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Elkészült a vakok számára tervezett e-book olvasó

A Louis Braille által a 19. században kifejlesztett különleges, kidomborodó
pontokból álló ábécé segítségével a látássérültek is képesek különféle szö-
vegeket elolvasni, legyen szó egy receptről vagy akár egy több száz oldalas
regényről. A Braille-írással készült könyvek olvasása azonban nem mindig
könnyű feladat - gyakran éppen azok mérete és súlya miatt. A Biblia vakok
számára kiadott változata például mintegy másfél méternyi helyet foglal el a
könyvespolcokon.

Ezt a problémát igyekszik orvosolni a Bristol Braille Technology, akik kifej-
lesztették a világ első, egyszerre több sor megjelenítésére képes, Braille-
írással működő e-könyv olvasóját, a Canute 360-at - számol be a fejlemény-
ről a Reuters hírügynökség.

E-book olvasó látássérülteknek és vakoknak
A hagyományos e-könyv olvasókhoz hasonlóan működő Canute legfőbb

újítása, hogy a korábban kifejlesztett ilyenfajta eszközökkel ellentétben nem
csupán egyetlen sort, hanem egyszerre kilencet képes megjeleníteni, a fel-
használó pedig egy gombnyomással folyamatosan frissítheti a szöveget
(mely soronként, kezdve a legfelsővel változik minden egyes kattintásra). Így
az olvasási sebességgel szinte megegyező tempóban tudunk haladni, és
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elegendő 360 karakter után továbblapoznunk, nem kell minden huszadik
betűnél frissítenünk a képernyőt.

Canute: a papír már a múlté?
A Kindle-höz hasonló, kisméretű, könnyen hordozható eszközre bármilyen

Braille-írásra átkonvertált szöveg feltölthető, így a használóknak bőven lesz
miből válogatniuk. A hangoskönyvek és különböző felolvasóprogramok elter-
jedése miatt napjainkban egyre csökken a Braille-írást elsajátítók száma, a
Canute-ot kifejlesztő csapat viszont azt reméli, találmányuknak hála a koráb-
binál több vak és gyengénlátó fogja rászánni magát, hogy megtanuljon írni
és olvasni.

A Canute 360 végső prototípusa előreláthatólag még idén a piacra kerül,
ára nagyjából egy drágább laptopénak fog megfelelni. A brit Royal National
Institute for Blind People szakemberei támogatják a cég kezdeményezését
és bíznak benne, hogy segítségével egyre jobban elterjedhet a Braille-írás a
látássérültek körében, mely számtalan területen képes megkönnyíteni éle-
tüket, a mindennapokban éppúgy, mint a tanulás vagy a munka során.

http://divany.hu/vilagom/2019/01/16/canute-e-book-olvaso-vakoknak/

A Microsoft programozást tanító eszközt fejlesztett 
vak gyerekeknek

A Code Jumpernek nevezett rendszer a vizuális blokkokra épülő kódolást
tanító programokhoz hasonlóan működik, de tapintható, fizikailag áthelyez-
hető modulokkal dolgozik.

Míg a kétezres években még csak a számítógép-felhasználói képessége-
ket tartották a munkaerőpiaci sikerek alapfeltételének, napjainkban egyre
több munkakörhöz várják el az algoritmusok alapvető mechanizmusainak
ismeretét is. Erre reagálva használják a legtöbb nyugat-európai és kelet-
ázsiai általános iskolában a grafikus programozástanító alkalmazásokat,
leginkább a Scratchet. Ezek azonban, minthogy a képernyőn ábrázolt dobo-
zok rakosgatását kívánják, hozzáférhetetlenek a látássérült diákok számára.

Márpedig az integrált oktatás legalább annyira alapkövetelmény a fejlett
iskolarendszerekben, mint a kódolás oktatása.

Ezt az ellentmondást igyekszik feloldani a Microsoft által évekig fejlesztett,
és most bemutatott, Code Jumper névre keresztelt rendszer. Ez gyakorlati-
lag egy szó szerint fizikailag is megfogható programozási nyelv, amelyben a
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diákoknak vezetékekkel összekötött modulokat kell egymáshoz csatolniuk. A
modulok között megtalálhatók az algoritmusok alapvető elemei.

A termék, amelyet első körben az Egyesült Királyságban, az Egyesült Álla-
mokban, Kanadában, Indiában és Ausztráliában kezdenek árulni, majd az
elkövetkező években várhatóan az egész világon bevezetik, a tavalyelőtt
bejelentett Project Torino folyománya.

A tervezéskor követett fő alapelvünk a bevonódás volt. Nem akarjuk, hogy
ezek a gyerekek megint kiszoruljanak „a többségi oktatásból” - mondta Cecily
Morrison, a Microsoft rendszert kifejlesztő cambridge-i kutatóközpontjának
munkatársa. Az eszköz azonban nemcsak a látássérült gyerekek számára
lehet hasznos, hanem mindenkinek, hiszen a fizikailag is létező blokkok tény-
leges összekapcsolása folytán mélyebben érthetik meg a modulok közötti
kapcsolatokat.

Az eszközzel elsősorban a 7-11 év közötti gyerekeket célozzák. A segítsé-
gével „írt” programok főként hallható eredménnyel járnak, például dallamot
állíthatnak össze, zajokból szervezhetnek ütemes hangeffektusokat. Miután
a fizikai programnyelvet elsajátították, a fejlesztők szerint sokkal könnyebben
térhetnek át a szöveges programnyelvek használatára, amelyet egyéb kise-
gítő lehetőségek tesznek számukra hozzáférhetőbbé.
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