BAT Pro – Blind’s Accessibility Tools Project
( Unelte de accesibilitate pentru nevazatori )
Ne adresam in special nevazatorilor ce nu au avut contact cu calculatorul pana acum sau sunt la
primii pasi in acest domeniu. Proiectul nostru are ca scop eliminarea barierelor psihologice ale
utilizatorilor ce doresc sa descifreze tainele calculatorului ca in final sa poata naviga si comunica
pe Internet.
Concret, in prima faza, am realizat un program ce ofera urmatoarele facilitati:
- redarea unei colectii de peste 3000 de carti in format audio
- ascultare muzica
- posibilitatea de a asculta posturi radio online
- citirea cu ajutorul sintezei vocale a pricipalelor ziare on-line din Romania si informatii
diverse gen meteo, curs valutar sau horoscop
Instalat pe un mini laptop, acesta poate inlocui fara probleme un casetofon, cd player sau radio
intr-o forma compacta si cu o interfata unitara. Mai mult, pentru a fi cat mai usor de folosit, toate
functiile sunt accesibile doar cu patru taste: sus, jos, stanga si dreapta sau cu ajutorul unei
telecomenzi, asemanatoare cu cea a televizorului.
Plecand de la aceasta baza, dorim in a doua faza, sa extindem platforma, facand accesibile
pentru doritori cursuri de initiere in calculatoare, invatare a tastaturii si navigare pe Internet.
Consideram ca proiectul nostru a avut succes cand vom vedea un numar cat mai mare de
utilizatori ce au trecut rapid de prima faza si care doresc sa invete sa navigheze pe Internet
folosind programe standard folosindu-se doar de ajutorul unei console vocale sau alte utilitare
de accesibilitate.
Suplimentar pe parcursul dezvoltarii proiectului dorim sa adugam si functionalitati suplimentare
de genul:
- scanarea cartilor cu OCR si redarea lor in format audio
- identificarea culorilor utilizand un webcam
In varianta distribuirii pe sisteme preconfigurate, asiguram si asistenta la distanta prin Internet a
utilizatorilor.
Ca punct final, speram ca popularitatea acestui proiect sa duca la înfiintarea in Arad a unui
centru permanent de asistenta IT cat si a unui departament de realizare soft condus de
nevazatori pentru nevazatori.

