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Οθόνη Braille (Braille display) Tieman Voyager 44
Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης
Γενικά
Το προστατευτικό κάλυµµα της συσκευής ανοίγει κατά 180
µοίρες και µπορεί να τοποθετηθεί επάνω του το
πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Συνίσταται, όταν η συσκευή
δεν χρησιµοποιείται, το κάλυµµά της να είναι κλειστό για να
µη σκονίζεται. Οι κινούµενες ακίδες της και οι οπές µέσα
στις οποίες αυτές ανεβοκατεβαίνουν είναι ευαίσθητες στη
σκόνη.
Η λειτουργία της συσκευής προαπαιτεί την εγκατάσταση
λογισµικού ανάγνωσης οθόνης (π.χ., HAL-Supernova ή
Jaws), καθώς δέχεται ως είσοδο την έξοδο Braille του αναγνώστη οθόνης.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαµορφώνει τα χαρακτηριστικά της εξόδου
Braille µε τρεις τρόπους:
1. Απευθείας µέσω των πλήκτρων της συσκευής
2. Με συγκεκριµένους συνδυασµούς των πλήκτρων του πληκτρολογίου
3. Από τα πλαίσια διαλόγου του Πίνακα Ελέγχου του αναγνώστη οθόνης
∆οµή Συσκευής
Η συσκευή Tieman Braille Voyager 44 είναι δοµηµένη ως εξής:
•

44 χαρακτήρες ανάγνωσης Braille. Ο κάθε χαρακτήρας ανάγνωσης
Braille αποτελείται από 8 πλαστικές πιεζοηλεκτρικές ακίδες, οι οποίες
έχουν τη δυνατότητα να είναι ανασηκωµένες ή βυθισµένες µέσα στην οπή
τους, ανεξάρτητα η µία από την άλλη. Όταν χρησιµοποιείται κώδικας
Braille 6 κουκίδων, οι ανώτερες 6 από αυτές σχηµατίζουν τον χαρακτήρα
Braille. Οι 2 κατώτερες χρησιµοποιούνται για να δείξουν στο χρήστη που
βρίσκεται κάθε φορά ο δροµέας, κάτι πολύ χρήσιµο ειδικά στην
επεξεργασία κειµένου, ή άλλες ιδιότητες του κειµένου (π.χ. κεφαλαία
γράµµατα) ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της συσκευής και του Supernova.

•

44 πλήκτρα δροµέα. Πάνω από κάθε χαρακτήρα Braille της συσκευής
βρίσκεται ένα πλαστικό απτικό πλήκτρο δροµέα, το οποίο εκτελεί ένα
αριστερό κλικ του ποντικιού στη θέση του αντίστοιχου χαρακτήρα. Η
λειτουργία αυτή χρησιµοποιείται κυρίως κατά την επεξεργασία κειµένου,
ώστε να µπορεί εύκολα ο χρήστης να τοποθετήσει το δροµέα σε
συγκεκριµένη θέση µέσα στο κείµενο.

•

4 πλήκτρα πλοήγησης για τον αναγνώστη οθόνης. Είναι τα πλαστικά
πλήκτρα στο ίδιο χρώµα µε τη συσκευή, στο εµπρόσθιο µέρος της και για
την χρήση τους χρησιµοποιούνται οι αντίχειρες. Στο Εγχειρίδιο Χρήστη
αναφέρονται ως T1, T2, T3, T4. Οι λειτουργίες τους είναι: κίνηση προς τα
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αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω. Οι λειτουργίες αυτές εξαρτώνται και από
τις ρυθµίσεις που έχουν γίνει στον αναγνώστη οθόνης.
•

1 πολυπλήκτρο πλοήγησης για τα Windows. Το ελαστικό πλήκτρο
πλοήγησης των Windows βρίσκεται στο κέντρο του εµπρόσθιου µέρους
της συσκευής, είναι χρώµατος µπλε και σχηµατίζει ένα σταυρό. Μπορεί να
πιεστεί µε διαφορετικούς τρόπους µε τις αντίστοιχες λειτουργίες:
1. ∆εξιά = Tab
2. Αριστερά = Shift + Tab
3. Επάνω = Επάνω βελάκι
4. Κάτω = Κάτω βελάκι
5. Αριστερά + ∆εξιά = Πλήκτρο Windows
Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης αυτών των λειτουργιών µέσα από τον
πίνακα ελέγχου του Braille Voyager (Εγχειρίδιο χρήστη, ενότητα 3)

•

6 πλήκτρα για τις λειτουργίες του αναγνώστη οθόνης. Στο επάνω
µέρος της συσκευής βρίσκονται 8 ελαστικά µπλε πλήκτρα, χωρισµένα σε
δύο οµάδες των 4 πλήκτρων. Τα πρώτα 6 (Αναφέρονται στο Εγχειρίδιο
Χρήστη ως B1, B2, Β3, Β4, Β5, B6) εκτελούν λειτουργίες σχετικές µε τον
αναγνώστη οθόνης.

•

2 πλήκτρα για τις λειτουργίες των Windows. Τα υπόλοιπα 2 πλήκτρα
(B7, B8) εκτελούν λειτουργίες των Windows και συγκεκριµένα αντιστοιχούν
στα πλήκτρα Ctrl και Alt που απαιτούνται για σύνθεση εντολών.

Επίσης, τα παραπάνω 8 πλήκτρα, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της συσκευής και
του αναγνώστη οθόνης, χρησιµοποιούνται και για την εισαγωγή χαρακτήρων
(π.χ., σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου) ή για εισαγωγή κώδικα
Braille π.χ., στο Winbraille).
Βασικές Λειτουργίες
Παρακάτω δίνεται ένα υποσύνολο των εντολών που µπορεί ο χρήστης να
δώσει µέσω των πλήκτρων της συσκευής. Για την ολοκληρωµένη λίστα, δείτε
το Εγχειρίδιο Χρήστη της συσκευής (ενότητα 4), καθώς και το Εγχειρίδιο
Χρήστη του Supernova (κεφάλαιο 9, σελίδα 287). Επίσης, µία πλήρης
περιγραφή των λειτουργιών που εκτελούν όλες οι εντολές δίνεται στο
κεφάλαιο 7 του Εγχειριδίου Χρήστη του Supernova.
Εναλλαγή µεταξύ ανάγνωσης και γραφής (Input to Output Mode )
Για εισαγωγή κειµένου σε κώδικα Braille τα B1, B2, B3, B4, B5, B6
λειτουργούν ως Dot 1, Dot 2, Dot3, Dot4, Dot5, Dot 6 αντίστοιχα και το T3 ως
κενό.
Braille Input On/Off = T1 + T4
Εναλλαγή της εξόδου Braille µεταξύ Computer Braille και Literary Braille.
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Computer Braille = Απόδοση του περιεχοµένου γράµµα προς γράµµα
Literary Braille = Απόδοση του περιεχοµένου λέξη προς λέξη
•

Literary Braille On/Off = B1 + B2 + B4 + B5

•

Braille On/Off = B3 + B6

•

Open Control Panel = B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6

•

Speak Keys Where am I? = B2 + B4

•

Braille Back = T1

•

Braille Forward = T4

•

Braille Line up = T2

•

Braille Line down = T3

•

Braille Line Start = B3

•

Braille Line End = B6

•

Braille Top = B1 + B2 + B3

•

Braille Bottom = B4 + B5 + B6

•

Braille Eight Dot/Six Dot = B2 + B3 + B6

Ο πίνακας ελέγχου του Braille Voyager (Εγχειρίδιο Χρήστη, ενότητα 3) δίνει τη
δυνατότητα να διαµορφώσετε κάποια χαρακτηριστικά της συσκευής όπως η
παραγωγή ήχων κατά την πίεση πλήκτρων, αλλαγή των λειτουργιών που
εκτελεί το πλήκτρο πλοήγησης των Windows, προσαρµογή της πίεσης των
ακίδων, κ.ά.
Η µετάβαση στον πίνακα ελέγχου του Braille Voyager πραγµατοποιείται όταν
πιέζονται παράλληλα και τα 8 πλήκτρα (B1, B2, …, B8) ή µε δεξί κλικ στο
εικονίδιο που εµφανίζεται στον χώρο ειδοποιήσεων της γραµµής εργασιών
(systray) και επιλογή του «configure» από το αναδυόµενο µενού. Η εναλλαγή
ανάµεσα στις διάφορες καρτέλες του πίνακα ελέγχου γίνεται πιέζοντας
Control + Tab για την επόµενη και Shift + Control + Tab για τη
προηγούµενη.

Το υποέργο LibAccessATHINA: «Υποστήριξη ΑµεΑ Χρηστών Βιβλιοθηκών» υλοποιείται στο πλαίσιο του
έργου «Εµπλουτισµός και Αναβάθµιση Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ» του Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Γ' ΚΠΣ.
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