Ένα καινοτόμο πληκτρολόγιο συστήματος Braille για άτομα με προβλήματα όρασης
Gmos Braille keyboard

Το πληκτρολόγιο Braille είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή εισαγωγής που επιτρέπει στο
χρήστη να πληκτρολογεί και να εισάγει κείμενο για τον υπολογιστή στο σύστημα Braille.
Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για να παρέχει εύκολη τεχνολογία
πληκτρολόγησης για άτομα με προβλήματα όρασης. Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί διάταξη
εννέα
πλήκτρων. Υπάρχουν συνολικά 6 λογικοί διακόπτες ανίχνευσης που
χρησιμοποιούνται για την απόκτηση των χαρακτήρων. Ο συνδυασμός των έξι αριθμημένων
πλήκτρων δίνει σε αποτέλεσμα τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Ολόκληρο το
πληκτρολόγιο λειτουργεί με βάση το σύστημα Braille. Υπάρχουν επίσης τρείς άλλοι ειδικά
χρησιμοποιούμενοι διακόπτες, όπως το πλήκτρο εμφάνισης του αντίστοιχου γράμματος
στην οθόνη, πλήκτρο space (διάστημα) και πλήκτρο delete(διαγραφή). Αυτό το
πληκτρολόγιο είναι μια συσκευή κατασκευασμένη από λογικούς διακόπτες και
χρησιμοποιεί τεχνική συστήματος Braille για την ανίχνευση των χαρακτήρων. Σε αυτό το
σύστημα, οι αισθητήρες ευθυγραμμίζονται σύμφωνα με τη γλώσσα Braille(ελληνικό
αλφάβητο). Το κύριο πλεονέκτημα αυτού του έργου είναι ότι τα άτομα με προβλήματα
όρασης δεν χρειάζονται εκπαίδευση, καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι ήδη
εξειδικευμένα στη γλώσσα Braille.
Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται το interface της εφαρμογής όπως εμφανίζεται μετά
την πληκτρολόγηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://gmoshaptic.000webhostapp.com

Υπάρχουν 6 λογικοί διακόπτες (πλήκτρα αφής) που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση
των χαρακτήρων του ελληνικού αλφαβήτου στο πεδίο με το γκρι χρώμα. Σε κάθε γράμμα
αντιστοιχεί κι ένας μοναδικός συνδυασμός πλήκτρων (1 έως 6).
Οι ειδικοί 3 διακόπτες εξηγούνται παρακάτω:




SPACE - Αυτό το κλειδί χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός χαρακτήρα κενού
διαστήματος.
DELETE - Αυτό το κλειδί χρησιμοποιείται για τη διαγραφή όλων των χαρακτήρων.
Αυτό το πλήκτρο είναι κι αυτό που δίνει το συνδυασμό των 6 πλήκτρων, που
πληκτρολογεί ο χρήστης, προς διερεύνηση στους αντίστοιχους πίνακες στη βάση
δεδομένων . Ώστε να έχουμε το αντίστοιχο γράμμα στην οθόνη.


Υπάρχουν ακόμη 2 πλήκτρα διάδρασης :



Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ-Όπου ο χρήστης καλείτε να απαντήσει σε μια έρευνα
ικανοποίησης.
ΟΔΗΓΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ- Όπου δύνεται η δυνατότητα στο χρήστη να βρει οδηγίες για τη
χρήση της εφαρμογής δίχως όραση.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συνδυασμοί πλήκτρων για να εμφανιστεί το
κατάλληλο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου, σύμφωνα με το Braille ελληνικό αλφάβητο.
Α (άλφα)
Β (βήτα)

Γ (γάμμα)

Δ (δέλτα)

Ε (έψιλον)
Ζ (ζήτα)
Η (ήτα)

Θ (θήτα)
Ι (ιώτα)

Κ (κάπα)
Λ (λάμδα)

Μ (μι)

Ν (νι)

Ξ (ξι)

Ο (όμικρον)

Π (πι)

Ρ (ρο)

Σ (σίγμα)

Τα (τάυ)

Υ (ύψιλον)

Φ (φι)

Χ (χι)

Ψ (ψι)

Ω (ωμέγα)

Το κάθε πλήκτρο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να το μετακινήσει στη θέση που
διευκολύνει τη διάδραση με την εφαρμογή.

