Η εφαρμογή Readium R2 είναι ουσιαστικά ένας αναγνώστης eBook. Μπορεί να διαβάσει και τα δύο
πρότυπα epub 2 και epub 3. Εισάγει ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι πολύ ενδιαφέροντα για τους
ανθρώπους με δυσ-. Έχει αναπτυχθεί από την EDRLAB, ένα "διεθνές μη κερδοσκοπικό αναπτυξιακό
εργαστήριο που εργάζεται για την ανάπτυξη ενός ανοικτού, διαλειτουργικού και προσβάσιμου
ψηφιακού εκδοτικού οικοσυστήματος στην Ευρώπη".

Οι δυσλεξικοί βλέπουν τα γράμματα του αλφαβήτου σε τρισδιάστατη μορφή. Για αυτούς, οι σειρές
κειμένου εύκολα επικαλύπτονται, τα γράμματα φαίνονται ανάποδα, μερικές λέξεις μπερδεύονται με
άλλες. Όλα αυτά καθιστούν την ανάγνωση, μία δύσκολη και εξαντλητική εργασία για τα παιδιά με
δυσλεξία, αλλά και για τα παιδιά με δυσπραξία που δυσκολεύονται να εστιάσουν τα μάτια τους στο
σωστό μέρος της σελίδας.

Η εφαρμογή R2 Reader εισάγει ορισμένα χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τη ζωή των δυσλεξικών.
Είναι γνωστό το γεγονός ότι οι άνθρωποι με δυσ- αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση κειμένου
του οποίου οι άκρες ευθυγραμμίζονται τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό περίγραμμα μιας σελίδας.
Χρειάζονται επίσης μεγαλύτερο χώρο μεταξύ γραμμών και γραμμάτων μεταξύ σελίδων.
Το R2 προτείνει τέτοια χαρακτηριστικά.
Ο αναγνώστης μπορεί να ρυθμίσει με μη αυτόματο τρόπο:
• το μέγεθος των περιθωρίων
• τον προσανατολισμό και την στοίχιση του κειμένου (αριστερά αντί δικαιολογημένης)
• το διάστημα μεταξύ των γραμμών
• το διάστημα μεταξύ των γραμμάτων
Επιπλέον, η εφαρμογή προτείνει την γραμματοσειρά OpenDyslexia, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη
για δυσλεκτικούς αναγνώστες.

Πολλοί εξειδικευμένοι αναγνώστες για άτομα με δυσλεξία δεν περιλαμβάνουν τα πρωτόκολλα epub2
και ακόμη λιγότεροι τα epub3. Το Readium 2 επιτρέπει σε αυτά τα άτομα να διαβάσουν ένα eBook με

ειδικές προσαρμογές για άτομα με δυσ-. Ακολουθούν τρεις απεικονίσεις οθονών των δύο πρώτων
σελίδων του έργου "Metropolis" της Thea von Harbou, το οποίο αποτελεί και το σενάριο της ταινίας του
Fritz Lang με τον ομώνυμο τίτλο.
Πρώτη απεικόνιση: Standard εμφάνιση, κείμενο σε δύο στήλες:
Το κείμενο εκτείνεται και στις δύο πλευρές, δεξιά και αριστερά της σελίδας. Η μικρή απόσταση μεταξύ
λέξεων και γραμμάτων, το περιορισμένο ύψος γραμμής, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν αυτές
τις σελίδες ιδιαίτερα δύσκολες στην ανάγνωση για άτομα με προβλήματα δυσ-.

Δεύτερη απεικόνιση: Ίδιο κείμενο, μεγαλύτερα περιθώρια, ενισχυμένη απόσταση στηλών,
λέξεων και γραμμάτων:

Τρίτη απεικόνιση: Η ίδια σελίδα με προσαρμοσμένα περιθώρια, μεγαλύτερα διαστήματα
μεταξύ στηλών, λέξεων και γραμμάτων και επιπρόσθετα με την γραμματοσειρά OpenDyslexic:

