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Urządzenia ułatwiające przemieszczanie się
Obecnie na polskim rynku jest wiele rozwi?za? umo?liwiaj?cych niewidomym sprawne przemieszczanie
si? po terenie ca?ego kraju, a tak?e w obszarze praktycznie ca?ego ?wiata. Nale?y podkre?li?, ?e
wszystkie te urz?dzenia nie s? w stanie zast?pi? wzroku, a jedynie, z?agodzi? jego brak. Na rynku polskim
mamy kilka rozwi?za? dedykowanych osobom niewidomym i s?abowidz?cym. Skupi? si? na tych
najpopularniejszych. Pierwszym z nich jest bezp?atny program "LOAD STONE". Program zainstalowany
w naszej komórce ??czy si? z wewn?trznym urz?dzeniem GPS zainstalowanym w telefonie lub z GPS'em
zewn?trznym, co jest znacznie korzystniejszym rozwi?zaniem. Aplikacja korzysta z wgranej do naszego
telefonu bazy danych punktów z obszaru np. ca?ego kraju. Zbiór punktów tj. baza skrzy?owa?, ulic,
budynków u?yteczno?ci publicznej, szlaków komunikacyjnych itp. jest stale aktualizowana i ka?dy
u?ytkownik programu mo?e j? pobra? ze strony "www". "LOAD STONE" znakomicie sprawdza si? w
prowadzeniu do celu. Podczas pokonywania trasy, na bie??co po naci?ni?ciu tzw. „klawisza oznajmiania”
mo?emy uzyska? informacj? o mijanych tzw. punktach - tj. o przystankach komunikacji masowej, o ulicach
i placach. Program umo?liwia tworzenie w?asnych punktów. Dzi?ki czemu mo?emy wpisywa? do bazy
w?asne punkty, utrwalaj?c w ten sposób wa?ne dla nas miejsca i trasy. Zalet? takiego rozwi?zania jest
niew?tpliwie fakt, ?e urz?dzenie GPS, które musimy kupi? jest niewspó?miernie ta?sze od komercyjnych
rozwi?za?, o których napisz? poni?ej. Na pewno dla niektórych u?ytkowników plusem b?dzie fakt, ?e
oprócz funkcji telefonu, dodatkowo nasza komórka b?dzie pe?ni?a rol? odtwarzacza ksi??ek, utworów
muzycznych, a tak?e dzi?ki programowi "LOAD STONE" przewodnika. Bardzo wa?nym jest pami?tanie o
tym, aby do wskaza? "GPS" nie podchodzi? bezkrytycznie. Dok?adno?? systemu GPS jest zale?na
mi?dzy innymi od warunków atmosferycznych, w przypadku aglomeracji miejskiej, od np. wysoko?ci
budynków i g?sto?ci ich rozmieszczenia.
Od wielu lat na polskim rynku dost?pne jest urz?dzenie polskiej konstrukcji "NAVIEYE". Jest to niewielkie
urz?dzenie komercyjne pracuj?ce w dwóch trybach. U?ytkownik mo?e tworzy? samodzielne punkty,
wa?ne osobi?cie dla niego np. punkty na trasie z domu do szko?y, na uczelni?, czy do pracy. Mo?e
tworzy? w?asne drogi z utworzonych przez siebie zbiorów punktów. Z tych punktów, mo?emy utworzy?
map? w?asn?. "NAVIEYE" posiada trzy mapy. W sumie mo?na wprowadzi? oko?o milion punktów, co
sprawia, ?e s? one do?? dok?adne. Ogromnym plusem omawianego rozwi?zania jest znakomity odbiornik
GPS, sprawiaj?cy, ?e czas gotowo?ci do pracy urz?dzenia osi?ga si? praktycznie na otwartej przestrzeni
po kilku, kilkunastu sekundach od momentu uruchomienia "NAVIEYE". Co niew?tpliwie zwi?ksza jego
walory u?ytkowe i skuteczno?? dzia?ania.
Kolejnym rozwi?zaniem dost?pnym na rynku polskim, dedykowanym osobom z dysfunkcj? wzroku jest
urz?dzenie kanadyjskie "TREKKER BREZE". W odró?nieniu od poprzednio omawianego urz?dzenia
posiada s?abszy odbiornik GPS i bardzo wyd?u?ony do oko?o 3 minut czas osi?gni?cia stanu gotowo?ci
u?ytkowej. "TREKKER BREZE" doskonale sprawdza si? jako przewodnik pieszy lub zmotoryzowany,
zw?aszcza w terenie zabudowanym. Informuje niewidomego, kiedy i w któr? stron? powinien skr?ci?.
Nieco gorzej od "NAVEYE" funkcjonuje na punktach utworzonych przez u?ytkownika. Kolejnym
mankamentem urz?dzenia jest niew?a?ciwy dobór syntezatora mowy, powoduj?cy wyra?ne opó?nienia
reakcji na mijane obiekty, zw?aszcza podczas jazdy samochodem. "TREKKER BREZE" niestety nie
sprawdza si? w pojazdach szynowych oraz w terenie zalesionym.
Wszystkie omawiane rozwi?zania umo?liwiaj? wybór punktu docelowego poprzez wpisanie adresu.
Kolejn? grup? urz?dze? stanowi? wszelkiego typu urz?dzenia wykorzystuj?ce odbicia od przeszkód fal
ultrad?wi?kowych. Mog? one podobnie jak wcze?niej omawiane urz?dzenia, stanowi? uzupe?nienie bia?ej
laski.
S?awomir Klimkowski
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