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٧ منتجات برايل 

 جهاز برايل سينس 
يو2

لمحة عامة
 إنه	جهاز	برايل	شبيه	باحلاسوب	اللوحي	يتيح	لذوي	اإلعاقة	البصرية	االستفادة	من	وظائف	خمتلفة،	
مبا	يف	ذلك	معاجلة	النصوص،	وقراءة	الكتب	اإللكرتونية،	وتصّفح	الشبكة	العاملية،	وشبكات	التواصل	

االجتماعي،	والتسجيل	الصويت،	والربيد	اإللكرتوين	باستخدام	طريقة	برايل	والكالم.

المواصفات
	 نوع	لوحة	املفاتيح:	بريكنز	
	 املستندات،		 وقارئ	 النصوص،	 ومعاجل	 امللفات،	 مستكشف	 ذلك	 يف	 مبا	 خمتلفة	 تطبيقات	 دعم	

وجهات	االتصال،	والتقومي،	والربيد	اإللكرتوين،	ونظام	ديزي،	ومشّغل	الوسائط،	ومتصّفح	الشبكة،	
والتواصل	االجتماعي

	 اللوحية	أو		 الذكية	أو	احلواسيب	 للهواتف	 برايل	 السلكية/الالسلكية	بطريقة	 املدخالت/املخرجات	
احلواسيب	اليت	تشّغل	برجميات	قراءة	الشاشة

	 االتصال	بشبكة	اإلنرتنت	عن	طريق	اإليثرنت،	واالتصال	الالسلكي،	باإلنرتنت	وشبكات	اهلاتف	اخللوي	
	 الوصول	إىل	الربيد	اإللكرتوين	عرب	بروتوكويل	IMAP	وPOP3	يف	أّي	وقت	من	خوادم	بريد	اإلنرتنت	
	 يدعم	القراءة	والكتابة	بطريقة	برايل	املختزلة	جلميع	التطبيقات،	مبا	يف	ذلك	تطبيقات	الربيد	اإللكرتوين،		

وشبكات	التواصل	االجتماعي
	 وموجات		 السمعية،	 والكتب	 املوسيقى	 ذلك	 مبا	يف	 الوسائط	 املتعّدد	 احملتوى	 لتشغيل	 املعزز	  الصوت	

إف	إم	اإلذاعية،	والبث	اإلذاعي	على	اإلنرتنت،	والكتب	الصوتية	والنصية	لنظام	ديزي،	وملفات	الفيديو

المزايا
	 جهاز	حممول	فائق	اخلفة	ذو	32	من	خاليا	برايل،	يزن	924	غرامًا	فقط	
		LCD	السائل	البلور	من	مدجمة	حروف	شاشة
		 ،USB	اخلارجية	التخزين	وحدات	باستخدام	لتوسيعها	دعم	مع	املدجمة،	الذاكرة	من	غيغابايت	32

SD	الذاكرة	وبطاقات
ومتصّفح			 اإللكرتوين/إكسل/باوربوينت،	 الربيد	 عارض	 علمية،	 حاسبة	 آلة	 األساسية:	 التطبيقات	

سريع،	ومعاجل	نصوص،	ودروبوكس،	وفيسبوك،	وتويرت،	وما	إىل	ذلك



منتجات برايل  ٨

 جهاز برايل سينس
يو2 كويرتي

لمحة عامة
إنه	جهاز	برايل	شبيه	باحلاسوب	اللوحي	يتيح	للمستخدمني	من	ذوي	اإلعاقة	البصرية	إمكانية	استخدام	
العاملية،	 النصوص،	وقراءة	الكتب	اإللكرتونية،	وتصّفح	الشبكة	 وظائف	خمتلفة،	مبا	يف	ذلك	معاجلة	
وشبكات	التواصل	االجتماعي،	والتسجيل	الصويت،	والربيد	اإللكرتوين	باستخدام	طريقة	برايل	والكالم.

المواصفات
	 	QWERTY	كويريت	املفاتيح:	لوحة	نوع
	 املستندات،		 وقارئ	 النصوص،	 ومعاجل	 امللفات،	 مستكشف	 ذلك	 يف	 مبا	 خمتلفة	 تطبيقات	 دعم	

وجهات	االتصال،	والتقومي،	والربيد	اإللكرتوين،	ونظام	ديزي،	ومشّغل	الوسائط،	ومتصّفح	الشبكة،		
وشبكات	التواصل	االجتماعي

اللوحية	أو			 الذكية	أو	احلواسيب	 للهواتف	 برايل	 السلكية/الالسلكية	بطريقة	 املدخالت/املخرجات	
احلواسيب	اليت	تشّغل	برجميات	قراءة	الشاشة

	 االتصال	بشبكة	اإلنرتنت	عن	طريق	اإليثرنت،	واالتصال	الالسلكي	باإلنرتنت،	وشبكات	اهلاتف	اخللوي	
	 الوصول	إىل	الربيد	اإللكرتوين	عرب	بروتوكويل	IMAP	وPOP3	يف	أّي	وقت	من	خوادم	بريد	اإلنرتنت	
	 يدعم	القراءة	والكتابة	بطريقة	برايل	املختزلة	جلميع	التطبيقات،	مبا	يف	ذلك	تطبيقات	الربيد	اإللكرتوين،		

وشبكات	التواصل	االجتماعي
الصوت	املعزز	لتشغيل	احملتوى	املتعّدد	الوسائط	مبا	يف	ذلك	املوسيقى،	والكتب	الصوتية	والنصية،			

وموجات	إف	إم	اإلذاعية،	والبث	اإلذاعي	على	اإلنرتنت،	ونظام	ديزي	وملفات	الفيديو

المزايا
	 جهاز	حممول	فائق	اخلفة	ذو	32	من	خاليا	برايل،	يزن	838	غرامًا	فقط	
عمر	البطارية	يصل	إىل	١٧	ساعة		
		 ،USB	اخلارجية	التخزين	وحدات	باستخدام	لتوسيعها	دعم	مع	املدجمة،	الذاكرة	من	غيغابايت	32

SD	الذاكرة	وبطاقات
	 ومتصّفح		 اإللكرتوين/إكسل/باوربوينت،	 الربيد	 وعارض	 علمية،	 حاسبة	 آلة	 األساسية:	 التطبيقات	

سريع،	ومعاجل	نصوص،	ودروبوكس،	وفيسبوك،	وتويرت،	وما	إىل	ذلك



٩ منتجات برايل 

الذكية الخنفساء 

لمحة عامة
إن	شاشات	العرض	هذه	بطريقة	برايل	وهي	حبجم	الكف	تتيح	اإلدخال	واإلخراج	بطريقة	برايل	إىل	
مجيع	أجهزتكم	النقالة،	مبا	يف	ذلك	احلواسيب،	واهلواتف،	واحلواسيب	اللوحية.	وهي	تسمح	باالتصال	
مع	وحدة	ختزين	خارجية	USB	ومع	ما	يصل	إىل	5	أجهزة	بلوتوث	يف	آن	واحد.	وتتيح	لكم	وظيفة	
البلوتوث	الفريدة	يف	لوحة	املفاتيح	استخدام	اإلدخال	مع	لوحة	مفاتيح	برايل	عن	طريق	وصلة	لوحة	

مفاتيح	قياسية.

المواصفات
	 اللوحية،	واهلواتف		 شاشة	عرض	بطريقة	برايل	تدعم	وصالت	متعّددة	إىل	احلواسيب،	واحلواسيب	

اليت	تشغل	قارئات	الشاشة
	 	 USB	خارجية	ختزين	وحدة	بواسطة	)واحد	أجهزة	ستة	إىل	يصل	مبا	متزامنة	بصورة	الربط	إمكانية

ومخسة	بتقنية	بلوتوث(
يدعم	اجلهاز	حماكاة	لوحة	مفاتيح	بتقنية	بلوتوث	ذات	إدخال	بطريقة	برايل	عرب	وصالت	بلوتوث		
	 يتضمن	١4	من	خاليا	برايل	وتسعة	مفاتيح	إدخال	بطريقة	برايل،	وأربعة	مفاتيح	للوظائف	ومفتاحني		

للتمرير
	 إدخال	البيانات	والتحّكم	باحلواسيب،	واحلواسيب	اللوحية،	واهلواتف	الذكية	
	 برايل		 بطريقة	 العرض	 بلوتوث	وربط	شاشات	 بتقنية	 مفاتيح	 بلوحات	 املتعّدد	 املتزامن	 الربط	 يدعم	

بقارئات	الشاشة

المزايا
	 جهاز	صغري	وخفيف	الوزن	من	أجل	أقصى	قابلية	للنقل	
توصيل	السلكي	عرب	البلوتوث		
	 إدخال	البيانات	والتحّكم	باحلواسيب،	واحلواسيب	اللوحية،	واهلواتف	الذكية	
	 إخراج	سريع	ودقيق	بطريقة	برايل	
	 بطارية	ذات	سعة	كبرية	وقابلة	إلعادة	الشحن	)تدوم	حىت	24	ساعة(	



منتجات خاصة لضعاف البرص  ١٠

بـــرو  إي-بــوت 
E-bot Pro

لمحة عامة
مكبّـر	إلكرتوين	حممول	متعّدد	االستخدامات	يتصل	مبجموعة	متنوعة	من	شاشات	العروض	البصرية	
ويتميز	بتقنية	التعرف	الضوئي	على	احلروف	)OCR(	مع	حتويل	النص	إىل	كالم	للمساعدة	يف	منع	
إجهاد	العني	والتعب.	سهولة	التحكم	يف	اجلهاز	وتصّفحه	باستخدام	وحدة	التحكم	الالسلكية	املتضمنة	

أو	الشاشة	اليت	تعمل	باللمس	على	حاسوبكم	اللوحي.

المواصفات
	 جودة	الصورة	عالية	الوضوح	
مستوى	التكبري:	من	2.١	مرة	إىل	43	مرة،	استناداً	إىل	شاشات	24	بوصة	)خيتلف	حسب	نوع			

شاشة	العرض(
والناقل			 	،HDMI وصلة	 باستخدام	 الفيديو	 إخراج	 خيارات	 من	 واسعة	 جمموعة	 الفيديو:	 إخراج	

wi-fi	الالسلكي	االتصال	وتقنية	2.0(،	مع	متوافق(	USB 3.0	العام	التسلسلي
	 عند	استخدام	كمبيوتر	لوحي،	تتوفر	إمياءات	اللمس	للتحكم	يف	التكبري،	والتباين،	واأللوان،	إخل.	
التحكم			 املسافة	يف	وحدة	 زر	 على	 الضغط	 طريق	 عن	 البعيدة	 العرض	 طريقة	 إىل	 التبديل	 سهولة	

الالسلكية	وتكبري	أّية	صورة	بعيدة	باستخدام	كامريا	عالية	الدقة
	 يقوم	نظام	التعرف	الضوئي	على	احلروف	بسرعة	بالتعرف	على	صفحة	من	قياس	A4	بأكملها	ويقرأ		

النص	بصوت	عال
	 يساعدك	يف	القراءة	باستخدام	العالمات،	وتغيري	التباين/اللون،	وقفل	الرتكيز،	وجتميد	الصورة،	إخل.	

المزايا
	 يتعــّرف	بسرعة	ودقة	على	النصوص	املطبوعة	باستخدام	التعرف	الضوئي	على	احلروف،	وخيرج	النص		

SD	الذاكرة	بطاقات	يف	عليها	املتعـــّرف	النصية	وامللفات	الصور	وحيفظ	كالم،	صورة	يف
يكبّـــر	الصور	القريبة	والبعيدة	باستخدام	كامريا	عالية	الدقة		
	 حتّكم	آيل	بالكامريا	باستخدام	وحدة	التحّكم	الالسلكية	



١١ منتجات خاصة لضعاف البرص 

 غو-فيجن
GoVision

لمحة عامة
عدسة	مكربة	إلكرتونية	قابلة	للنقل	مع	وضعيات	القريب	والبعيد	والرؤية	الذاتية.	كما	توفر	وصواًل	مباشراً	

USB	النقالة	التخزين	وحدات	طريق	عن	واملستندات	والصور	الفيديو	ملفات	إىل	مثيل	له	يسبق	مل

المواصفات
	 توفر	صوراً	نقية	عالية	الدقة	وعالية	الوضوح	ال	تسبب	اإلجهاد	للعني	
	 ثالث	وضعيات	للرؤية	يف	جهاز	واحد:	عن	قرب،	وعن	بعد،	والرؤية	الذاتية	
عارض	مستندات:	يفتح	خمتلف	ملفات	املستندات	املخزنة	على	وحدات	ختزين	نقالة	USB،	ويقوم			

بوظائف	تكبري	النص،	وتركيب	الكالم،	وتغيري	اللون
	 الشاشة،		 الرتمجة	على	 املتكرر،	وتكبري	نصوص	 والتشغيل	 الفيديو،	 فيديو:	تشغيل	ملفات	 مشغل	

وتغيري	اللون
	 تتعــّرف	على	النص	املطبوع	للكتب	والربيد	وغريها	باستخدام	التعرف	الضوئي	على	احلروف	وتقرؤها		

بصوت	عال	باستخدام	تقنية	حتويل	النص	إىل	كالم	بصوت	بشري
		USB	نقالة	ختزين	وحدة	يف	وحتفظها	املدجمة	الكامريا	باستخدام	الصور	تلتقط	الصورة:	حفظ
وظائف	خمتلفة	إضافية:	إطار	الصورة	الرقمية،	وساعة	رقمية،	وحافظ	الشاشة،	وتقاسم	شاشة	احلاسوب		

المزايا
	 أول	عدسة	مكربة	إلكرتونية	تدمج	عارض	ومستكشف	امللفات:	تفتح	املستندات،	والصور،	ومقاطع		

	،USB	النقالة	التخزين	وحدات	على	ختزينها	مت	اليت	احلروف	على	الضوئي	التعرف	وملفات	الفيديو،
وتعرض	املعلومات	وفقًا	لتفضيالت	املستخدم

التعرف	الضوئي	على	احلروف:	تتعــّرف	على	اللغة	اإلنكليزية	ونصوص	اللغات	األخرى	اليت	تدعمها			
العدسة	بسرعة	ودقة	وتقرؤها	بصوت	عال

	 واجهة	مستخدم	بديهية:	دليل	صويت،	وجهاز	سلكي	للتحّكم	عن	بعد،	ومفتاح	دوراين	



منتجات خاصة لضعاف البرص  ١٢

 اليف ستايل إتش-دي 22
LifeStyle HD 22

لمحة عامة
مكبـّـر	إلكرتوين	لسطح	املكتب	يتيح	التكبري	عايل	الدقة	للمواد	املطبوعة	أو	الصور.

المواصفات
	 تكبري	من	3.4	مرة	إىل	95	مرة	
	 سبعة	خيارات	لتغيري	األلوان	
وضع	الصورة	العادية	ووضع	النص	لتجربة	قراءة	حمّسنة		
الرتكيز	التلقائي	وقفل	الرتكيز	لتسهيل	الكتابة	اليدوية		
	 قفل	الرتكيز	لتأمني	وسم	سهل	للوضع	احلايل	
	 ميكن	استخدام	الشاشة	أيضًا	كشاشة	للحاسوب	

المزايا
	 جودة	الصورة	عالية	الدقة	
قفل	الرتكيز	لتأمني	حتديد	سهل	للوضع	احلايل		
	 تعديل	الوضع	أعلى/أسفل/يسار/ميني	والزاوية	حملاذاة	الشاشة	مع	مستوى	عني	املستخدم	
	 طاولة	حبركة	أفقية	وعمودية	آمنة	مزودة	هبيكل	مسار	مغلق	
شاشة	بقياس	22	بوصة		



١٣ نظام ديزي 

 كاندي 5 إتش دي 2
Candy 5 HD II

لمحة عامة
عدسة	مكــبّـرة	إلكرتونية	بقياس	5	بوصات	حممولة	مع	ثالث	وضعيات	محل	مرحية،	تتيح	التكبري	عايل	

الدقة،	والرتكيز	التلقائي،	والعديد	من	املواصفات	األخرى.

المواصفات
	 مستوى	التكبري:	من	١	إىل	22	مرة	)من	2.5	إىل	١٠	مرات	عند	استخدام	حامل	القراءة(	
حممولة	وخفيفة	الوزن	حيث	يبلغ	وزهنا	33٠	غرامًا		
تشمل	حاماًل	للقراءة،	مثايل	لقراءة	الكتب	والصحف		
سهلة	االستخدام	مع	أيقونات	الشاشة	اليت	تعرض	عناصر	التحكم	يف	املواصفات	املتقدمة		
وضعيات	األلوان	ومستويات	السطوع:	يوفر	اجلهاز	مخس	وضعيات	لأللوان،	ميكن	مواءمة	أربع	منها.			

وميكن	التحكم	يف	درجة	السطوع	باستخدام	أربعة	مستويات
تدعم	القبضة	وضعها	بثالث	زوايا،	ما	جيعلها	سهلة	االستخدام	بالنسبة	ألولئك	الذين	يستخدمون			

اليد	اليسرى	أو	اليمىن
	 وضعية	املرآة:	ميكن	أن	يعمل	اجلهاز	كمرآة	باستخدام	الكامريا	األمامية	

المزايا
	 صورة	عالية	الدقة	على	شاشة	عريضة	بقياس	5	بوصات	
املواد			 لقراءة	 للتعديالت	يشمل	حاماًل	مثاليًا	 للراحة	مع	ثالث	زوايا	 مقبض	دوار	مصمم	هندسيًا	

الطباعية	الطويلة
	 التقاط	صورة	للشاشة	وحفظ	الصور	)ما	يصل	إىل	مخس	صور(	
	 الرتكيز	التلقائي:	الرتكيز	التلقائي	على	كل	األجسام	بغض	النظر	عن	املسافة	



نظام ديزي  ١٤

 باليز إي-تي
Blaze ET

لمحة عامة
يوفر	جتربة	قراءة	مثلى	أثناء	التنقل	للمعاقني	بصريًا،	مع	توفري	إمكانية	الوصول	إىل	املستندات	اإللكرتونية،	

ووسائط	اإلعالم،	ونظام	ديزي،	والكتب،	فضاًل	عن	املواد	املطبوعة.

المواصفات
	 التعــّرف	الضوئي	على	احلروف:	تعــّرف	سريع	ودقيق	على	احلروف،	والتقاط	مستمر	
	 حفظ	التعـــّرف	الضوئي	على	احلروف:	حفظ	نتائج	التعــّرف	الضوئي	على	احلروف	كملفات	صور		

ونصوص
على			 اإلذاعي	 البث	 إىل	 واالستماع	 اإلذاعية،	 إم	 إف	 وموجات	 اإلعالم،	 وسائط	 تشغيل	 يدعم	

اإلنرتنت
	 	wi-fi	الالسلكي	االتصال	تقنية	طريق	عن	وحتميلها	والكتب	الرقمي	البث	ملفات	يف	البحث
	 واجهة	للساعة	الناطقة	واملنبه:	بطاقة	SD،	وناقل	تسلسلي	عام	USB	مصّغر،	وبلوتوث	
تدوين	املالحظات:	إنشاء	مالحظات،	وعرضها،	وحتريرها،	وحذفها،	وفرزها،	والبحث	عنها		

المزايا
	 التعرف	السريع	والدقيق	على	احلروف	
	 املفيدة،		 التطبيقات	 والنصوص،	وجمموعة	من	 اإلعالم	 نظام	ديزي،	وملفات	وسائط	 دعم	تشغيل	

فضاًل	عن	التعــّرف	على	املواد	املطبوعة
اإلدارة	البديهية	للملفات:	إدخال	النص،	والنسخ،	والقص،	واللصق	للملفات	واجمللدات		
	 	wi-fi	الالسلكي	االتصال	تقنية	عرب	اإلنرتنت	على	اإلذاعي	والبث	الرقمي	البث	تشغيل



١5 نظام ديزي 

ستـــار  ثــري 
3Star

لمحة عامة
مشغل	وسائط	متعّددة	ملساعدة	ذوي	اإلعاقة	البصرية	يف	الوصول	إىل	املعلومات	بشكل	مستقل.

المواصفات
	 جهاز	لتسهيل	الوصول	يوفر	ملستخدميه	االستقالل	والبساطة	والعاملية	
االعتماد	على			 بداًل	من	 الالسلكي،	 تقنية	االتصال	 الشبكة	عرب	 املستند	إىل	 احملتوى	 حتميل/تنزيل	

احلواسيب
	 قراءة	النصوص	ودعم	تشغيل	ديزي	
	 يتميز	بسهولة	استخدامه	كجهاز	حتّكم	عن	بعد	أو	راديو،	وهو	سهل	بصورة	خاصة	للمستخدمني		

غري	التقنيني
يدعم	تشغيل	MP4	وخمتلف	صيغ	الفيديو	للسماح	باالستماع	حملتوى	الصوت	يف	ملفات	الفيديو		
	 ضعاف		 من	 للمستخدمني	 	HDMI وصلة	 باستخدام	 شاشات	 على	 واملستندات	 الفيديو	 عرض	

البصر

المزايا
	 	wi-fi	الالسلكي	االتصال	تقنية	عرب	امللفات	حتميل/تنزيل	يتم	أن	ميكن	إذ	حاسوب	جلهاز	لزوم	ال
ميّكن	من	مزاولة	األنشطة	اليومية	بصورة	مستقلة		
واجهة	بسيطة	سهلة	االستخدام	للمعاقني	بصريًا		
		)MP3, MP4(	املتعّددة	الوسائط	وملفات	املتعّددة،	للوسائط	الرقمي	والبث	إم،	إف	راديو	تشغيل
	 وظائف	التسجيل	الصويت،	وتوقعات	الطقس،	واملالحظات،	والوصول	إىل	شبكة	اإلنرتنت	السلكية		

والالسلكية،	وآلة	حاسبة	علمية،	وبلوتوث



التعرّف الضوئي عىل الحروف  ١٦

 ريدإيزي موف
ReadEasy Move

لمحة عامة
التعــــّرف	 باستخدام	 املطبوعات	 قراءة	 عن	 والعاجزين	 للمكفوفني	 املطبوعة	 املواد	 إىل	 الوصول	 حيّسن	

الضوئي	على	احلروف	لتحليل	النص	املطبوع	وقراءته	بصوت	عال.

المواصفات
	 سريع:	املسح	الضوئي	يف	حوايل	سبع	ثوان	
تصميم	الكل	يف	واحد:	مصمم	الستخدامه	دون	جهاز	حاسوب	أو	ماسح	ضوئي		
حيفظ	البيانات	املتعـــّرف	عليها	كملفات	نّصية	وصوتية:	حفظ	البيانات	كملفات	مستندات	نصية			

وملفات	MP3	لتحرير	سهل

المزايا
	 كامريا	بدقة	5	ميغا	بيكسل:	إن	التعــّرف	ذي	الدقة	العالية	على	املستندات	يضمن	التوافق	التام	يف		

بيئات	3٠٠	نقطة	يف	البوصة
	 تصميم	الكل	يف	واحد:	استخدام	بسيط	قائم	بذاته	دون	جهاز	كمبيوتر	أو	ماسح	ضوئي	
حفظ	نص	البيانات	املستخرجة	من	مواد	الطباعة	يف	بطاقات	الذاكرة	القابلة	لإلزالة		
حفظ	البيانات	يف	ملفات	الصوت	MP3	وملفات	نّصية	على	السواء		



١٧ نظام ديزي 

 طابعة برايل جولييت
 بـــرو 60

 Juliet Pro6
Braille printer

لمحة عامة
البصرية	إلنشاء	 للمكفوفني	وذوي	اإلعاقة	 البارزة	 التحمل	لألحرف	 الوزن	وقوية	 برايل	خفيفة	 طابعة	

نسخة	مطبوعة	بلغة	برايل	يف	العمل	واملدرسة	واملنزل.

المواصفات
	 واحد(	4٠	حرفًا	يف		 )على	وجه	 الواحدة،	 الثانية	 الوجهني(	6٠	حرفًا	يف	 )على	 الطباعة:	  سرعة	

الثانية	الواحدة
	 عرض	السطر:	4٠	حرفًا	مع	اتباع	طريقة	مكتبة	الكونغرس	يف	حتديد	املسافة	بني	الكلمات	
الورق:	ورق	جرار	مستمر	التغذية		
	 عرض	الصفحة:	قابل	للتعديل،	من	١.5	إىل	١5	بوصة	)3.8	إىل	38.١	سم(	
طول	الصفحة:	قابل	للتحديد،	من	3	إىل	١4	بوصة	)٧.6	إىل	35.6	سم(		
وزن	الورق:	متغري،	من	ورق	احلاسوب	القياسي	إىل	ورق	البطاقات	الثقيل		

المزايا
	 رسومات	بطريقة	برايل،	ورسومات	ذات	دقة	عالية،	وتغيري	احلجم	الدينامي	بطريقة	برايل،	األمر	الذي		

ميكنك	من	اختيار	أحجام	خمتلفة	بطريقة	برايل
خيارات	زيادة	تباعد	األسطر،	ورموز	برايل	كاليفورنيا،	ورموز	برايل	باحلجم	الضخم،	أو	رموز	برايل			

األصغر	اليت	كثرياً	ما	يفضلها	العمالء	اليابانيون
	 القدرة	على	مزج	األحجام	داخل	املستند	الواحد	



طابعة برايل  ١٨

 بايزك دي في 4
Basic D V4

لمحة عامة
طابعة	برايل	لألحرف	البارزة	خفيفة	الوزن	وذات	قدرة	عالية	على	التحمل	للمكفوفني	واملعاقني	بصريًا	

إلنشاء	نسخة	مطبوعة	بلغة	برايل	يف	العمل	واملدرسة	واملنزل.

المواصفات
	 سرعة	الطباعة:	١5٠	صفحة	يف	الساعة/١٠٠	حرف	يف	الثانية	
أبعاد	الورق	املدعومة:	5.2 - ١١.٧	بوصة	عرضًا/١ - ١٧	بوصة	طواًل/48	حرفًا	كحّد	أقصى		

المزايا
	 واجهة	سهلة	االستخدام،	ودعم	ممتاز	للكالم،	ودعم	لورق	برايل	املستمر	
خفيفة	الوزن	وصغرية		
مثالية	لالستخدام	يف	املساحات	الصغرية		
	 دعم	تباعد	2.5	ملم،	وعلى	الوجهني،	ورموز	برايل	الضخمة	3.2	ملم،	والطباعة	على	الطريقة		

اليابانية	3.2	على	الوجهني



١٩ لوحة املفاتيح الخاصة 

 لوحة مفاتيح ريفو
RiVO keyboard

لمحة عامة
تساعد	لوحة	مفاتيح	بتقنية	البلوتوث	املعاقني	بصريًا	على	تشغيل	هاتف	آيفون	أو	جهاز	أيباد	اللوحي	

مبزيد	من	السرعة	والدقة.

المواصفات
	 القدرة	على	اإلدخال	باألوامر	الصوتية	
	 إدخال	النصوص	بكفاءة	عن	طريق	لوحة	مفاتيح	صغرية	مرتبة	بطريقة	كويريت	أو	أخرى	برتتيب	أجبدي		

تقليدي
	 حترير	النص	)تنقل	املؤشر،	وحتديد	النص،	وقص،	ونسخ،	ولصق،	وتراجع،	وإعادة(	
السابق،			 والتسجيل	 األمام،	 إىل	 وتسريع	 وترجيع،	 وتوقف،	 )تشغيل،	 بعد	 عن	 الصويت	 التحكم	

والتسجيل	التايل،	والتحكم	يف	مستوى	الصوت(

المزايا
	 تتيح	لك	ريفو	استخدام	هاتف	اآليفون	اخلاص	بك	أو	حاسوب	آيباد	اللوحي	أو	آي	بود	تاتش	مع		

إمكانية	وصول	وإنتاجية	أكرب
	 أربعة	صفوف		 الكبرية	يف	 املفاتيح	 اليد،	تضم	2٠	من	 البلوتوث	حبجم	كف	 بتقنية	 مفاتيح	 لوحة	

ومخسة	أعمدة





٢١  

اإلعاقات الجسدية

23 لوحة	املفاتيح	اخلاصة  	
24 فأرة	احلاسوب	اخلاصة  	
25 شاشة	تعمل	باللمس	 	





٢٣ لوحة املفاتيح الخاصة 

المفاتيـح   لوحـــة 
 بالم - أون

PalmOn Keyboard

لمحة عامة
لوحة	مفاتيح	متخصصة	مزودة	خبصائص	محاية	للمفاتيح	ملساعدة	ذوي	املهارة	احملدودة	على	الكتابة	

بدقة	أكثر	وسهولة.

المواصفات
	 لوحة	مفاتيح	مقعرة	مزودة	خبصائص	محاية	مدجمة:	تساعد	يف	الطباعة	الدقيقة	لذوي	املهارة	احملدودة	
	 وظيفة	الفأرة	يف	لوحة	املفاتيح:	ميكن	لبعض	مفاتيح	األحرف	على	لوحة	املفاتيح	أن	ُتستخدم	لتحل		

حمل	وظائف	الفأرة،	مثل	مفاتيح	التنقل	والنقر	بالزر	األيسر	والنقر	بالزر	األمين
حمور	USB:	ميكن	وصل	األجهزة	اخلارجية	مبنفذي	وصل	USB	على	الوحدة	الرئيسية		

المزايا
	 أزرار	كبرية	مرمزة	باأللوان	مع	خطوط	كبرية	لتمييز	املفاتيح	بسهولة	والطباعة	
	 تدعم	مفاتيح	الوظائف	اخلاصة	مبا	يف	ذلك	التبديل	بني	اللغتني	الكورية	والصينية	والتبديل	بني	الكورية		

واإلنكليزية	واختصارات	اإلنرتنت
زر	االختيار	بني	وضع	لوحة	املفاتيح/الفأرة		
حمور	USB	ذو	منفذين		
ترتيب	كويريت	للوحة	املفاتيح		



فأرة الحاسوب الخاصة  ٢٤

تــــراك  بيــغ 
BIG Track

لمحة عامة
اليدوية	 القياسية	بسبب	مهارهتم	 كرة	تتّبع	ضخمة	ألولئك	الذين	جيدون	صعوبة	يف	استخدام	الفأرة	

احملدودة.

المواصفات
	 كرة	تتّبع	كبرية	وأزرار	للنقر	للمستخدمني	ذوي	املهارة	احملدودة	
اتصال	USB/PS2	على	احلاسوب		
	 ال	حاجة	لربامج	تشغيل	إضافية	
متوافقة	مع	ويندوز		
	 	OS X	التشغيل	نظام	مع	متوافقة

المزايا
	 إن	حتريك	كرة	التتّبع	الكبرية	حيــــّرك	املؤشر	والضغط	على	الزر	الكبري	ينقر	فوق	العنصر	احملّدد	
	 تعمل	كرة	التتّبع	الكبرية	كعجلة	الفأرة،	حيث	تسمح	بالتحكم	بالفأرة	بسهولة	للمستخدمني	الذين		

تواجههم	صعوبة	يف	العمليات	الدقيقة	أو	حركات	األصابع
	 مفاتيح	إضافية	ميكن	ربطها	من	خالل	مقابس	التبديل	



٢5 شاشة تعمل باللمس 

 شاشة 24 بوصة 
تعمل باللمس المتعّدد

لمحة عامة
شاشة	حاسوب	ذات	تقنية	سعوية	تعمل	باللمس	املتعّدد،	تقدم	للمستخدمني	ذوي	املهارة	احملدودة	
طرقًا	أسهل	للتحّكم	يف	جهاز	احلاسوب.	وميكن	للمستخدمني	استخدام	أيديهم	أو	أجزاء	أخرى	من	
اجلسم	بداًل	من	لوحة	املفاتيح	أو	الفأرة	للتفاعل	مع	الشاشة	والتحّكم	يف	أجهزة	احلاسوب	الشخصية	

اخلاصة	هبم.

المواصفات
	 حيّل	حمل	لوحة	املفاتيح	القياسية	وعناصر	التحّكم	بالفأرة	مع	اللمس	املتعّدد	وإمياءات	اللمس	اليت		

تعمل	بيديك	أو	غريها	من	أجزاء	اجلسم
	 ميكن	أيضًا	للوحدة	عرض	التلفزيون	الرقمي	
تتيح	تكبري/تصغري	املستندات	والصور	وصفحات	الويب	مع	اللمس	املتعّدد	)يدعم	ويندوز	٧	وأعلى(		

المزايا
	 إمكانية	لــــ	١٠	نقاط	من	اللمس	املتعّدد	توفر	جتربة	أفضل	للمستخدم	يف	ويندوز	٧	وأعلى	
	 شاشة	ليد	LED	بزاوية	رؤية	واسعة	لتجربة	مشاهدة	يف	حّدها	األقصى.	ال	حاجة	لتثبيت	برامج		

تشغيل	أو	املعايرة	)إعداد	ويندوز	التلقائي(
	 تتيح	تقنية	اللمس	السعوي	)PCT(	جتربة	ملس	سلسة	ودقيقة	للتكبري/التصغري،	وتدوير	الصور،	إخل.	
	 شرحية	استقبال	تلفزيوين	عالية	األداء	متكن	من	مشاهدة	اإلرسال	التلفزيوين	الشديد	التحديد	جبودة		

HDTV	عالية
	 شاشة	ليد	LED	بإضاءة	خلفية	لكفاءة	عالية	وتوفري	احلّد	األقصى	من	الطاقة	
متانة	ممتازة	بفضل	زجاج	مقوى	بسمك	2	مم	وأجهزة	استشعار	أمامية		
	 حامل	ثنائي	األرجل	يوفر	حتسني	االستقرار	عند	ملس	الشاشة	





٢٧  

السمعيـــة اإلعاقـــة 

29 اهلاتف	ذو	الشاشة	 	
3٠ أجهزة	املساعدة	الرقمية	 	





٢٩ الهاتف ذو الشاشة 

MPAD إم بــــاد

لمحة عامة
السمع	 أو	ضعف	 الصمم	 يعانون	من	 الذين	 هاتف	مرئي	بشاشة	عريضة	سلكية	والسلكية	ألولئك	

للمساعدة	يف	االتصاالت	بلغة	اإلشارة.

المواصفات
	 هاتف	مرئي	ملن	يعانون	إعاقة	مسعية	أو	كالمية	
إرسال	الرسائل	النصية	وتعديل	عرض	النطاق	الرتددي	وحتويل	التنبيهات	خالل	مكاملات	الفيديو		
	 حفظ/إضافة/حترير/حذف	جهات	االتصال	
إدارة	سجل	املكاملات	السابقة		
	 بيئة	شبكة	السلكية	وترقية	عن	بعد	

المزايا
	 شاشة	١٠.2	بوصة	تعمل	باللمس،	ومكاملات	الفيديو،	والرسائل	النّصية،	وجهات	االتصال،	وإدارة		

سجل	املكاملات	السابقة
واجهة	بسيطة	وبديهية	مع	وظائف	ُمثلى	للمستخدمني	الصم		
		USB	بوصلة	والفأرات	املفاتيح	لوحات	دعم	مع	USB 2.0و	SD	لبطاقة	فتحات
	 دعم	تقنية	االتصال	الالسلكي	wi-fi	املدمج	



أجهزة املساعدة الرقمية  ٣٠

 قالدة إيسوب
ESOB Necklace Type

لمحة عامة
أو	 التلفزيون،	 السمع	يف	االستماع	إىل	 الرقمي	ملساعدة	ضعاف	 الصوت	 البلوتوث	ومكرب	 مزيج	من	

املوسيقى،	أو	التحدث	مع	اآلخرين.

المواصفات
	 تضخيم	الصوت	الرقمي	
اتصاالت	السلكية	بتقنية	بلوتوث		
	 استماع	عن	بعد	إىل	صوت	اهلاتف	الذكي	
	 استماع	عن	بعد	باستخدام	أجهزة	إرسال	مكرّسة	)للفصول	الدراسية،	ومشاهدة	التلفزيون،	واحللقات		

الدراسية،	إخل.(
	 دعم	االستماع	إىل	اإلسترييو	باستخدام	كلتا	األذنني	
متوافق	مع	حاالت	زرع	قوقعة	األذن		
	 قابل	إلعادة	الشحن	

المزايا
	 إن	هذا	اجلهاز	ثالثة	أجهزة	يف	واحد،	فهو	جهاز	رقمي	تقليدي	مضّخم	للصوت،	وجهاز	ربط	بتقنية		

البلوتوث	الالسلكية،	وجهاز	لالستماع	عن	بعد
	 اهلاتف	واملوسيقى	على		 الصوتية	مثل	مكاملات	 املعلومات	 بعد	ملختلف	 االستماع	عن	 يساعد	يف	

اهلواتف	الذكية،	فضاًل	عن	تضخيم	الكالم،	إخل	من	أجل	مساع	واضح	وسهل
	 ميكن	استخدامه	مع	جهاز	إرسال	مكرس	لالستماع	عن	بعد	إىل	احملاضرات	يف	الفصول	الدراسية،		

واألصوات	يف	التلفزيون،	وما	إىل	ذلك



لالتصال
مركز	التسهيالت	اخلاصة	بذوي	اإلعاقة
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