
Πλατφόρμα υποστηρικτικών τεχνολογιών  της SciFY

Πρόκειται για ένα σύνολο εφαρμογών λογισμικού ανοιχτού κώδικα ή και open-hardware έργων που 
απευθύνονται  σε  άτομα  με  αναπηρίες.  Ενδιαφερόμαστε  ιδιαίτερα  γι'  αυτό  τον  τομέα  και  του 
αφιερώνουμε ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας στη SciFY. 

Όπως όλα τα έργα μας, διατίθενται δωρεάν και ανοιχτά σε όλους με πολύ ελεύθερες άδειες χρήσης.

Κάθε έργο από αυτά που αναφέρονται στη συνέχεια βρίσκεται σε διαφορετικό βαθμό ωριμότητας 
και σε διαφορετική φάση – ολοκληρωμένα έργα ή σε φάση ανάπτυξης, σχεδιασμού ή αξιολόγησης.

Το ThinkFreedom (αύξηση της προσβασιμότητας στον υπολογιστή για ανθρώπους με κάθε είδους 
αναπηρία ) είναι μια επαναστατική προσέγγιση στο πρόβλημα της προσβασιμότητας των ανθρώπων 
με αναπηρίες στον υπολογιστή και στις ηλεκτρονικές συσκευές. Μια ευρεία, καινοτομική πλατφόρμα 
που αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα εργαλεία και στοχεύει να αυξήσει την πρόσβαση σε όλους, άσχετα με 
τις  ιδιαίτερες  δυσκολίες  που  μπορεί  να  έχουν.  Με  αρχιτεκτονική  που  επιτρέπει   επέκταση, 
συγκεντρώνει και “αρμολογεί” πολλούς τρόπους διεπαφής, ώστε ο καθένας να επικοινωνεί με τον 
υπολογιστή χρησιμοποιώντας όποιες δυνατότητες έχει.
(αναπτύσσεται)

Το ICSee (εφαρμογή smartphones/tablets για άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης) δεν  μπορεί 
να  θεωρηθεί  “τεχνολογική”  καινοτομία.  Είναι  μια  νέα,  έξυπνη  προσέγγιση  σε  ένα  παλιό  θέμα. 
Συνδυάζοντας  ευρέως  διαδεδομένες  και  ανοιχτές  τεχνολογίες  αναβαθμίζει  την  καθημερινότητα 
συνανθρώπων μας με υπολειπόμενη όραση, με απλό και βολικό τρόπο, χωρίς κόστος.
(ολοκληρωμένο)

Το ICStudy (σύστημα  παρακολούθησης  του  μαθήματος  στην  τάξη  για  παιδιά  με  υπολειπόμενη 
όραση) είναι έργο που συνδυάζει software και hardware και φιλοδοξεί να επιτρέψει  στα παιδιά 
αυτά να παρακολουθούν χωρίς πρόβλημα το σχολείο τους, αλλά και να τα διευκολύνει στη μελέτη 
τους στο σπίτι. 
(αναπτύσσεται)

Το ICWork (hardware-software σύστημα υποστήριξης ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα όρασης 
στο χώρο εργασίας τους) 
(σχεδιάζεται)

Το FeIRd (έλεγχος  οικιακών  συσκευών  για  άτομα  με  κινητικές  δυσκολίες)  είναι  μια  πολύ  απλή 
συσκευή, εξαιρετικά χρήσιμη σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας. Τους επιτρέπει να ελέγχουν 
μόνοι τους κάθε οικιακή συσκευή που δέχεται εντολές μέσω υπερύθρων (πχ. TV, Video, Stereo, 
Κλιματισμός).
(ολοκληρωμένο)

http://www.scify.gr/
http://go.scify.gr/firep5
http://go.scify.gr/icwep5
http://go.scify.gr/icsep5
http://go.scify.gr/icep5
http://go.scify.gr/tfep5
http://www.scify.gr/


ACPad – απλή συσκευή ελέγχου του κέρσορα στην οθόνη για άτομα με προβλήματα κινητικότητας.
(αναπτύσσεται)

Το LEAP (3 ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλά παιδιά) είναι η αρχή για 
μια μεγαλύτερη σειρά παιχνιδιών που αξιοποιεί τις τελευταίες εξελίξεις στα ακουστικά και απτικά 
interfaces. Το LEAP φιλοδοξεί να συνεισφέρει στη άρση του κοινωνικού αποκλεισμού για τα τυφλά 
παιδιά, στους “δικούς” τους χώρους - το παιχνίδι και την εκπαίδευση.
(ξεκινά άμεσα η υλοποίηση)

BraBa – χαμηλού κόστους (φυσικής υπόστασης) μπάρα ανάγνωσης γραφής Braille.  (σχεδιάζεται)

PrAccess – σειρά εφαρμογών πρόσβασης των τυφλών στο έντυπο υλικό.   (αξιολογείται)

PoRamp - φορητή ράμπα για αναπηρικά αμαξίδια. (σε αρχικό στάδιο σχεδιασμού)

Βρείτε, αν θέλετε, περισσότερα για τη SciFY και τα υπόλοιπα έργα της κάνοντας κλικ εδώ.
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http://go.scify.gr/ep5
http://go.scify.gr/porep5
http://go.scify.gr/praep5
http://go.scify.gr/brbep5
http://go.scify.gr/leapep5
http://go.scify.gr/acpp5

