  هدایـت  به گــونه ای 
قابـل ذکـر اسـت  کـه صفحه خـوان جـاز یـک نرم افـزار تجـاری اسـت 
دارد.  قیمـت  دالر   1000 تـا   800 بیـن  آن  مختلـف  نسـخه های  و 
و  کار می کنـد7  45 دقیقـه  ایـن صفحه خـوان  نمایشـی6  نسـخه ی 
کاربـران بـا هـر بـار راه انـدازی مجـدد8 رایانـه می تواننـد 45 دقیقـه 

کننـد9.  آن اسـتفاده  دیگـر هـم از 

کاربران  که از سال 2009 میالدی در اختیار  دیگر صفحه خوانی 
گرفتـه اسـت، صفحه خوانـی بـا نـام ِان.  وی.  دی.  ِای10 اسـت  قـرار 

صفحه خـوان  ایـن  اسـت.  اسـترالیایی  شـرکت  یـک  آن  متولـی  کـه 
بـر قواعـد و قوانیـن  رایـگان اسـت و مبتنـی  کامـاًل  بـر خـالف جـاز 
نرم افزار هـای متن بـاز 11 طراحـی و عرضـه شـده اسـت. نرم افزارهای 
 
ً
کاربـران داوطلـب توسـعه می یابنـد و متولیـان صرفـا متن بـاز توسـط 

بـر صحـت کدهـای اضافه شـده بـه نرم افزار نظـارت دارند. رایگان 
آن  کاربـران  گرفتـن تعـداد  بـودن ایـن صفحه خـوان باعـث پیشـی 

نسـبت بـه صفحه خـوان جـاز در سـال های اخیـر شـده اسـت. 

▐آمــــوزش ریاضــــی به دانش آمــــوزان نابینا به کـمــک 
زبـان نشـانه گذاری ریاضی

کافـی  بسـیاری از دانش آمـوزان نابینـا به علـت نبـودن امکانـات 
گیـری ایـن دانـش جـذاب  بـرای درک مفاهیـم ریاضـی، عطـای فرا
گونـی  گونا را بـه لقایـش بخشـیده اند. امـا در حـال حاضـر امکانـات 
عرضـه  دو  ایـن  از  تلفیقـی  یـا  نرم افزار هـا  سـخت افزار ها،  به شـکل 
کــــننده ی شـــرایط یادگـــیری ریاضـی بـرای  کـه تسـهــیـــل  شـــــده اند 

نابینایـان هســتند. 
خاصـی  جایـگاه  از  ماشین حسـاب ها  سـخت افزار ها،  میـان  در 
گویا، از ماشین حسـاب های  برخوردارند. انواع ماشین حسـاب های 
رقـم   8 تـا  تنهـا  آن هـم  را  اصلـی  عمـل   4 فقـط  کـه  ارزان   قیمتـی 
رده هـای  جـزء  کـه  ماشین حسـاب هایی  تـا  می کننـد،  محاسـبه 
مهندسـی طبقه بنـدی می شـوند، در دسـترس افـراد نابینـا هسـتند. 
ریـون  تـی.  آی84 12 ماشین حسـاب مطمئـن و شـناخته شـــده ای 

ُ
ا

کـه بـرای اسـتفاده ی افـراد نابینـا متناسب سـازی شــــده و در  اسـت 
کاماًل حـــرفه ای است  بازار عـــرضـــه می شـــود. این ماشین حساب 
کـه بـه یـک صفحه خـوان مجهـز شـده و عـالوه بـر منو هـا و بخـش 
را  نمودار هـا  حتـی  و  شـده  انجـام  عملیات هـای  تمـام  تنظیمـات، 
کاربـر نابینـا می خوانـد. ایـن دسـتگاه قابلیـت اتصال بـه رایانه  بـرای 
کاربـر می توانـد عملیـات ریاضـی را به شـکل بینایـی یـا  را هـم دارد و 

کنـد. بریـل، چـاپ 

1. Braille Display

4. Platform
5. Accessibility

6. Demo

2.  Job Access With Speech (JAWS)

کننـده ی ایـن صفحه خوان شـرکت Freedom Scientific اسـت.. 3 توسـعه دهنـده و عرضـه 

نسـخه ی نمایشـی این صفحه خوان بر روی وب سـایت Http://freedomscientific.com/ قرار داده شـده اسـت.. 7

8. Restart

12. Orion TI-84

Crack  شـده از طریـق اینترنـت . 9
ً
آن را بـه شـکل غیـر قانونـی و اصطالحـا کاربـران ایرانـی از راه هـای مختلفـی بـرای اسـتفاده رایـگان از ایـن صفحه خـوان بهـره می گیرنـد. از جملـه  این کـه 

می کننـد. اسـتفاده  و  بار گیـری 

10. Non-Visual Desktop Access (NVDA)
11. Open Source
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کــودکان و دانش آموزان با آســیب بـیـنایـــــــی ویژه نامــه 

۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۴ـ ــ  پـیاپی ۱۶۴ 46

، می تـوان بـه آنچه  از جملـه مـوارد تلفیـق سـخت افزار و نرم افـزار
 ، نرم افـزار ایـن  کـرد.  اشـاره  می افتـد،  اتفـاق  کزبـری  دا نرم افـزار  در 
کـه به همـراه چاپ گر هـای بریـل  یـک مترجـم و مبـدل بریـل اسـت 
از جملـه  ترسـیم شـکل،  قـرار می گیـرد. قابلیـت  کاربـران  در اختیـار 
بعضـی  در  اسـت.  کـرده  فراهـم  کزبـری  دا کـه  اسـت  امکاناتـی 
کـه شـکل های  گنجانـده شـده  چاپ گر هـای بریـل هـم ایـن امـکان 
کاغذ بریل  رسـم شـده در این نرم افزار را به  شـکل برجسـته بر روی 
بـا نحـوه ی رسـم شـکل در  ریاضـی  آشـنایی معلمـان  کننـد.  چـاپ 
کزبـری می توانـد فهـم نمودار هـا و جـداول را بـرای دانش آمـوزان  دا

کنـد. آسـان تر  نابینـا 
اتـفــاقات قـــابل توجهــی رخ داده  در زمــیــنــــه ی نرم افـزار هـم 
کـروم1 افزونـه ای طراحـی شـده  اسـت. به طـور مثـال، بـرای مرورگـر 
کـه می توانـد نمـــودارها را به شـکل صوتـی بـرای نابینایـان بخــــواند. 
گــســــترش اســـتفاده از  افـزون بـر تمامـی مـــوارد بـاال، شایـــد بتـوان 
َمـت.  ِام.  ِال2 و همچنیـن طراحـی افزونه هـای مربـوط بـه خوانـدن 
را عنـوان انقالبـی در  زبـان َمـت.  ِام.  ِال  بـه  کد هـای نوشـته شـده 
زبـان  یـک  َمـت.  ِام.  ِال  دانسـت.  ریاضـی  بـه  نابینایـان  دسترسـی 
کـس.  ِام.  ِال4 اسـت. ایـن  ِا نشـانه گذاری نظیـر ِاچ.  تـی.  ِام.  ِال3 و 
محتوا هـای  سـایر  و  فرمول هـا  نوشـتن  بـرای  خـاص  به طـور  زبـان، 
رشته ریاضی طراحی شـــده است5. برای خوانده شـــدن مـــتن های 

َمت.  ِام.  ِال توسـط افراد نابینا، افزونه هایی برای صفحه خوان های 
نابیــــنا  کاربـران  و  اســـت  ِان.  وی . دی.  ِای طراحـی شـــده  و  جـاز 
می تواننـد بـا نصـب ایـــن افزونه هـا، به سـادگی محتـوای ریاضـی را 

کننـد. یـا مرورگر هـای مختلـف6 مطالعـه  در ویرایشـگر ُورد 

▐هـــــمـــوار شـــــــدن مــســیــــر یادگــیـــری مـــوســیقــــی با 
َدنسـینگ داتز  7

کـه موسـیقی به عنـوان یـک رشـته ی تحصیلی  چندسـالی اسـت 
بـه انتخاب هـای دانش آمـوزان نابینـا در دوره ی دبیرسـتان اضافـه 
از  بسـیاری  عالقـه ی  مـورد  دیربـاز  از  رشـته  ایـن  اسـت.  شـده 
نابینایـان بـوده اسـت و دسترسـی نداشـتن بـه نت هـای موسـیقی، 
باعـث  مشـکل  همیـن  می آمـد.  به حسـاب  آنـان  قدیمـی  مشـکلی 
نتواننـد  عالقمنـد،  و  مسـتعد  نابینایـان  از  بسـیاری  تـا  می شـد 
کننـد. شـرکت  موسـیقی را به عنـوان یـک رشـته تحصیلـی پی گیـری 
کـرده  قدیمـی َدنسـینگ داتز امـا ایـن مشـکل را تـا حـد زیـادی حـل 
کم بینـا  افـراد  بـرای  را  به نـام الیم الیِتـر8  ابـزاری  ایـن شـرکت  اسـت. 
کـرده اسـت کـه نت هـای چـاپ شـده بـرروی کاغـذ را تـا 10  طراحـی 
برابـر بـزرگ می کنـد. بـرای افـراد نابینـا هـم ایـن امـکان فراهـم شـده 
تبدیـل  بریـل  بـه  و  اسـکن  را  کـه متن  هـای چاپـی موسـیقی  اسـت 
اولـی،  انجـام می شـود.  نرم افـزار   3 از  اســـتفاده  بـا  این کـــار  کــــنند. 

1. Chrome
2. MathML

3. HTML
4. XML

معلمـان می تواننـد بـا مراجعـه بـه نشـانی اینترنتـی http ://www.w3.org نحـوه ی نوشـتن بـه زبـان MathML را فـرا بگیرند.. 5

6. Internet explorer, Firefox, Chrome
7. Dancing Dots

8. Lime Lighter

کم بینا کمک آموزش برای یادگیری افراد نابینا و  جدول شـماره 1( سـخت افزارها و نرم افزارهای 

نرم افزارسخت افزارنرم افزارسخت افزار
الیم الیترگوشی های هوشمندسـامانه ی یادگیری و آموزش بریلدسـتگاه تایپ بریل

کلید قلم بریل مگنیفایردرشـت نماهای مکانیکیِبرتصفحـه 
کزبریچاپ گر بریل ویسـپر مجیک، زوم تکسـتو الکترونیکیویـن بریل و دا

کوزمو فیوژنِدیزی خوانچاپ گر 
جازآجرهای پالستیکی

ِان.  وی.  دی.  ِایچاپ گرهـای مکانیکـی و الکترونیکی
شـارپ آی، الیم، گودفیلُکد جامپر

دیزی خوان
گویا ماشـین حساب 

كم بینایان نابینایان
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کمبینا کودکانودانشآموزاننابیناو کمکآموزشیویژهي جدیدترینسختافزارهاونرمافزارهای مروریبر

47 سال بیـست و یکم، شـماره ۴ـ ــ  پـیاپی ۱۶۴

۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

نرم افـزار  می کنـد.  اسـکن  را  متـن  کـه  اسـت  شـارپ  آی1  نرم افـزار 
کـه ویرایـش محتـوای اسـکن شـده را    دوم، برنامـه ی الیـم2 اسـت 
ماننـد  غیرموسـیقیایی  متن هـای  می توانـد  کاربـر  و  دارد  به عهـده 
کنـد.  اضافـه  محتـوا  بـه  هـم  را  اشـعار  و  توضیحـات  یـا  عناویـن 
بـه  شـده  تبدیـل  نت  هـای  کـه  اسـت  گودفیـل3   ، نرم افـزار سـومین 

بریـل ارسـال و چـاپ می کنـد4.  بـه چاپ گـر  را  بریـل 

جمع بندی و خالصه

بـه نظـر نگارنـده، تهیـه ی جدولـی سـاده و مختصـر از مطالـب 
فــــوق، مــــانند جـدول صفـــــحه قبـل می توانـد بـرای ایجـــاد نـظــــم 
گرامـی بسـیار مــــفید باشــد. (جـدول  ذهنـی در خـود و خواننـدگان 

شمــاره 1)

تضاد منافع

نویسـندگان این پژوهش هیچ گونه تضاد منافعی نداشـتند.

مـنابع برای مطالعه  بیشتر

1. Suzanne Robitaille, The Illustrated Guide to Assistive 
Technology and Devices: Tools and Gadgets for 
Living Independently

2. Marion A. Hersh, Michael A. Johnson, Assistive 
Technology for Visually Impaired and Blind People

3. http://www.afb.org/
4. http://www.nfb.org/
5. http://www.teachingvisuallyimpaired.com/
6. http://www.lssproducts.com/
7. http://www.perkinselearning.org/

1. Sharp Eye 
2. Lime

3. Goodfeel Translator

4. اطالعات بیشـتر از نشـانی اینترنتی https://www.dancingdots.com/ در دسـترس اسـت.
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