وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺻﻮﺗﯽ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد را
ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ ،و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
ﺷﺎن ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻮن ﭼﺎﭘﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ،وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ﻗﺼﺪ دارد

ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر را ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد دارای ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،از ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ آزاد اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﺎل  2017ﮐﺎر ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ و ﺑﺎ زﺑﺎن
ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺳﻮﺋﺪی و ﻋﺮﺑﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ زﺑﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﯿﻦ

ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ  KTH Royal Institute of Technologyﺳﻮﺋﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در دﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ
اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده ﺷﺪ ،وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ آن روی ﺳﺮورﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ ﺑﺎز درآﻣﺪه و از آن ﭘﺲ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار

 MediaWikiدر ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ﻓﻌﻼ ﻋﻤﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی ﺳﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺳﻮﺋﺪی و ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﻪ زودی ﮐﺎر ﺑﺮ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و داﯾﺮه زﺑﺎن ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

