GPS og nedsatt syn

Tor Ulland
Huseby kompetansesenter
2010
STATPED SKRIFTSERIE NR 99

GPS og nedsatt syn

Tor Ulland
STATPED SKRIFTSERIE NR 99

© Huseby kompetansesenter, 2010
ISSN 1503-271X
ISBN 978-82-7740-921-4

Se www.statped.no/bibliotek/skriftserie for oversikt over alle hefter i serien og for
elektroniske versjoner av heftene.

Innhold
Innledning................................................................................................. 6
Hva er GPS? ............................................................................................ 6
Begrensninger og unøyaktighet i GPS-systemet..................................................... 7

Kart........................................................................................................... 8
Nødvendige forutsetninger hos den synshemmede brukeren................ 10
Hvordan kan GPS brukes?..................................................................... 12
Hvilken nytte kan synshemmede ha av GPS? ....................................... 14
GPS-løsninger for synshemmede .......................................................... 17

Produsenter av GPS-løsninger for synshemmede ................................................ 17
Loadstone GPS og Nokia Ovi Maps...................................................................... 20
Sendero GPS ........................................................................................................ 21
GW Sense Navigation og StreeetTalk VIP ........................................................... 21
Trekker Breeze...................................................................................................... 22
Mobile Geo............................................................................................................ 24
Andre GPS-løsninger for synshemmede............................................................... 28
Sendero Maps ................................................................................................... 29

Avslutning............................................................................................... 29
Utdrag fra Pressemelding fra Code Factory .......................................................... 30

5

Innledning
Etter en dom i trygderetten i 2008 har blinde og sterkt svaksynte fått dekket GPShjelpemidler fra folketrygden. Erfaringer fra Huseby kompetansesenter er at det stort
sett går greit å få innvilget disse hjelpemidlene.
GPS kan være et nyttig hjelpemiddel for mange synshemmede. Men det må brukes
riktig og i de situasjoner der det er nyttig. Mange har feilaktige forventninger til hva en
GPS kan gjøre for en som er blind eller svaksynt. De tror at en GPS kan løse alle
problemer som blinde eller svaksynte har, når det gjelder mobilitet. Andre tror at en
GPS er uegnet eller farlig fordi det er unøyaktigheter i GPS-systemet.
Tanken med dette heftet er å prøve å gi et mest mulig realistisk bilde av både
muligheter og begrensninger når det gjelder bruk av GPS for blinde og sterkt
svaksynte. Det gis først en kort omtale av hva GPS er, og hvilke begrensninger som
finnes i selve GPS-systemet. Deretter omtales de kartene som brukes, og hva
kartene har å si for bruken av GPS.
Så kommer et avsnitt om hvilke forutsetninger man må ha for å kunne nyttiggjøre seg
et GPS-hjelpemiddel. Det sies noe om hvordan GPS kan brukes og hvilken praktisk
nytte man kan ha av et GPS-hjelpemiddel.
Etter dette kommer en omtale av ulike GPS-løsninger for synshemmede.
Hovedvekten er her lagt på de løsningene som brukes i Norge. Som for all annen
IKT-basert teknologi går utviklingen svært raskt også når det gjelder GPShjelpemidler for synshemmede. Noe av det som står om de ulike løsningene kan
derfor være uaktuelt eller feil når dette leses. Er man spesielt interessert i ett eller
flere av hjelpemidlene, bør man derfor gå inn på nettsidene til leverandøren eller
produsenten og lese informasjonen som står der.
I heftet er det lagt inn linker til sider der man kan finne mer informasjon om ulike
emner. Det er linker til alle produsentene av de ulike hjelpemidlene, og det er linker til
de norske leverandørene der de finnes.

Hva er GPS?
GPS (Global Positioning System) er et satellittbasert navigasjonssystem som først
ble utviklet av det amerikanske forsvarsdepartementet til militær bruk. Se Store
norske leksikon: www.snl.no/GPS
Utviklingen av systemet startet på slutten av 1970-tallet, og det ble erklært fullt
operativt i juli 1995. Systemet drives fortsatt av det amerikanske
forsvarsdepartementet, men det er åpent for sivil bruk. Tidligere var det lagt inn en
unøyaktighet i systemet for sivile brukere slik at man fikk en feilmargin på minst 100
meter. I mai år 2000 ble denne unøyaktigheten "slått av", og feilmarginen er nå rundt
10 meter.
GPS fungerer ved at man krysspeiler signalene fra flere satellitter. For å kunne
bestemme bredde- og lengdegrad må man ha fri sikt til minst tre satellitter. For å
bestemme både bredde- og lengdegrad og høyden over havet må man ha fri sikt til
minimum fire satellitter. Nøyaktigheten øker som oftest hvis man mottar signal fra
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flere satellitter. GPS-systemet består av minimum 24 satellitter. Det må til enhver tid
være minst 12 satellitter på den nordlige og 12 på den sørlige halvkule. Pr. august
2009 var det 30 operative satellitter.

Illustrasjonen viser tre satellitter med peilinger ned til jorden med baseantenne,
dataserver og en mobiltelefon.
Det finnes andre tilsvarende systemer enten i drift eller under utvikling. Et av dem er
det europeiske navigasjonssystemet Galileo (www.esa.int/esaNA/galileo.html). Det
skal bestå av 30 satellitter. De tre første vil bli skutt opp i slutten av 2010, og hele
systemet skal etter planen være operativt i 2013. Galileo skal gi en bedre nøyaktighet
enn det amerikanske systemet - spesielt på høye breddegrader som i Norge. Galileo
vil kunne virke sammen med det amerikanske GPS-systemet.

Begrensninger og unøyaktighet i GPS-systemet
Det er flere forhold som kan føre til unøyaktighet i posisjonsbestemmelsen fra GPS.
Noe av det som fører til størst unøyaktighet - spesielt for fotgjengere - er
signalreflekser fra omgivelsene (såkalt flerveisinterferens "multipath"). Dette kan
f.eks. oppstå når man går i bygater mellom høye bygninger. I stedet for at signalene
kommer direkte fra satellittene, blir de reflektert fra bygningene rundt. Da kan det
oppstå store feil, og man kan i noen tilfeller få beskjed om at man er i en helt annen
gate enn der man faktisk er.
Unøyaktighet kan også oppstå som følge av elektronisk støy. Fuktighet og partikler i
atmosfæren kan også påvirke signalet. Hvor god posisjon man får, kommer også an
på hvor satellittene befinner seg i forhold til der man selv er. Hvis satellittene man får
kontakt med, ligger i omtrent samme retning, blir posisjonsbestemmelsen dårligere
enn om satellittenes innbyrdes plassering i forhold til GPS-mottakeren danner større
vinkel. Selv om man befinner seg på samme sted og bruker samme GPS-mottaker,
kan derfor nøyaktigheten variere avhengig av hvor i atmosfæren satellittene befinner
seg i forhold til hverandre og i forhold til GPS-mottakeren.
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Det finnes tilleggssystemer som skal hjelpe til å øke nøyaktigheten på
posisjonsbestemmelsen. Det amerikanske systemet kalles WAAS og det europeiske
EGNOS. (http://www.snl.no/EGNOS) Ved hjelp av disse tilleggssystemene kan man
oppnå en nøyaktighet på rundt 1 m horisontalt og 2 m vertikalt. I praksis kan det
imidlertid være vanskelig å oppnå kontakt med de geostasjonære satellittene som
EGNOS bl.a. består av. Det kan gå bra hvis man er på spesielle steder med fri sikt
mot sør, men det er lett å miste signalene igjen, og man vil derfor som oftest ikke ha
nytte av EGNOS om man f.eks. går i bygater.
På grunn av unøyaktigheten i signalene kan GPS-mottakeren vise at man har en
hastighet på f.eks. 1 km/t selv om man står helt stille. Høyden over havet kan også
variere. Dette kalles "drift". For at GPS-mottakeren skal kunne bestemme hvilken
retning man beveger seg i, må man som oftest gå minst 10 meter i samme retning.
En del mottakere, som man f.eks. kan finne i mobiltelefoner, kan ha problemer med å
bestemme hvilken retning man beveger seg, når man går sakte.
Dess dårligere signal man får, dess større blir feilmarginen. Siden GPS-signalene er
svake, og det kreves fri sikt til satellittene, kan man ikke bruke GPS inne i bygninger
eller tunneler. Man vil som oftest kunne bruke en GPS når man er på et tog eller i en
buss, men det er en fordel å være nær et vindu.
I smale bygater med høye bygninger kan man miste signalet fra satellittene. Man vil
som regel få signalet tilbake når man kommer fram til neste kryss siden det der er
åpnere. Signalene er som regel bedre midt i gata enn på fortauet nær en bygning.
Man får derfor ofte bedre signaler i en bil enn om man er fotgjenger. Er man
fotgjenger kan det hjelpe å gå langs fortauskanten i stedet for å gå langs husveggen.
Går man i ei gate som har retning øst-vest, kan det være en fordel å gå på nordsiden
av gata fordi satellittene er sør for oss. Det blir da friere sikt enn om man går
nærmere bygningene på sørsiden av gata.

Kart
En GPS-mottaker viser egentlig bare hvor man er i bredde- og lengdegrader. For de
fleste er jo ikke dette noen meningsfull informasjon. For at denne informasjonen skal
gi mening, må man ha et kart. Har man et kart på papir, kan man plotte inn
informasjonen om bredde- og lengdegrad på kartet og se hvor man er. De aller fleste
GPS-systemer bruker imidlertid elektroniske kart, og posisjonen blir automatisk vist
på kartet. Kartdatabasen inneholder informasjon om veier, steder av interesse som
restauranter, butikker, t-banestasjoner osv. Den inneholder også en oversikt over
hvor ulike adresser befinner seg.
I tillegg til de unøyaktighetene selve GPS-systemet gir, kan det også være feil i
kartene. Det bygges hele tiden nye veier og hus. Bensinstasjoner eller butikker kan
bli nedlagt eller skifte eier. Rimi kan bli til ICA eller omvendt. Dess eldre kartet er,
dess flere feil vil oppstå.
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Når det gjelder adresser, er det slik at punktet adressen er knyttet til, er midt i huset
og ikke ved inngangen. Man kan derfor få vite at man er ved en adresse selv om man
er langt fra inngangen til en bygning. Et godt eksempel på dette kan være Norges
Blindeforbunds hovedkontor i Oslo. Adressen er Sporveisgata 10, mens
inngangsdøren ligger i Bergsliensgate.

Person med GPS og førerhund utenfor Blindeforbundet.
Ofte er ikke adressene registrert nøyaktig med GPS-posisjon, men en datamaskin
har beregnet hvor de ulike adressene i ei gate sannsynligvis befinner seg. Dette kan
også føre til en viss grad av unøyaktighet. For seende vil ikke slike små
unøyaktigheter bety noe. Er man 10-20 meter fra inngangen til det huset man skal til,
ser man hvor man skal gå. For en som er blind, kan slike unøyaktigheter være nok til
at man får problemer.
Når man er fotgjenger, kan det også være et problem at de kartene som brukes, er
laget for bilnavigasjon. Det begynner å komme informasjon spesielt beregnet for
fotgjengere, men det mangler mye på dette området. Man kan f.eks. ikke regne med
at gågater, gangveier eller veier gjennom parker er med på kartet. Mange småveier
inne i boligområder mangler også.
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Et gangveikryss som ikke er med på kartet
Siden Norge er et relativt lite marked, er ikke de kartene som leveres her, like bra
som kartene for en del større land.
De to store leverandørene av kart for GPS er Tele Atlas (www.teleatlas.com) og
Navteq (www.navteq.com). Det kan se ut til at kart fra Tele Atlas har flere steder av
interesse (på engelsk kalt POIs, points of interest) enn kartene fra Navteq. Det kan
være både fordeler og ulemper med dette. Det kan f.eks. se ut til at en bensinstasjon
kan være registrert både der stasjonen er, og der eieren eller daglig leder bor. Det
siste skaper egentlig bare forvirring. I andre tilfeller kan det selvsagt være en fordel å
få vite at man passerer et tannlegekontor eller post i butikk. Viktige steder av
interesse, de fleste adresser, gater og veier er med på kartene fra begge
leverandører. (Se f.eks. www.gpsreview.net/navteq-vs-tele-atlas som sammenligner
de to kartdatabasene i USA.) Hvilket kart som brukes, er sannsynligvis ikke særlig
viktig når man skal velge utstyr.

Nødvendige forutsetninger hos den synshemmede
brukeren
Siden det er unøyaktigheter både i posisjonsbestemmelsen og i kartene, kan man
ikke stole hundre prosent på informasjonen fra GPS-en. Man må bruke sunn fornuft,
og man må være god nok i mobilitet og orienteringsteknikker til å kunne vurdere om
det GPS-systemet sier, er rimelig.
Kjenner man med stokken at man står på en fortauskant, og hører man biler foran
seg, da har man kommet fram til neste kryss selv om GPS-en kanskje "påstår" at det
er 20 meter igjen til krysset. Da må man handle ut fra det man kjenner med stokken
og hører med ørene, og ikke ut fra det GPS-en sier.
Et GPS-hjelpemiddel kan altså ikke erstatte bruk av mobilitetsstokk eller førerhund.
Det er kun et tilleggshjelpemiddel som kan brukes sammen med stokk eller hund.
Bruk av GPS kan heller ikke erstatte opplæring i mobilitet for blinde eller svaksynte.
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Man kan ikke høre en husvegg eller en parkert bil ved hjelp av en GPS. Man kan
heller ikke kjenne et hull som er gravd i bakken ved hjelp av GPS-en.

GPS-en vil ikke fange opp et trafikkskilt. Da må man bruke stokken.
Skal man krysse ei gate der man må trykke på en knapp for å få grønt lys, kan ikke
GPS-en hjelpe til med orienteringen de siste få meterne bort til stolpen der knappen
er. Her må man bruke vanlige mobilitetsteknikker selv om man kan få noe hjelp ved å
legge inn informasjon på GPS-en om at stolpen f.eks. er på venstre side.
Har man store problemer med forståelse av rom og retning slik at man f.eks. ikke
greier å orientere seg i et vanlig rom, kan man sannsynligvis ikke dra særlig nytte av
et GPS-hjelpemiddel. Systemene er ikke nøyaktige og pålitelige nok for denne
gruppen.
Med de unøyaktighetene som er i GPS-systemet, kan man forestille seg dette som
om man går inne i en usynlig kule med en radius på rundt 10 meter. Feilmarginen til
GPS-en utgjør veggene i kulen. Kulen kan være stor eller liten avhengig av hvor stor
feilmarginen er til enhver tid. GPS-en vil kunne fortelle en hvor denne kulen befinner
seg, og hvordan man kan forflytte denne kulen til det målet man ønsker. Men man
kan befinne seg hvor som helst innenfor denne kulen både horisontalt og vertikalt.
Man kan f.eks. være ti meter lengre bak eller lengre framme, ti meter lengre til høyre
eller venstre, ti meter høyere eller lavere enn det GPS-en "sier". Orienteringen
innenfor dette området må man selv greie ved hjelp av vanlige mobilitetsteknikker.
For å kunne dra nytte av et GPS-hjelpemiddel, må man også være i stand til å tolke
og handle på grunnlag av de beskjedene GPS-en gir. Sier GPS-en f.eks. "sving 90
grader til venstre!", må man vite hvor mye man skal svinge, eller hvis den sier "sving
svakt høyre, ca. klokken ett!", må man ha en viss formening om hva dette innebærer.
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Man må også forstå at beskjeden fra GPS-en kan være unøyaktig, og at man kanskje
må svinge mer eller mindre enn det man får beskjed om. Man må derfor ha en så
god forståelse av sine omgivelser at man er i stand til å vurdere om beskjedene fra
GPS-en er rimelige.
For å kunne bruke et GPS-hjelpemiddel må man selvsagt også være i stand til å
betjene enheten rent praktisk. Man må enten kunne se eller føle knappene på
enheten. Man må være i stand til å lære hvordan knappene fungerer, og hva man
skal gjøre for å få den informasjonen man har behov for. Man må kunne betjene
enheten utendørs når det er støy fra trafikk, og man samtidig har med hund eller
stokk. Man må greie å ta inn informasjonen fra GPS-en samtidig som man lytter til
trafikken og andre ting i omgivelsene.
GPS-er for synshemmede bruker i hovedsak syntetisk tale for å gi beskjeder til
brukeren, men noen enheter har også punktskrift. Man må derfor være i stand til å
forstå det talesyntesen sier, eller så må man kunne lese punktskrift. En GPS-enhet
kan derfor kanskje være et vel så godt hjelpemiddel for synshemmede som er gode
til å orientere seg, som for dem som har store problemer med mobilitet. Er man helt
avhengig av svært nøyaktig informasjon, kan et GPS-hjelpemiddel - slik det er nå være mer til forvirring enn til hjelp. Men dette må prøves ut for hver enkelt.

Hvordan kan GPS brukes?
Det er i hovedsak tre ulike måter man kan bruke en GPS på:
Det er mulig å lage ruter automatisk, dvs. at man skriver inn start- og sluttpunkt, og
GPS-en beregner ruten. Å bruke GPS-en slik på ukjente steder vil sannsynligvis
være mest aktuelt for personer som har et visst orienteringssyn. I tillegg til den
informasjonen man får fra GPS-en, vil man som oftest ha behov for en del
tilleggsinformasjon. For eksempel om det aktuelle gatekrysset man kommer til er et
lyskryss eller ikke. Slike detaljer vil det være enklere å finne ut av for en svaksynt.
Men blinde som er gode i mobilitet og som tør å ta litt sjanser, vil også kunne bruke
en GPS på denne måten.

GPS-en forklarer ikke hvor fotgjengerfeltet går. Bruker man GPS og mobilitetsstokk,
kan man havne i gaten, mens førerhunden er opplært til å gå i fotgjengerfeltet.
12

Ulike GPS-er kan mer eller mindre nøyaktig si hvor man er. De kan beskrive kryss, si
hvilken adresse man er ved, hvilken gate man er i, hvilke gater man krysser m.m.
Dette vil være nyttig informasjon både for blinde og svaksynte. En del vil kanskje
bare bruke GPS-en for å få slik informasjon.
Med noen GPS-er er det mulig å gå opp en rute og samtidig registrere (spille inn)
hvor man går. Ruten kan lagres og brukes senere, og det er mulig å overføre ruten til
en annen tilsvarende GPS-enhet. Dette vil sannsynligvis være spesielt nyttig for
blinde brukere. En mobilitetspedagog eller en seende venn kan gå opp en rute, enten
sammen med brukeren eller alene. En eller flere personer kan så bruke den innspilte
ruten. Fordelen med dette sammenliknet med en rute som er laget automatisk, er at
man kan velge den ruten som er tryggest og best for den aktuelle brukeren.
I tillegg til de måtene man kan bruke et GPS-hjelpemiddel på når man er ute, kan
man også bruke det før man går ut. Man kan sitte hjemme og "bla" i kartet og gjøre
seg kjent med ruter og nye steder. Man kan lære en rute på forhånd slik at man vet
hvilke gater man skal krysse, og hvordan kryssene skal se ut. Når man på forhånd
vet hva man kan forvente, er det enklere å vurdere om informasjonen GPS-en
kommer med, er rimelig og fornuftig når man er ute og går ruten.

Stier er ikke med på kartet. Ruten må
registreres underveis. GPS-en gir
informasjon om retningsendringer når
man går ruten.
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Hvilken nytte kan synshemmede ha av GPS?
Med de unøyaktighetene som finnes når det gjelder posisjonsbestemmelse, og med
de feilene og manglene som finnes i kartene, kan man spørre om GPS faktisk har
noen nytteverdi for synshemmede. Svaret på dette spørsmålet er at et GPShjelpemiddel ikke løser alle problemer blinde og svaksynte har når det gjelder
orientering og forflytning, men det er et nyttig tilleggshjelpemiddel til mobilitetsstokk,
førerhund eller kikkert for svaksynte.
Lar man f.eks. GPS-en lage en rute automatisk mellom to steder, kommer man
kanskje ikke helt fram til inngangsdøren, men man kommer ganske nær. Er man
svaksynt, ser man kanskje selv hvor inngangen er. Er man blind, vil man ofte kunne
spørre forbipasserende om hjelp for å finne inngangen. Skal man besøke noen, kan
man ringe dem og si at man er i nærheten slik at de kan komme ut og møte en.

En kikkert kan brukes for å finne inngangen til butikken.
Har man rotet seg bort og føler at det blir for vanskelig å gå hjem på egen hånd, kan
man få GPS-en til å si omtrent hvilken adresse man er ved. Man kan da ringe etter
en drosje og si at man står ca. ved den adressen. Hvis man samtidig sier at
drosjesjåføren skal se etter en blind person med stokk eller førerhund, er det stor
sannsynlighet for å bli funnet.
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Går man langs en landevei og vet at man skal ta fjerde sidevei til høyre, kan det
være vanskelig å finne kjennemerker som viser hvor man skal svinge. I et slikt tilfelle
vil en GPS være nyttig. Selv om man skulle få beskjed om sideveien 10 meter for
tidlig eller 10 meter for seint, vil man sannsynligvis komme seg inn på riktig vei hvis
ikke veiene ligger altfor tett.
Går man i bygater kan det være nyttig å vite hvilke butikker, restauranter og andre
steder av interesse man passerer, selv om man ikke akkurat har behov for å gå
innom der og da.
Å få vite navnet på de gatene man kommer til, eller den gaten man er i, er også
praktisk. Dette er jo ting det går an å lære seg, men man slipper å huske like mange
detaljer når man bruker en GPS. Man kan også legge inn viktig tilleggsinformasjon
selv.

GPS-en forteller hvilket gatekryss man er i.
Bruker man buss eller tog regelmessig til samme sted, kan man legge inn et punkt
før holdeplassen eller stasjonen der man skal av. Man må da selvsagt ha hjelp første
gang man gjør dette, men når punktet er lagt inn, og man vet at det fungerer, kan
man i framtida slappe av i vissheten om at GPS-en vil si fra når man nærmer seg
holdeplassen. Man slipper å tenke på om sjåføren husker å gi beskjed, og man
slipper å konsentrere seg om å følge med på hvor man er.
Man vil kanskje ikke tro at en som er blind, kan ha nytte av GPS i bil, men det kan
man. Tar man drosje, kan det være greit å kunne kontrollere hvor sjåføren kjører - at
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han f.eks. ikke tar lange omveier slik at turen blir dyrere enn nødvendig. Når man får
vite hvilke gater og veier man kjører på, og hvilke steder man passerer, lærer man
lettere hvor ulike steder ligger i forhold til hverandre. Man får på den måten bedre
oversikt over omgivelsene rundt seg, og dette er i seg selv nyttig kunnskap.
Når man er ute og går, kan GPS-en virke avlastende. Man slipper å konsentrere seg
om hvilke gater man har krysset, eller man skal krysse. Man slipper å huske hvor
man skal ta til høyre eller venstre. I stedet kan man konsentrere seg om
orienteringen i de nærmeste omgivelsene - om det er hindringer i veien, om det er
trygt å krysse gaten osv. GPS-en vil si hvor man er, og hvor man skal svinge til høyre
eller venstre.
For mange vil et GPS-hjelpemiddel kanskje først og fremst virke trygghetsskapende.
Man tør kanskje å gå ruter som man muligens også kunne ha greid å gå uten GPS.
Men fordi man er redd for å komme på avveie eller synes det er for mye å huske på,
prøver man kanskje ikke å gå ruten alene. Med en GPS vil mange også våge å
utforske nye steder på egen hånd, og man kan gradvis utvide området der man er
kjent. Dette skrev f.eks. to brukere av GPS-hjelpemidler. Den første bruker Trekker
Breeze og skrev på den norske e-postlisten for førerhunder:
”… ellers har eg lyst til å skryta over at eg no har prøvd ut gps frå
hjelpemiddelsentralen. Fantastisk hjelpemiddel. Eg sat ei stund og leste
bruksanvisningen før eg fekk det til , men etter kvart gjekk det fint. Har no vore
ute og gått ein tur som går ut i eit ganske ulendt terreng, heile turen er på 4,2
km lang,delvis i skog og siste 2 km på veg. Mannen min gjekk langt bak meg
så eg hadde berre meg sjølv, hunden og gps å stola på. På førehand hadde
eg lagt inn diverse landemerker som gps-en fortalde meg, som f.eks.
"brattnedover" eller "obs, hald godt til høgre i stien". Mannen min fortalde meg
etterpå at Caesar gjekk heilt konsentrert med nasa ned i stien, sikkert for å
lukta seg fram på rette stien.
Langs denne stien er det ei myr eg må gå over, det er brunstholer for hjorten,
ikkje noko slik fin sti som ofte er på austlandet, men ein krevande sti. Eg var litt
nervøs, men hunden fann fram heile vegen. Det var ein heilt fantastisk
opplevelse for meg, også for hunden. Gjett om eg var glad og at Ceasar fekk
mykje skryt! Eg har alltid savna det å kunna gå aleine i skog og mark, det kan
eg faktisk no når eg har mobil telefon med meg, gps og ikkje minst hunden
min.”
Den andre bruker Mobile Geo og skrev på den internasjonale e-postlisten for dette
produktet:
“My guide dog and Mobile Geo make a fantastic navigation team. Six months
ago I moved to Tulsa, Oklahoma, where I didn't know anything about the
streets and businesses in my part of town. Just by walking around with my
phone in my shirt pocket and Mobile Geo with look around announcements on,
I have learned every street and sidewalk within a mile of my house and have
never been lost. This was all done without any sighted assistance, and would
have been impossible without Mobile Geo.
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Like all GPS navigation systems, Mobile Geo does fall a little short helping me
find any exact location for the first time. For example, I knew from look around
announcements that I was passing a convenience store, so I decided to stop
in. Using the getting warmer function, I tried to find the front of the store.
While I was doing this, a passer bye stopped and helped me to the front door.
When I was standing at the door Mobile Geo told me that the store was still
117 feet away. I think this happens because GPS maps don't really know the
exact location of addresses. Anyway, I just set a user POI at the door and
now use it any time I want to return to that store; that gets me to within about
ten feet of the door, which is close enough for my guide dog to understand
where I am trying to go.”
Når man skal lære nye ruter, vil nok de fleste ha behov for kvalifisert hjelp første
gang de går ruten, men det vil sannsynligvis være behov for færre repetisjoner før
man kan gå ruten på egen hånd.

GPS-løsninger for synshemmede
Selv om standard GPS-enheter bruker stemme for å si når man skal svinge høyre
eller venstre, kan disse ikke brukes hvis man er blind eller sterkt svaksynt. Man
trenger syn for å betjene enhetene, legge inn start og bestemmelsessted for en rute
osv. I tillegg sier ikke disse enhetene noe om hvilken gate man er i, eller hvilken
adresse man er ved. Dette vises kanskje på kartet, men det hjelper jo lite når man
ikke ser skjermen.
Det finnes GPS-program på mobiltelefoner. I teorien burde det være mulig å bruke
programmene på telefoner der det er mulig å installere skjermleser. Dette har ikke
fungert fram til nå, men i november 2010 kom Code Factory med en ny versjon av
skjermleseren Mobile Speak for telefoner med operativsystemet Symbian S60.
Denne versjonen har støtte for Nokia Ovi Maps som følger med flere telefonmodeller
fra Nokia. Ikke alle versjoner av Ovi Maps er støttet, og det fungerer ikke på alle
telefoner. Man bør sjekke på www.codefactory.es om man har en telefon eller
versjon av Ovi Maps som støttes. Det finnes også flere tilgjengelige GPS-løsninger
for iPhone, men for de fleste blinde og sterkt svaksynte vil sannsynligvis en spesielt
utviklet løsning være det beste.
Helt siden 1980-tallet har det vært forsket på hvordan synshemmede kan bruke GPSløsninger. De første prototypene som kom på 1990-tallet, brukte en bærbar PC pluss
en del tilleggsutstyr. For å få med seg alt nødvendig utstyr måtte man ha en ganske
stor ryggsekk. Et resultat av den forskningen som har blitt utført, er at det nå finnes
flere GPS-løsninger for synshemmede. Man kan finne mer informasjon om ulike
GPS-løsninger og forskningsprosjekter på
en.wikipedia.org/wiki/GPS_for_the_visually_impaired

Produsenter av GPS-løsninger for synshemmede
Det er i dag i hovedsak to produsenter av GPS-løsninger for synshemmede. Det er
Sendero Group (www.senderogroup.com), og HumanWare (www.humanware.com).
I tillegg har man gratisprogrammet Loadstone (www.loadstone-gps.com), og man har
inntil nå hatt programmet Wayfinder Access
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(www.wayfinderaccess.com). Wayfinder som utviklet både Wayfinder og Wayfinder
Access ble imidlertid kjøpt opp av Vodaphone, og de har lagt ned videre utvikling av
programmene. Wayfinder Access er basert på kart som ligger på en server. Disse
serverne slås av i mars 2011, og da slutter programmet å fungere.
Følgende GPS-program eller enheter finnes for synshemmede:

Sendero GPS for BrailleNote og Holux GPSlim

Braille Sense med Sense Nav (basert på Sendero GPS)

HTC Windows mobile mobiltelefon med Mobile Geo med innebygget GPS
(Mobile Geo er basert på Sendero GPS)
18

Trekker Breeze fra HumanWare

PacMate med leselist og StreetTalk VIP GPS

Nokia N82, en Symbian-basert mobiltelefon med Loadstone GPS (gratis
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Loadstone GPS og Nokia Ovi Maps
Siden programmet Wayfinder Access er lagt ned, er Loadstone GPS eneste
alternativ som fungerer med begge skjermlesere for mobiltelefoner med
operativsystemet Symbian. De to skjermleserne for mobiltelefon, Talks og
MobileSpeak, er opprinnelig utviklet for Symbian-baserte mobiltelefoner. De fleste
synshemmede i Norge som har mobiltelefon med skjermleser, har derfor telefon med
operativsystemet Symbian.
Det følger ikke noe kart med Loadstone GPS. Programmet er basert på at man selv
registrerer steder av interesse, eller man kan importere databaser med steder av
interesse som andre har laget. Programmet vil så kunne si hvilke steder av interesse
som er i nærheten, og det forteller hvilken retning man må gå for å komme til disse
stedene. Hvis man går en rute, kan man f.eks. registrere alle gatekryss som steder
av interesse. Det vil være mulig å bruke dette programmet hvis man i hovedsak har
behov for å vite når man er i nærheten av bestemte steder.
På www.loadstone-gps.com kan man laste ned programmet og lese manualen.
Under linken Tools and resources finner man en del verktøy som gjør at man kan få
mer ut av programmet. Man kan f.eks. bruke det som kalles geocoder for å finne en
adresse og steder av interesse i nærheten av denne adressen. Man skriver inn
adressen og oppgir lengden på sidene i en firkant som man ønsker å hente punkter
fra. Hvis programmet finner adressen, blir dette lastet ned til PC-en i en fil som har
endelsen .osm. Dette er en fil som er basert på kartdataene i det som kalles Open
Street Map. Open Street Map er basert på at frivillige legger inn data og registrerer
punkter av interesse. Kvaliteten på dataene kan derfor variere sterkt. Noen steder
kan det nesten mangle data fullstendig, mens andre steder kan være svært grundig
kartlagt.
Når man har lastet ned en osm-fil, kan man bruke det som kalles OpenStreetMap
converter for å konvertere osm-filen til databaseformatet Loadstone GPS bruker. Den
filen man da får, kan overføres til mobiltelefonen og deretter importeres inn i
Loadstone sin database.
Vi har ikke testet dette særlig nøye. Når det gjelder området i nærheten av Huseby
kompetansesenter, ser det ut til at gater, kryss og noen andre steder av interesse er
med i databasen.
Siden Loadstone er gratis, kan alle som er interessert, selv laste ned og teste
programmet. Da vil man jo finne ut om dette er noe man føler er til nytte, eller om
man synes det blir for tungvint å registrere punkter og bruke PC-en for å konvertere
filer som man senere overfører til mobiltelefonen.
Nokia Ovi Maps er støttet av skjermleseren Mobile Speak. Det fungerer ikke på alle
modeller eller alle versjoner av Ovi Maps. Man kan finne mer informasjon på
www.codefactory.es/en/products.asp?id=414 Hvis man har Mobile Speak og en
telefon som er støttet, er det mulig å få vite hvor man er. Man kan lage ruter både for
gående og kjørende. Det er mulig å søke etter steder av interesse som restauranter,
transport, butikker osv. Det er også mulig å "pile" seg rundt i kartet for å gjøre seg
kjent i omgivelsene.
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Hvis man skal bruke Ovi Maps, bør man laste ned og installere kartet for Norge. Hvis
man ikke gjør dette, vil telefonen kople seg på Internett og laste ned kartet for det
området man er i. Hvis man bruker Ovi Maps mye, kan dette føre til økt
telefonregning.

Sendero GPS
Sendero GPS er det eldste GPS-programmet for synshemmede. Mike May og
Charles Lapiere startet utviklingen av tilgjengelig GPS-teknologi for synshemmede
allerede i 1993. Sendero Group (www.senderogroup.com) utvikler selv programvaren
som brukes i alle versjoner av noteringshjelpemiddelet Braillennote fra HumanWare
(www.humanware.com). De har også utviklet en såkalt SDK (software developing kit)
som kan brukes av andre leverandører av GPS-programvare for synshemmede. Det
er tre andre leverandører som bruker sdk-en fra Sendero. GWMicro
(www.gwmicro.com) utvikler Sense Nav for Voice Sense og Braille Sense Plus.
Freedom Scientific (www.freedomscientific.com) har StreetTalk for PacMate Omni,
og Code Factory (www.codefactory.es) lager Mobile Geo for Windows Mobilebaserte mobiltelefoner.
Sendero GPS er kommet til versjon 2010. Den ble lansert i april 2010. De andre
leverandørene kan ligge noe etter siden de må vente på sdk-en fra Sendero Group
før de kan utvikle nye versjoner. Men Code Factory kom med ny versjon av Mobile
Geo som var basert på 2010 sdk-en fra Sendero Group allerede 24. mai 2010.
Alle programmene basert på Sendero GPS bruker kart fra Tele Atlas. Kartene i siste
versjon av Sendero GPS er fra januar 2010, men de følger opp med nye versjoner
hvert år.
Verken Braille Note eller Sendero GPS er i salg i Norge.

GW Sense Navigation og StreeetTalk VIP
Sense Nav blir utviklet av GW Micro (http://www.gwmicro.com/Sense_Nav/). Det er
samme firma som utvikler Window-Eyes. Programmet fungerer på Voice SENSE og
Braille SENSE Plus fra Hims (http://himsintl.com/). I Norge selges produktene fra
Hims av Bojo as (www.bojo.no), men de selger ikke GW Sense Nav. I oktober 2010
er siste versjon av GW Sense Nav fra juli 2010. Den bruker kartene fra januar 2010.
StreetTalk VIP er også bygd på SDK-en fra Sendero Group. Programmet blir laget av
Freedom Scientific for deres noteringshjelpemiddel PAC Mate Omni. Programmet
kom på markedet i 2009. Det fantes et annet program som også het StreetTalk til
tidligere versjoner av Pac Mate, men dette var et helt annet program.
PAC Mate kan leveres med både tale og leselist. Produktet er prisforhandlet i Norge,
og leverandør er Bojo as. De kan også skaffe StreetTalk VIP. En PAC Mate Omni
med leselist vil bli et hjelpemiddel på langt over 1 kg, men for personer som ikke kan
bruke lyd, men som leser punkt, kan dette være et aktuelt GPS-hjelpemiddel. PAC
Mate er et avansert noteringshjelpemiddel med Windows Mobile operativsystem og
JAWS, og det kan selvsagt brukes til mye annet enn GPS. Det er imidlertid ikke blitt
solgt noen PAC Mate-er i Norge ennå.
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Trekker Breeze
Trekker Breeze er nok det GPS-hjelpemiddelet for synshemmede som det er levert
flest av i Norge. Det produseres av Humanware i Canada www.humanware.com/eneurope/products/blindness/talking_gps/trekker_breeze/_details/id_101/trekker_breez
e.html
Norsk leverandør er Bojo as www.bojo.no/content/trekker-breeze
Det eksisterte tidligere et produkt som het Maestro Trekker. Dette var et kombinert
noteringshjelpemiddel og GPS. Denne produseres ikke lenger, men det er solgt noen
eksemplarer av den i Norge.
Trekker Breeze er et selvstendig GPS-hjelpemiddel. Den har ingen tilleggsfunksjoner
ut over det å fungere som et GPS-hjelpemiddel. Målene på enheten er 130 x 50 x 25
mm. Vekten er 200g. Den er altså litt større og tyngre enn en mobiltelefon.
Det følger en liten bæreveske med Breeze, og man kan enten feste den i beltet eller
bære den rundt halsen. Belteklipset på bærevesken er et svakt punkt, og hvis man er
litt for hardhendt når man tar den av, løsner klipset fra vesken. Det går også greit om
man putter Breeze i jakkelomma, men det kan bli litt mer tungvint å komme til tastene
på enheten.
Trekker Breeze har ni taster på fronten. De er ganske store og lett å kjenne. Den
viktigste tasten, - hvor-er-jeg-tasten, - er såpass stor og tydelig at det er mulig å finne
den også når man går med hansker om vinteren.
Trekker Breeze er det enkleste av de GPS-hjelpemidlene som finnes. Det er bare å
slå den på, og når den har funnet nok satellitter begynner den å si hvor man er, og
hvilke gater og kryss man kommer til.
Det følger en liten høytaler med Breeze som man f.eks. kan feste på kragen i
nærheten av øret. På den måten slipper man å dekke til noen av ørene. Det følger
også med en øretelefon hvis man ønsker å bruke det.
Trekker Breeze er basert på tale. Alle beskjeder blir lest av den syntetiske talen.
Talesyntesen som brukes, er Nuance Stine.
Når man selv oppretter ruter eller landemerker, leser man inn navnet med egen
stemme. Når dette skrives, oktober 2010, er det ikke mulig å skrive inn navn på
ønsket bestemmelsessted eller å skrive kommentarer til steder av interesse. Man kan
heller ikke få ut informasjon i punktskrift. Vi er imidlertid kjent med at det vil komme
en oppdatering til Trekker Breeze slik at det blir mulig å skrive inn en adresse som
man ønsker å gå til. Man vil da kunne bruke de 9 tastene som er på enheten til å
skrive på samme måte som man skriver på tastaturet på en mobiltelefon. De som alt
har fått Trekker Breeze vil kunne installere denne oppdateringen gratis.
Kartene som leveres til Trekker Breeze er fra Navteq. Man får med kart for hele
Norden, men det er mulig å kjøpe kart for andre land. Det ser ut til at man får fram litt
færre steder av interesse på Trekker Breeze enn f.eks. på Mobile Geo, men i en del
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sammenhenger kan det bare være en fordel. Siste versjon av kartene er fra juli 2010.
Disse kartene ser ut til å ha litt flere steder av interesse enn tidligere versjoner.
Trekker Breeze kan i hovedsak brukes på to måter:
 Man kan gå og få opplyst hvor man er, hva som er i nærheten, hvilke kryss
man kommer til osv.
 Man kan gå en rute og "spille innn" ruten mens man går. Ruten kan så brukes
senere. Breeze vil da si hvor man skal svinge høyre, venstre eller gå rett fram.
Enheten vil også si hvor man er, hvilke kryss man kommer til osv.
For mange vil det være nok å bruke Breeze for å vite hvor man er. Man kjenner
kanskje ruten man skal gå, men ønsker å vite når man kommer til bestemte kryss
eller landemerker. Hvis man f.eks. har slått opp i telefonkatalogen at Dressmann har
en butikk i Bogstadveien 56, kan man gå oppover Bogstadveien og sjekke med hvorer-jeg-knappen hvilken adresse man er ved. På den måten kan man finne et
bestemmelsessted selv om man ikke har laget en rute til stedet.
Breeze kan selv lage ruter til landemerker man har lest inn. Har man f.eks. registrert
et landemerke ved sitt eget hus, kan man finne det, og få Breeze til å lage en rute
hjem fra hvilket som helst sted. Breeze kan også lage ruter til kommersielle steder av
interesse, - dvs. steder som er registrert på kartet. Holder man inne hvor-er-jegknappen, får man vite hvilke steder av interesse som er i nærheten. Man kan bruke
piltastene for å bla mellom stedene. Det siste punktet i listen er "mer". Trykker man
ENTER på dette valget, kommer man inn i en liste der man kan velge hvilken
kategori man er interessert i - f.eks. bensistasjon, hotell, bibliotek, butikk osv. Når
man har Trykket ENTER på ønsket kategori, får man opp en liste over steder i en
radius på 8 km fra der man er. Man kan da la Breeze lage en rute til det stedet man
er interessert i. Ruter som er laget automatisk på denne måten, eller som er laget
ved at man skriver inn adressen til bestemmelsesstedet, blir ikke alltid like bra som
ruter man selv spiller inn.
Hvis man går opp en rute sammen med en seende eller en synshemmet som er
kjent, kan man ta hensyn til hvor det er enklest å gå. Man kan f.eks. velge stille gater
i stedet for gater med mye trafikk og mange mennesker. Det er ikke alltid den
korteste ruten som er den beste. Når Breeze lager en rute til et landemerke eller sted
av interesse, vil den velge den korteste ruten. Når man selv spiller inn ruten, kan man
velge den beste ruten.
Hvis man viker av fra en innspilt rute, kan Breeze lage en ny rute til
bestemmelsesstedet. Dette kan f.eks. være aktuelt hvis det foregår graving eller
andre ting som gjør at man ikke kan følge den vanlige ruten. Når Breeze sier "Du er
utenfor ruten.", kan man trykke ENTER for å få Breeze til å beregne en ny rute til
bestemmelsesstedet.
Noen ganger kan det oppstå feilregistreringer når man spiller inn en rute. Hvis det er
svært dårlig eller ingen GPS-dekning, kan det bli registrert at man går en annen vei
enn der man faktisk går. Når man kommer til et kryss der man skal gå rett fram, kan
f.eks. Breeze be en ta til venstre. Når man har gått et stykke i den retningen, kan
man bli bedt om å snu 180 grader og gå tilbake til krysset der man var. Man kan så
bli bedt om å svinge slik at man fortsetter i den retningen man ville ha gått om man
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gikk rett fram. I noen tilfeller kan man også bli guidet rundt et kvartal i stedet for å gå
rett fram. Det er ingen mulighet til å redigere en rute. Hvis slike feil har oppstått, må
man enten leve med dem eller prøve å spille inn ruten på nytt.
Breeze har en mulighet til å "bla" i en rute uten at man går selve ruten. Når man er
hjemme, kan man finne ruten. Når ruten er aktivert, holder man inne en av piltastene.
Da kommer man inn i et såkalt off-line-modus der man kan bla seg gjennom ruten
med piltaster. Hvis man gjør dette rett etter at man har spilt inn en rute, husker man
sannsynligvis hvor man har gått. Hvis det da har oppstått feil, er det lett å merke seg
dette, og man kan merke seg feilen og hva man faktisk skal gjøre når man kommer til
stedet der Breeze gir uriktig beskjed.
Selv om Breeze er enkel i bruk, kan det hende at man glemmer hvordan man utfører
en handling. Breeze har da et hjelpemodus som man kan gå inn i. Man kan da trykke
på de ulike tastene og få vite hvilken funksjon de har. Alle taster har to funksjoner.
Det er en funksjon om man trykker kort på tasten og en annen funksjon om man
trykker langt. Trykker man f.eks. kort på hvor-er-jeg-tasten, sier Breeze hvilken gate
man er i, hvilken adresse man er ved og i hvilken retning man går. Trykker man et
langt trykk på samme tast, sier Breeze hvilke steder av interesse som er i nærheten.
Sammen med Trekker Breeze kan man bruke programmet Trekker Map Manager for
å oppdatere kart, ta sikkerhetskopi av ruter og landemerker og legge til eller fjerne
komersielle steder av interesse. Hvis man finner databaser med interessante
komersielle steder av interesse på Internett, kan disse lastes ned og overføres til
Trekker ved hjelp av Trekker Map Manager.

Mobile Geo
Mobile Geo er et program som installeres på mobiltelefoner med operativsystemet
Windows Mobile 5 eller 6. Det brukes sammen med skjermleseren Mobile Speak.
Både Mobile Speak og Mobile Geo leveres av Code Factory (www.codefactory.es).
Norsk leverandør er Provista Spesialoptikk
(www.provista.no/ProductArticle.aspx?m=603&amid=3293)
Høsten 2010 vil det komme en ny versjon av operativsystemet Windows Mobile
(Windows Phone 7). Dette er ikke en oppgradering men en helt ny versjon av
operativsystemet. Dette operativsystemet er laget slik at det i første omgang ikke vil
være mulig å lage en skjermleser for det. Om Microsoft vil gjøre noe slik at det
senere vil bli mulig å utvikle en skjermleser for Windows Phone 7, er ikke klart når
dette skrives. Dette innebærer at man kan risikere at utviklingen av Mobile Speak og
Mobile Geo for Windows-baserte telefoner stopper opp. Code Factory skriver bl.a.
om dette i en pressemelding 1. september 2010, se vedlegg
Mobile Geo er som de fleste GPS-programmene for synshemmede, basert på SDKen fra Sendero Group. Det er et avansert program med mange muligheter.
Man kan:
-

bruke det for å få vite hvor man er, hvilke kryss og steder av interesse som er i
nærheten
la programmet lage ruter automatisk basert på start- og sluttadresse
spille inn hvor man går, og lage en rute basert på innspillingen
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-

lage en rute manuelt ved å sette inn veipunkter og hvor man skal svinge når
man går ruten
utforske kartet virtuelt, dvs. se på kartet når man sitter hjemme
søke etter steder av interesse ut fra ulike kriterier og lage ruter til ønskede
steder
selv legge inn steder av interesse m.m.

Når programmet har så mange muligheter, blir det også vesentlig vanskeligere å
lære enn f.eks. Trekker Breeze, men ønsker man et GPS-program med mange
muligheter, er dette en god løsning.
De fleste avanserte mobiltelefoner kommer i dag med innebygd GPS-mottaker. Det
er selvsagt en fordel å kunne bruke GPS-mottakeren som er i telefonen fordi man da
slipper å ta med en ekstra "dings". Men vår erfaring er, og det står også i manualen til
Mobile Geo, at GPS-mottakere i mobiltelefoner fungerer dårligere enn eksterne GPSmottakere. De kan være mindre nøyaktige enn eksterne mottakere, og GPS-en greier
ofte ikke å finne ut hvilken retning man går i når man går sakte. Les mer i manualen
til Mobile Geo (kap. 1.4;
codefactory.es/descargas/family_5/Mobile%20Geo%20User%20Guide.htm#1.4)
Dette innebærer at man må bruke en GPS-mottaker som er koblet til telefonen via
blåtann. Det er ikke like enkelt å gjøre dette på en Windows-telefon som f.eks. på en
telefon med operativsystemet Symbian. Man må bl.a. finne ut hvilken port man skal
koble GPS-en til. Man kan i utgangspunktet få leverandøren til å sette dette opp, men
vi har opplevd å miste forbindelsen mellom telefonen og GPS-mottakeren. Man må
da søke etter enheter i nærheten og foreta oppkoblingen på nytt. For å bruke Mobile
Geo bør man derfor være villig til å lære noe om operativsystemet Windows Mobile.
Hvis man fra før har en mobiltelefon med operativsystemet Symbian, må man være
villig til å skifte telefon og lære et nytt operativsystem. De som har versjon 4 eller
senere versjoner av Mobile Speak, kan bytte fra en Symbian- til en Windows-basert
mobiltelefon uten å skaffe ny skjermleser. Lisensen fungerer for begge plattformene.
Har man derimot en telefon med skjermleseren Talks, må man også bytte
skjermleser for mobiltelefonen.
Selv om Mobile Geo er et relativt komplekst program med mange muligheter, er det
også mulig å bruke det på en enkel måte. De viktigste opplysningene ligger i det
første skjermbildet med en gang man kommer inn i programmet. Dette var de
opplysningene som kom fram da vi la GPS-mottakeren i et vindu på et kontor på
Huseby kompetansesenter:
Mobile Geo
Startskjerm
God kvalitet, 8 meter, sporer 8 satellittter
+ Posisjon: uten navn
+ Nærmeste kryss: blindvei uten navn
+ Nærmeste interessepunkt: Masoud Hodjati 42 meter anelse mot høyre
sørvest ved 1 kilometer perr time, 134 meter over havet
+ Skritteller: 0.22 km
+ By: Oslo, Trykk Enter for å velge standard by
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+ Modi: GPS, Annonseringer aktivert
+ Mottaker: GPS (koblet til), Trykk Enter for å endre innstillinger
13:49, 20. september 2010
batteri 22
Det går an å pile opp og ned i denne listen for å lese alle opplysningene. Der det står
+ foran på linjen, kan man trykke Enter for å komme inn i et nytt vindu med mer
detaljerte opplysninger.
Dette skjermbildet gir også et godt eksempel på det som kalles "drift". Selv om GPSmottakeren lå i ro på samme sted hele tiden, indikerer Mobile Geo at man har en
hastighet på rundt 1 km per time, og at man har gått 0,22 km. I løpet av den tiden det
tok å skrive ned opplysningene på skjermen, varierte også kvaliteten på GPSsignalene fra godt til dårlig, til ingenting og opp igjen til godt. Det skyldes at
satellittene forflytter seg over himmelen.
I tillegg til at man kan pile opp og ned i startskjermbildet til Mobile Geo for å innhente
informasjon, kan man også bruke det numeriske tastaturet på telefonen. Man kan
trykke et kort eller langt trykk på hver tast for å få fram informasjon eller gi en
kommando. Man har f.eks. følgende funksjoner:
 Kort trykk på 1: Gjeldende posisjon. Leser opp nåværende GPS-posisjon,
retning og høyde over havet.
 Langt trykk på 1: Hvor-er-jeg-kommando - åpner skjermbildet som viser all
informasjon om nåværende posisjon.
 Kort trykk på 2: Info om bestemmelsested - Gir informasjon om hvilken retning
man må bevege seg for å komme til valgt destinasjon.
 Langt trykk på 2: Velg adresse - lar en adresse som en kan taste inn som
destinasjon, virtuell posisjon eller adressepunkt.
 Kort trykk på 3: ruteinfo-kommando - gir info om aktiv rute, avstand fra
utgangspunktet, avstand til bestemmelsesstedet, beregnet ankomsttid.
 Langt trykk på 3: Beregn ruten på nytt-kommando - beregn ruten på nytt til
destinasjonen med utgangspunkt i nåværende GPS-posisjon osv.
Alle tastene på det numeriske tastaturet har kommandoer med kort og langt trykk.
Som man ser er det en sammenheng mellom kommandoene med korte og lange
trykk på samme tast. Dette gjør at det blir noe enklere å lære. Programmet har også
et hjelpemodus. I hjelpemodus kan man trykke på alle tastene og få informasjon om
hvilken kommando som ligger på tasten.
Mobile Geo har også menyer, undermenyer og dialogbokser. De to programtastene
på telefonen fører en inn i to ulike menyer. Der kan man gjøre noe av det samme
som man kan gjøre ved å trykke på tallene på telefonen, men menyene inneholder
også flere muligheter som man ikke kan utføre på andre måter.
Når man er ute og går vil programmet automatisk informere om steder av interesse,
kryss man kommer til, hvilken gate man er i osv. Man kan altså legge telefonen i
lomma og likevel få disse opplysningene. Dette er en fordel spesielt om vinteren, for
det kan være vanskelig å trykke på tastene på en mobiltelefon med hansker eller
votter.
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Siden det er med svært mange steder av interesse på kartene til Tele Atlas, kan det
være en fordel å slå av annonsering av denne informasjonen når man følger en aktiv
rute. Hvis man går i støyende bytrafikk, kan det være vanskelig å oppfatte alt
programmet sier. Det som er viktig å vite da, er hvilke kryss og gater man kommer til,
og hvor man skal svinge. Det kan da være en fordel å innstille programmet slik at
man kun får denne informasjonen.
Siden det kan være vanskelig å oppfatte lyden fra høytaleren på mobiltelefonen når
man er ute og går, er det en fordel å bruke en øretelefon. Man bør imidlertid være
nøye med å bruke en øretelefon som i minst mulig grad skjermer for lyder fra
omgivelsene som f.eks. trafikk, husvegger osv. En øretelefon som man stikker inn i
øret, er ikke bra. Det beste er øretelefoner som man henger utenpå øret, eller hvis
man får tak i det, er det enda bedre med en liten høytaler som man fester på kragen.
Da blir ikke lyden fra omgivelsene hindret på noen måte.
Mobile Geo har også mulighet til å gi tilbakemelding ved hjelp av vibrasjoner. Dette
fungerer på alle telefoner som kan vibrere i stedet for å ringe. Programmet bruker
morsekoder for å gi tilbakemelding, og det er stort sett første bokstav i ordet som blir
brukt, - "fortsett rett fram." = "Continue straight." har bokstaven C. Med morse blir det
-.-.
Når man bruker Mobile Speak, kan man også kople en leselist til telefonen ved hjelp
av "blåtann". Dette innebærer at man i tillegg til å få beskjeder med tale og
vibrasjoner, også kan lese det som står på skjermen i punkt. Har man en bærbar
leselist hengende på magen, eller hvis man har en så liten leselist at man kan putte
den i lomma, er det mulig å lese beskjeder i punkt i stedet for å basere seg på tale.
Personer med nedsatt hørsel i tillegg til synshemningen vil dermed også kunne bruke
utstyret.
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Andre GPS-løsninger for synshemmede
I 2009 kom iPhone 3GS. Denne modellen og iPhone 4 er tilgjengelig for blinde og
svaksynte. iPhone har innebygd en egen skjermleser som kalles VoiceOver. Man
trenger altså ikke å kjøpe og installere en egen skjermleser for å bruke iPhones
nyeste modeller.
På iPhone kan man bl.a. bruke programmet Navigon som GPS-løsning
(www.navigon.com). Programmet har ingen "hvor-er-jeg-funksjon", men det kan si
hvilken gate man er i. Vi har ikke selv testet dette programmet.
Det finnes også to andre program for iPhone som kan brukes med VoiceOver. Det
ene kalles Kapten GPS og det andre er TomTom. Det finnes en podkast med en
sammenligning av disse tre GPS-løsningene (iPhone GPS Comparison) på
www.blindcooltech.com

Navigering med iPhone og ørepropp.
Sendero Group har laget et program til iPhone som heter Sendero GPS LookAround.
Dette programmet kan gi informasjon om aktuell retning, hvilken gate og by man er i,
nærmeste kryssende gate og nærmeste steder av interesse. Man kan ikke lage ruter,
men programmet kan f.eks. brukes sammen med Navigon. Det koster rundt 5 dollar
på iPhone APP store. Når dette skrives, oktober 2010, fungerer programmet kun i
Nord-Amerika og Storbritannia, men nye land vil bli lagt til.
En ny type telefoner som blir stadig mer populære, er telefoner med operativsystemet
Android fra Google. Android er en såkalt åpen plattform, dvs. at hvem som helst kan
komme med modifikasjoner både til operativsystemet og til programmer. Telefoner
med operativsystemet Android har en innebygd skjermleser for synshemmede. I
tillegg er bl.a. Code Factory i ferd med å utvikle en egen skjermleser for disse
telefonene. Siden ulike produsenter av telefoner kan ha sine egne grensesnitt og
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gjøre andre modifikasjoner, kan man ikke være sikker på at skjermleseren vil fungere
på alle typer telefoner. Dette må sjekkes for hver enkelt telefon.
I oktober 2010 kom den første GPS-løsningen for synshemmede til Androidtelefoner. Det som imidlertid kjennetegner utviklingen når det gjelder både
operativsystemet Android og programmer til denne platformen, er at alt skjer svært
raskt. Det som ikke fungerte for en eller to måneder siden når det gjelder
tilgjengelighet for synshemmede, går kanskje helt fint nå. Om en måned eller to kan
situasjonen derfor ha forandret seg igjen. Man må derfor regne med at det vil komme
flere GPS-løsninger for synshemmede til Android-telefoner, og det er også
sannsynlig at tilgjengeligheten for synshemmede til Android-telefoner vil bli forbedret.
Sendero Maps
Sendero Maps er ikke et GPS-program men et virtuelt kart for PC. Det kan brukes for
å utforske kartet virtuelt på samme måte som man kan gjøre på andre GPSprodukter fra Sendero Group. Man kan søke etter steder av interesse, opprette ruter
m.m. Ruter som er laget med Sendero Maps kan overføres til f.eks. Mobile Geo. Skal
man lage en lang og kompleks rute, kan det være en fordel å gjøre dette på PCen i
stedet for på mobiltelefonen. PC-en har langt større prosessorkraft enn en
mobiltelefon, og det går derfor langt raskere både å lage ruter og å søke etter steder
av interesse.

Avslutning
Selv om det finnes begrensninger når det gjelder bruken av GPS for synshemmede,
mener vi likevel at mange kan ha nytte av et slikt hjelpemiddel.
Bruk av GPS blir stadig mer vanlig blant seende personer. Alle litt avanserte
mobiltelefoner har i dag en innebygd GPS-mottaker. Det finnes GPS-er til bruk på
sykkel, og stadig flere biler leveres med et GPS-system. Dette vil på sikt føre til at
kartene blir bedre. Det vil sannsynligvis også komme flere kart beregnet på
fotgjengere.
GPS-løsninger for seende begynner også å bli tilgjengelige for synshemmede. I dag
er det slik på iPhone, men det er vel ikke usannsynlig at det samme kan komme til å
skje på mobiltelefoner med andre operativsystemer. Samtidig skjer det en stadig
produktutvikling når det gjelder løsninger spesielt beregnet på synshemmede. I løpet
av de siste årene er systemene blitt enklere å bruke. De er blitt mer nøyaktige, og de
har fått flere funksjoner. Denne utviklingen vil sannsynligvis bare fortsette.
Når det europeiske navigasjonssystemet Galileo blir operativt, kan man regne med at
det blir introdusert mange nye tjenester. Man får da håpe på at noen at disse
tjenestene også vil være til nytte for synshemmede GPS-brukere.
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Vedlegg

Utdrag fra Pressemelding fra Code Factory
(http://www.codefactory.es/en/press.asp?id=411&y=2010&n=85):
Microsoft has announced the upcoming release of Windows Phone 7.
Windows Phone 7 is not an upgraded version of Windows Mobile 6.5. It is a
brand-new OS, which means that applications built for Windows Mobile 6.x or
earlier will not run on Windows Phone 7.
As a software developer, Code Factory is facing the same issues as
mainstream companies such as Mozilla, Adobe or Skype. “Windows Phone 7
doesn’t support native code development, which means that it is technically
impossible to develop a screen reader application without the direct help of
Microsoft, the OS maker”, explained Eduard Sánchez. “Therefore Mobile
Speak, Mobile Geo, and Mobile Magnifier will not run on the initial version of
Windows Phone 7”.
However, Mobile Speak, Mobile Magnifier and Mobile Geo will of course keep
running on supported Windows Mobile devices. Also, the Windows Mobile 6.5
devices won’t disappear from the market all at once, and Code Factory’s
customers should still be able to acquire them for a reasonable period of time
after the release of Windows Phone 7.
“We have been talking with Microsoft for the last few months to try to remedy
the situation and come up with an accessible solution for Windows Phone 7 as
soon as possible. In fact, we waited until now to make this announcement
because we were hoping that together with Microsoft we could find a solution
before the release of the first Windows Phone 7 devices, but unfortunately this
will not be the case” added Eduard Sánchez. “Microsoft has always been
willing to put accessibility on its road map, however it hasn’t been possible for
the first release of Windows Phone 7. We at Code Factory are at their entire
disposal to provide our assistance and expertise”.
Eduard Sánchez concluded, “Developing Mobile Speak for Windows Mobile
has taught us a lot and we are proud of our development team for those five
years of hard work. We are very excited with the future of mobile phones and
all the new platforms which are coming out. We hope that soon we will be able
to add Windows Phone 7 to the list of our successful challenges”.

GPS og nedsatt syn
I dette heftet ønsker forfatteren Tor Ulland å gi et mest mulig realistisk
bilde av muligheter og begrensninger når det gjelder bruk av GPS for
blinde og sterkt svaksynte. GPS kan være et nyttig hjelpemiddel for
mange synshemmede, men det må brukes riktig, og i de situasjoner der
det er nyttig.
Leseren får en innføring i hva GPS er og hvilke begrensninger som
finnes i selve systemet. Ulike typer kart omtales og alle kjente GPS
løsninger for synshemmede pr. november 2010 blir beskrevet og vurdert.
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