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Tavaline vs erilineTavaline vs eriline

● Üsna oluline valikumomentÜsna oluline valikumoment
– Erilahendus (näiteks eriklaviatuur) võib olla Erilahendus (näiteks eriklaviatuur) võib olla 

konkreetsel juhul sobivamkonkreetsel juhul sobivam

– Tavalahendus annab suurema mobiilsuse – see on Tavalahendus annab suurema mobiilsuse – see on 
enamasti igal pool ühesugune ja inimene ei sõltu enamasti igal pool ühesugune ja inimene ei sõltu 
konkreetsest seadmest. Ka tekib erilahendusega konkreetsest seadmest. Ka tekib erilahendusega 
probleeme mitme inimese poolt aktiivselt kasutatava probleeme mitme inimese poolt aktiivselt kasutatava 
süsteemi korralsüsteemi korral

● Vahel tasuks tavaliste IT-seadmete tootjatele Vahel tasuks tavaliste IT-seadmete tootjatele 
erivajaduste osas ideid ja infot saataerivajaduste osas ideid ja infot saata



NägemispuudedNägemispuuded

● Võrreldes mitme muu puudegrupiga üsna kallis ja Võrreldes mitme muu puudegrupiga üsna kallis ja 
keerukas tehnoloogiakeerukas tehnoloogia

● Kolm peamist kategooriat – ekraanisuurendus, Kolm peamist kategooriat – ekraanisuurendus, 
heliväljund ja kombitav väljund (punktkiri)heliväljund ja kombitav väljund (punktkiri)

● KeelespetsiifilisusKeelespetsiifilisus
● Sõltuvus operatsioonisüsteemist, riistvarast ja Sõltuvus operatsioonisüsteemist, riistvarast ja 

muu tarkvara standardsusestmuu tarkvara standardsusest



EkraanilugejaEkraanilugeja

● Tarkvarasüsteem, mis püüab tuvastada ekraanile Tarkvarasüsteem, mis püüab tuvastada ekraanile 
kirjutatud tekstikirjutatud teksti

● Tulemus saadetakse kas kõnesüntesaatorile (heliväljund), Tulemus saadetakse kas kõnesüntesaatorile (heliväljund), 
punktkirjamonitorile või -printerilepunktkirjamonitorile või -printerile

● Suur osa on ärivara (üks levinuimaid on JAWS), vaba Suur osa on ärivara (üks levinuimaid on JAWS), vaba 
tarkvara peamised esindajad on Emacspeak ja Speakup. tarkvara peamised esindajad on Emacspeak ja Speakup. 
Win XP sisaldab lihtsat Narratori, uuel MacOSil on Win XP sisaldab lihtsat Narratori, uuel MacOSil on 
VoiceOverVoiceOver

● Äripaketid on kallid – JAWS maksab 800-1200$ (on Äripaketid on kallid – JAWS maksab 800-1200$ (on 
tasuta testiversioon, mis töötab 40 minutit)tasuta testiversioon, mis töötab 40 minutit)

● Eesti keele toetus on kehv, JAWS toetab soome keeltEesti keele toetus on kehv, JAWS toetab soome keelt



KõnesüntesaatorKõnesüntesaator

● Tarkvara, mis muudab etteantud teksti kõneks Tarkvara, mis muudab etteantud teksti kõneks 
(tihti kasutatakse koos ekraanilugejaga). On ka (tihti kasutatakse koos ekraanilugejaga). On ka 
riistvaralisi lahendusi (laienduskaart või eriseade)riistvaralisi lahendusi (laienduskaart või eriseade)

● Kasutatav lisaks nägemispuudega inimestele ka Kasutatav lisaks nägemispuudega inimestele ka 
kõneprobleemide (spastika) korralkõneprobleemide (spastika) korral

● Katseliselt olemas ka eesti keele jaoks – vt Katseliselt olemas ka eesti keele jaoks – vt 
http://www.phon.ioc.ee . Esialgu töötab vaid http://www.phon.ioc.ee . Esialgu töötab vaid 
WindowsilWindowsil



EkraanisuurendusEkraanisuurendus

● Tarkvara, mis töötab “virtuaalluubi” põhimõttel – Tarkvara, mis töötab “virtuaalluubi” põhimõttel – 
vajalikku ekraaniosa suurendatakse (enamasti 2-vajalikku ekraaniosa suurendatakse (enamasti 2-
16 korda). Vahel ühendatakse ekraanilugejaga16 korda). Vahel ühendatakse ekraanilugejaga

● Probleemid:Probleemid:
● ““luubi” juhtimine ekraanilluubi” juhtimine ekraanil
● sõltuvus graafikadraiveritestsõltuvus graafikadraiveritest
● eeldab standardseid lahendusieeldab standardseid lahendusi

● Saadaval peamiselt Windowsile, nii tasulisi (ca Saadaval peamiselt Windowsile, nii tasulisi (ca 
400$), kui tasuta. Linuxile on olemas paar vaba 400$), kui tasuta. Linuxile on olemas paar vaba 
rakendust (GMag, KMagnifier)rakendust (GMag, KMagnifier)



Ekraaniluup “Zoom”Ekraaniluup “Zoom”



PunktkirjamonitorPunktkirjamonitor

● Seade punktkirja dünaamiliseks esituseks üles-Seade punktkirja dünaamiliseks esituseks üles-
lükatavate nupukestega täheelementide abil. lükatavate nupukestega täheelementide abil. 
Elementide arv varieerub 18-st 80-niElementide arv varieerub 18-st 80-ni

● Kõneväljundiga võrreldes kallim ja raskem Kõneväljundiga võrreldes kallim ja raskem 
omandada, kuid võimaldab palju suuremat omandada, kuid võimaldab palju suuremat 
paindlikkust (näiteks programmeerimine)paindlikkust (näiteks programmeerimine)

● Ainus sobiv abivahend pimekurtideleAinus sobiv abivahend pimekurtidele



Punktkirjamonitorid “Focus”Punktkirjamonitorid “Focus”



PunktkirjaprinterPunktkirjaprinter

● Punktkirja väljastusseadePunktkirja väljastusseade
● Kiirus kuni 2000 märki minutisKiirus kuni 2000 märki minutis
● Ühe- või kahepoolneÜhe- või kahepoolne
● Enamasti vajab eripaberitEnamasti vajab eripaberit
● Üsna lärmakasÜsna lärmakas
● Paremad mudelid suudavad väljastada ka Paremad mudelid suudavad väljastada ka 

lihtsamat graafikat (näit. jooniseid)lihtsamat graafikat (näit. jooniseid)



Punktkirjaprinter “Romeo Attaché”Punktkirjaprinter “Romeo Attaché”



PunktkirjaklaviatuurPunktkirjaklaviatuur

● Nn akordklaviatuur 6 või 8 põhiklahviga Nn akordklaviatuur 6 või 8 põhiklahviga 
(vastavalt kasutatava punktkirja tüübile) pluss (vastavalt kasutatava punktkirja tüübile) pluss 
mõned lisaklahvidmõned lisaklahvid

● Väiksemate mõõtmetega kui tava-Väiksemate mõõtmetega kui tava-
arvutiklaviatuur – parem mobiilsusarvutiklaviatuur – parem mobiilsus

● Paljud kasutavad aga tavaklaviatuuriPaljud kasutavad aga tavaklaviatuuri



Punktkirjaklaviatuur “BrailleIn”Punktkirjaklaviatuur “BrailleIn”



Reljeefne hiirReljeefne hiir

● Arvutihiire sarnane seade, mis lisaks tavahiire Arvutihiire sarnane seade, mis lisaks tavahiire 
funktsioonile annab tagasisidet reljeefsete funktsioonile annab tagasisidet reljeefsete 
elementide kaudu hiire seljalelementide kaudu hiire seljal

● Plussiks on seadme väiksed mõõtmed ja Plussiks on seadme väiksed mõõtmed ja 
mobiilsusmobiilsus

● esialgu ainult Windowsile, ka hind on üsna esialgu ainult Windowsile, ka hind on üsna 
soolane (700$)soolane (700$)



““VirTouch VTPlayer”VirTouch VTPlayer”



Pimedate elektronmärkmikudPimedate elektronmärkmikud

● Süle- või pihuarvuti funktsioonidega seadeSüle- või pihuarvuti funktsioonidega seade
● Väljundiks riistvaraline kõnesüntesaator ja/või Väljundiks riistvaraline kõnesüntesaator ja/või 

punktkirjamonitor, sisestuseks kas tavaline või punktkirjamonitor, sisestuseks kas tavaline või 
punktkirjaklaviatuur (6- või 8-punktiline)punktkirjaklaviatuur (6- või 8-punktiline)

● Ühendatav PC-arvutigaÜhendatav PC-arvutiga
● Hind on paraku 4000-7000$ (4-6 läpakat)Hind on paraku 4000-7000$ (4-6 läpakat)



““Braille Note BT 32”Braille Note BT 32”



I osa kokkuvõtteksI osa kokkuvõtteks

● Nägemispuuetega inimestele mõeldud Nägemispuuetega inimestele mõeldud 
tugitehnoloogia on viimastel aastatel kiirelt tugitehnoloogia on viimastel aastatel kiirelt 
arenenudarenenud

● Mitmed lahendused võimaldavad pimedal Mitmed lahendused võimaldavad pimedal 
inimesel edukalt võistelda nägijaga (BrailleNote)inimesel edukalt võistelda nägijaga (BrailleNote)

● Probleemiks on aga endiselt kõrge hind, Eestis ka Probleemiks on aga endiselt kõrge hind, Eestis ka 
kättesaadavus (mõnevõrra aitab ENIF)kättesaadavus (mõnevõrra aitab ENIF)

● Lähitulevikus tuleb Eestis luua korralik Lähitulevikus tuleb Eestis luua korralik 
tugitehnoloogia-alane seadusandlustugitehnoloogia-alane seadusandlus
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