
 

 273 

  
  

BL I N D-E NT:  M A K I N G OB J E C T S  V I S I B L E  
FO R  BL I N D  P E O PL E  

 
 
 

Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, 
Marek Faderewski, Stanisław Jakubowski, 
Daniel Kocieliński, Dariusz Mikułowski 

Grzegorz Terlikowski 
Akademia Podlaska w Siedlcach 

Instytut Informatyki 
 
 
 
Streszczenie 

Osoba niewidoma może postrzegać obiekty takie jak drzwi, słupy, windę, 
przejście, pokój, budynek, ulicę, itd. dysponując jedynie telefonem komórkowym 
w swojej ręce. 

Najważniejszym zadaniem systemu pozycyjnego jest określenie położenia 
użytkownika z największą możliwą precyzją, podczas, gdy głównym celem 
naszego projektu jest zapewnienie osobie niewidomej zdolności do 
zlokalizowania obiektu, a następnie poznania go poprzez wartości jego 
atrybutów. W momencie, gdy osoba niewidoma zidentyfikuje obiekt (przez 
zbliżenie się do niego), wówczas będzie w stanie poznać swoją pozycję poprzez 
wartość odpowiedniego atrybutu. 

Podstawowym założeniem naszego projektu jest to, że obiekty mogą być 
lokalizowane (identyfikowane) przy użyciu technologii IrDA. Oznacza to, że, 
aby obiekt mógł być zlokalizowany musi posiadać nadajnik podczerwieni, który 
transmitował będzie identyfikator obiektu, azymut wiązki podczerwieni i, jeśli to 
będzie konieczne, aktualne wartości atrybutów dynamicznych, zmieniających się 
w czasie. Znając identyfikator obiektu użytkownik będzie w stanie pobrać 
kompletny opis obiektu z lokalnego lub globalnego repozytorium. Jest on 
wyrażony w języku, na który składają się definicje typów, atrybutów i obiektów. 
Rezultat ich przetwarzania jest przekazywany osobie niewidomej w postaci 
głosu. 

Abstrakt 

The claim is that blind persons can perceive objects like door, pillar, ditch, 
elevator, passage, room, hall, building, street, etc., having only mobile cellular 
phones. 
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The primary goal of all positioning systems is to determine the user's 
position as precisely as possible, whereas the main purpose of our project is to 
provide a blind person with the ability to locate an object and then to perceive it 
by getting to know its attributes. This permits area familiarization and route 
planning. Object position may be one of the attributes. Once a blind person 
identifies an object (by being close to it), she/he can get to know her/his position 
from the object attributes.  

The crucial assumption of our project is that objects can be located 
(identified) using IrDA connectivity. This means that in order to be located an 
object must have an infrared transceiver (standard IrDA controller) that transmits 
data (to a mobile) containing the object's identifier and the azimuth of the 
infrared message beam and, if it is necessary the current values of some of its 
attributes. Given the object's identifier the complete object description can be 
downloaded from a local or global repository via Bluetooth, or/and GPRS 
connectivity of a mobile. Description is expressed in terms of generic attributes 
and types so that it can be processed automatically. Only the result of such 
processing is delivered to a blind user as voice. 

Wstęp 
„Efektywne i bezpieczne życie zależne jest od właściwej orientacji; dla 

większości społeczeństwa jest ona nabywana poprzez wizualną informację 
uzyskiwaną na podstawie postrzegania obiektów, ich atrybutów i właściwości, 
znaków drukowanych i obrazów. Ludzie niewidomi lub z poważną wadą wzroku 
są w gorszym położeniu z powodu braku dostępu do wizualnych informacji, 
które pozostała część społeczeństwa uzyskuje w naturalny sposób, nie zdając 
sobie sprawy z tego faktu. Pismo Braille’a, nawet, jeśli jest dostępne, nie jest w 
stanie zastąpić funkcji informacji wizualnej, ponieważ nie może być odbierane 
na odległość, należy miejsce ich ulokowania najpierw odnaleźć. Dopiero wtedy 
mogą być wykorzystane informacje w nich zakodowane.” 
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Ogólna architektura systemu 

 
Rys 1. 

Komponenty systemu 
1. Główna baza typów, atrybutów i opisów obiektów. Repozytorium, 

nazwane R-serwerem, jest zrealizowane jako aplikacja JSP na serwerze 
HTTP, pracującym na komputerze klasy PC. R-serwer jest odpowiedzialny 
również za routing: wyznaczanie bezpiecznej i najkrótszej ścieżki między 
obiektami. 

2. Obiekty elementarne wyposażone w nadajniki IrDA. W prototypie 
systemu obiekty takie są symulowane przez aparat komórkowy 
z kontrolerem IrDA. 

3. Lokalne repozytoria opisów obiektów (nazywane Blue-serwerami) 
tworzone na komputerze z kontrolerem Bluetooth. Blue-serwer może być 
dedykowany dla obiektu złożonego (np. budynku); może odpowiadać za 
routing pomiędzy lokalnymi obiektami elementarnymi. 

4. Komórka (telefon komórkowy, np. Nokia 6600) z kontrolerem IrDA 
służącym do lokalizacji obiektów elementarnych i do połączenia się z 
zainstalowanymi na nich nadajnikami; kontrolerem Bluetooth służącym do 
połączeń z lokalnym Blue-serwerem. 

Komórka może się również komunikować z R-serwerem poprzez 
połączenie GPRS. 

Funkcjonowanie systemu 
Cztery główne funkcje spełniane przez nasz system to: 

Osoba niewidoma może dowiedzieć się gdzie się obecnie znajduje poprzez 
lokalizację obiektu elementarnego poprzez komunikację IrDA (np. latarnia na 
peronie w powyższej historii). Rezultatem lokalizacji obiektu o wcześniej 
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nieznanym identyfikatorze jest pobranie na komórkę z R-serwera lub Blue-
serwera mapy obszaru. Mapę stanowi zbiór opisów obiektów, hierarchicznie ze 
sobą powiązanych i znajdujących się na określonym obszarze. Dodatkowo, osoba 
niewidoma, po „złapaniu” promienia podczerwieni transmitowanego przez obiekt 
elementarny, zdobywa przybliżoną wartość azymutu, w jakim skierowany jest 
promień nadajnika IrDA komórki. Wynika to z faktu, że wiadomość wysyłana od 
obiektów zawiera, oprócz samego identyfikatora, azymut promienia transmisji 
danych nadajnika, zainstalowanego na obiekcie. Zapewnia to możliwość 
wyznaczenia pozycji i kierunku nie wykorzystując odbiorników GPS, ani nawet 
kompasu. Te dwa wymienione urządzenia mogą nie działać poprawnie wewnątrz 
budynków i w obszarach o wysokiej zabudowie. 

Znając jedynie nazwę potoczną i kilka słów kluczowych 
charakteryzujących obiekt, użytkownik może uzyskać dokładny opis obiektu, 
wraz z jego identyfikatorem poprzez serwis informacyjny zaimplementowany na 
R-serwerze. 
1. Mając identyfikator obiektu docelowego i identyfikator ostatnio 

zlokalizowanego obiektu elementarnego, osoba niewidoma może zażądać 
wyznaczenia bezpiecznej drogi do swojego celu. Może podążyć tą trasą, 
korzystając z ciągłej asysty naszego systemu, tj. na każdym etapie drogi 
może uzyskać przybliżony kierunek i odległość do następnego obiektu na 
ścieżce. 

2. W momencie, gdy mapa lokalnego obszaru jest przesłana na komórkę, osoba 
niewidoma może zapoznać się z otoczeniem odbywając tzw. wirtualną 
podróż, tj. zbadać teren przed fizycznym zetknięciem się z nim. Ponieważ 
mapa stanowi zbiór opisów hierarchicznie powiązanych obiektów, a obiekty 
elementarne połączone są grafami sąsiedztwa możliwa jest, prawie dowolna, 
nawigacja między obiektami. W ten sposób opisy obiektów nadrzędnych, 
podrzędnych i sąsiadujących względem wybranego obiektu mogą być 
przedstawione na wyświetlaczu komórki i przekazane użytkownikowi 
w formie dźwiękowej. 

Podstawowym założeniem naszego systemu jest to, że aby obiekt mógł 
być zlokalizowany musi być wyposażony w nadajnik podczerwieni. Nadajniki 
transmitują jedynie małe ilości danych, tj. identyfikator obiektu, azymut 
nadajnika i aktualne wartości atrybutów zmieniających się w czasie. 

Ogólna reprezentacja danych przestrzennych 
Można przyjąć, że każdy obiekt jest przedstawicielem jakiegoś typu, który 

posiada mniej lub więcej atrybutów. Obiekt jest najczęściej postrzegany poprzez 
jego atrybuty takie jak kolor, kształt, rozmiar, itd. Niektóre z nich mają charakter 
wizualny, osoba niewidoma nie jest w stanie poznać ich wartości. Jednak, jeżeli 
typ obiektu i jego atrybuty są określone w pewnej zunifikowanej i cyfrowej 
formie, wtedy takie informacje mogą być przetwarzane przez telefon komórkowy 
i przekazywane osobie niewidomej. 

Osoba niewidoma, po zidentyfikowaniu obiektu (zdobyciu jego 
identyfikatora) będzie miała możliwość zapoznania się z opisem jego wizualnych 
atrybutów, przechowywanych w lokalnym lub globalnym repozytorium. 
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Wynika z tego, że musimy dokonać klasyfikacji obiektów na pewne 
ogólne typy w oparciu o ich wspólne atrybuty. Na bazie takiej klasyfikacji 
możemy konstruować repozytoria opisów obiektów. Te zbiory opisów mogą być 
udostępniane lokalnie przez Blue-serwer lub globalnie przez R-serwer. 
Opis obiektu w naszym systemie składa się z następujących elementów: 

• Identyfikator. 
• Info – jest to pole przeznaczone na tekstową informację o potocznej nazwie 

obiektu i jakichś interesujących właściwościach obiektu, które nie mogą (lub 
mogłyby z trudnością) być wyrażone jako jego atrybuty. 

• Nazwa typu. 
• Lista nazw atrybutów i ich wartości. 
• Pozycja obiektu, na którą składają się współrzędne X, Y i Z – jest obecna 

tylko w opisach obiektów elementarnych. 
• Lista identyfikatorów obiektów nadrzędnych (nad-obiekty). 
• Lista identyfikatorów obiektów podrzędnych (pod-obiekty) 
• Lista sąsiadów. Definicja sąsiada składa się z identyfikatora, azymutu do 

niego, odległości od bieżącego obiektu i krótkiej, opcjonalnej tekstowej 
informacji o drodze między obiektem a definiowanym jego sąsiadem. 

 
Obecność identyfikatorów nad- i pod-obiektów w opisach obiektów 

świadczy o istnieniu hierarchii. Elementarne obiekty nie posiadają pod-obiektów, 
są położone na najniższym poziomie hierarchii, a obiekty złożone (np. budynek, 
ulica, miasto) znajdują się na wyższych jej poziomach.. Tylko elementarne 
obiekty np. drzwi do budynku, mogą posiadać nadajnik IrDA, który umożliwia 
ich odnalezienie. Obiekty złożone posiadają własne identyfikatory, ale nie można 
ich zlokalizować przy pomocy kontrolera IrDA. Właściwie, obiekt złożony jest 
abstrakcyjnym pojęciem, i może być identyfikowany jedynie poprzez jego 
elementarne pod-obiekty. Obiekt złożony może posiadać obiekt nadrzędny, jak 
również wiele pod-obiektów. Dwa lub więcej obiektów złożonych może mieć 
wspólne elementarne pod-obiekty. Tylko obiekt elementarny może posiadać 
kilka obiektów nadrzędnych. Takie ujęcie pomaga w traktowaniu obiektu 
złożonego, reprezentującego np. duży budynek lub miasto, wraz z jego 
wszystkimi obiektami podrzędnymi jako obiektowo zorientowaną mapę tego 
właśnie budynku lub miasta. Następujące dwa przykłady ilustrują naszą ideę 
hierarchii obiektów. 
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Rys. 2. Drzewo reprezentujące hierarchię obiektów podrzędnych obiektu złożonego typu 

„miasto” 

 
Rys. 3. Drzewo reprezentujące hierarchię obiektów podrzędnych „budynku1”. 

 
 

Można zauważyć, że niektóre gałęzie mają wspólne liście reprezentujące 
obiekty elementarne. 

Sąsiedztwo obiektów oznacza, że dane dwa obiekty znajdują się 
w niewielkiej odległości od siebie i wiemy, że droga między nimi jest 
bezpieczna. Sąsiedztwo obejmuje obiekty na tym samym poziomie hierarchii. 
Obiekt elementarny może być sąsiadem dowolnego innego obiektu 
elementarnego, jeżeli istnieje między nimi bezpośrednia i bezpieczna ścieżka. 
Dwa obiekty złożone są sąsiadami, jeżeli posiadają przynajmniej jeden wspólny 
obiekt elementarny np. na Rys. 2 „budynek1” i „ulica1” mają „WYJŚCIE” jako 
wspólny obiekt elementarny, a na Rys. 3. „wyjście” jest wspólnym pod-obiektem 
dla „pokoju nr 107” i dla „korytarza”. Pomysł sąsiedztwa obiektów jest 
doskonałą podstawą do realizacji routingu między obiektami i do 
przeprowadzania tzw. wirtualnej, jak również i rzeczywistej wycieczki. 
Zagadnienia te są omówione w dalszej części dokumentacji. 
Algorytm routingu do wyznaczania bezpiecznej drogi między obiektami 

Dla ustalonego obiektu złożonego jego pod-obiekty (znajdujące się na tym 
samym poziomie hierarchii) i ich relacje sąsiedztwa tworzą graf, w którym 
wierzchołki reprezentują obiekty na tym poziomie a krawędzie reprezentują 
relacje sąsiedztwa pomiędzy obiektami odwzorowanymi przez wierzchołki na jej 
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końcach. Następujące rysunki ilustrują takie grafy dla obiektu „miasto” 
z rysunku Rys. 2. i dla obiektu „budynek1” z rysunku Rys. 3. 

 
Rys. 4. Graf sąsiedztwa dla pod-obiektów obiektu „miasto”. 

 

 
Rys. 5. Graf Sąsiedztwa dla pod-obiektów obiektu „budynek1”. 

 
Dla obiektów złożonych można wyznaczyć (używając słynnego 

Algorytmu Dijsktra’a) krótką i bezpieczną drogę między jego bezpośrednimi 
pod-obiektami. Jednakże, z punku widzenia osoby niewidomej, krótka 
i bezpieczna droga powinna być ustalana między obiektami elementarnymi. 
Mogą one należeć do różnych obiektów złożonych, niekiedy znajdujących się 
daleko od siebie. Ścieżka ta powinna składać się z sekwencji obiektów 
elementarnych (z nadajnikami IrDA). 

Pierwszy krok algorytmu. Mając obiekt startowy (identyfikator latarni) i obiekt 
docelowy (identyfikator biurka w pokoju nr 107) drogi, którą chcemy 
wyznaczyć, wyszukiwany jest położony najniżej w hierarchii obiekt złożony, do 
którego należą (pośrednio lub bezpośrednio) początek i koniec trasy. W naszym 
przykładzie (patrz Rys 2 i 3) należy podążać za zieloną, pogrubioną linią. 
Najniższym wspólnym obiektem okazuje się być miasto. 

Drugi krok algorytmu. Weźmy pod uwagę graf sąsiedztwa pod-obiektów 
miasta pokazany na Rys. 4. Używając Algorytmu Dijsktra’a najkrótsza trasa ze 
stacji kolejowej do budynku1 jest wyznaczana (zielona, pogrubiona linia na Rys 
4 pokazuje tą trasę). Należy przypomnieć, że sąsiedztwo (między dwoma 
obiektami złożonymi) oznacza to, że posiadają one wspólne obiekty elementarne. 
Ukazuje to rysunek Rys. 6). 

 
Rys 6 
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Trzeci krok. Jest on powtórzeniem kroku drugiego. Schodząc w dół hierarchii 
teraz muszą być wyznaczone następujące trasy: 

• pomiędzy stołem a WYJŚCIEM w budynku1; droga ta jest pokazana na 
Rys. 5, 

• pomiędzy WYJŚCIEM a wyjściem3 dla obiektu ulica1, 
• pomiędzy wyjściem3 i latarnią dla stacji kolejowej. 
Rezultat routingu dla budynku1 pokazano na rysunku Rys. 7. 

 
Rys. 7 

 
Czwarty krok. Jest on kontynuacją przyjętego postępowania, tym razem dla 
następujących par obiektów elementarnych: 

• stół i góra schodów, najkrótsza droga musi być wyznaczona wewnątrz 
pierwszego piętra, 

• góra schodów i dół schodów w obiekcie „schody1”, 
• dół schodów i WYJŚCIE w obiekcie „parter” 
Analogiczne przetwarzanie (trzeci i czwarty krok) musi być wykonane dla 
obiektu „ulica1” i „dworzec kolejowy”.  
Proces ten jest kontynuowany do momentu, w którym wszystkie elementy 
wyznaczonej trasy są obiektami elementarnymi. Ostatecznym rezultatem 
algorytmu jest bezpieczna i najkrótsza ścieżka między startowym i docelowym 
obiektem.  
Ścieżka wyznaczona przez algorytm routingu dla naszego przykładu składa się 
z następującej sekwencji obiektów elementarnych: latarnia, wyjście1, kasa, 
wyjście4, światła2, światła1, WYJŚCIE, recepcja, dół schodów1, góra schodów1, 
wyjście, stół. Każde dwa położone obok siebie, w tej sekwencji, obiekty są 
sąsiadami, np. wyjście4 i światła2. Oznacza to, że w opisie obiektu wyjście4 
znajduje się informacja o azymucie i odległości do obiektu światła. Uwaga ta 
kończy krótki i bardzo powierzchowny opis algorytmu routingu. 
Nasz system jako trzy rozproszone aplikacje połączone przez komórkę 

Komórka 
Telefon komórkowy jest elementem odpowiedzialnym za integrację, 
wymienionych powyżej, trzech rozproszonych aplikacji. 
Aplikacja działająca na komórce może znajdować się w jednym z następujących 
trybów: 
• Wirtualna wycieczka (v-tour) – użytkownik przegląda mapę. Może on 

przemieszczać się między pod-obiektami, nad-obiektami i obiektami 
sąsiadującymi, tzn., że mając opis określonego obiektu, może on 
wybrać jeden z wymienionych rodzajów obiektów i zapoznać się 
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z jego opisem. Następnie użytkownik może wrócić do poprzednio 
wyświetlanego obiektu, lub wybrać następny obiekt powiązany 
z aktualnie przedstawionym. 

• Trasa – użytkownik podąża wyznaczoną trasą do obiektu docelowego. 
• Wyszukiwanie – użytkownik szuka dowolnego obiektu elementarnego 

w celu wyznaczenia swojej pozycji. 

 
Rys. 8. Podstawowe tryby działania komórki. Początkowo, zmienna nazywana current-

object (aktualny identyfikator obiektu) ma wartość null (pusty). 
Należy zauważyć, że tryb trasy zastępowany jest przez tryb wyszukiwania, gdy 
użytkownik próbuje odnaleźć następny obiekt na trasie. 
Podstawowe metody, wykonywane przez naszą aplikację na komórce to: 
• Nawiązywanie połączenia poprzez kontroler IrDA z obiektem elementarnym 

i odbieranie identyfikatora obiektu, azymutu, ewentualnie dodatkowych 
danych. Metoda ta jest używana w trybie wyszukiwania. 

• Szukanie lokalnego Blue-serwera, nawiązanie połączenia poprzez kontroler 
Bluetooth i odebranie mapy otaczającej osobę w przestrzeni. Możliwe jest 
również wyznaczanie drogi w ramach przechowywanej przez dany serwer 
mapy. Metoda ta wywoływana jest w tle, bez konieczności informowania 
o tym użytkownika. W przypadku żądania trasy między obiektami wewnątrz 
danego obszaru, funkcja ta jest wykorzystywana w trybie trasy. 

• Nawiązanie połączenia poprzez GPRS z R-serwerem, odebranie opisu 
żądanego obiektu lub mapy, jeśli jest to konieczne. Metoda ta może być 
wywoływana w każdym z trybów, jeżeli na komórce nie ma opisu danego 
obiektu. Poprzez połączenie przez GPRS można zażądać wyznaczenia 
ścieżki między obiektem startowym a docelowym w trybie trasy. 

• Wykonanie tzw. emergency-call (wezwania pomocy) opisanego wcześniej. 
Użytkownik wywołuje tą metodę poprzez wybór odpowiedniego pola na 
wyświetlaczu. 

• Wyświetlanie (i oczywiście zamiana na głos) opisu obiektu; metoda używana 
we wszystkich trybach. 

• Wyświetlanie krótkiego opisu wybranego sąsiada aktualnego obiektu wraz 
z kierunkiem i odległością do niego; stosowane w trybie wirtualnej 
wycieczki. 
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• Wyświetlanie opisu następnego obiektu (na wyznaczonej trasie, którą podąża 
niewidoma osoba) wraz z kierunkiem i odległością. Metoda ta jest używana 
w trybie trasy. 

• Przełączanie między trybami: 
1. Z trybu wyszukiwania do trybu wirtualnej wycieczki poprzez 

wyświetlenie opisu ostatnio zlokalizowanego obiektu. 
2. Przełączenie się do trybu wyszukiwania poprzez wybranie przez 

użytkownika odpowiedniego pola na wyświetlaczu. 
3. Z trybu trasy do trybu wyszukiwania w celu znalezienia następnego 

obiektu na trasie. 
• Wyświetlanie poprzedniego opisu obiektu; stosowane w trybie wycieczki 

wirtualnej. 
• Ustalanie obiektu docelowego; wybrany obiekt staję się obiektem 

docelowym. Wyboru tego dokonuje się z LISTY ciekawych lub ulubionych 
obiektów. 

• Wyświetlenie LISTY ciekawych obiektów. Użytkownik to może zrobić 
z poziomu głównego menu w trybie wirtualnej wycieczki. 

• Dodawanie lub kasowanie obiektów na LIŚCIE. Użytkownik może wywołać 
tą metodę w trybie wirtualnej wycieczki, jeżeli chce on dodać do LISTY 
obiekt, którego dane są aktualnie wyświetlane. Może on nadać mu nazwę, 
według swego uznania. Obiekty na LIŚCIE można usunąć w dowolnym 
momencie. 

• Aktualizacja zmiennej przechowującej identyfikator ostatnio 
zlokalizowanego obiektu (current-object). 

Ograniczona pojemność pamięci i mocy obliczeniowej telefonu komórkowego, 
funkcja routingu nie jest na nim implementowana. Jest ona dostępna poprzez R-
serwer i Blue-serwer. Zakłada się również, że duże, złożone mapy nie będą na 
komórce umieszczane na stałe. Pojedyncze opisy obiektów lub małe mapy będą 
przysyłane jedynie w razie potrzeby. 

 
Rys. 9. Tryby działania komórki wraz z niektórymi metodami. 
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Rys. 10. Kilka obrazków przestawiających wyświetlacz komórki w różnych jej stanach. 

Oprogramowanie na komórce zostało napisane w języku C++, 
z wykorzystaniem platformy Nokia Series 60 Developer Platform. Do testowania 
aplikacji został użyty telefon komórkowy Nokia 6600. Darmowa wersja 
programu TALKS, stworzona dla Series 60, została wykorzystana do 
przetwarzania na głos tekstu wyświetlanego przez komórkę. 

R-serwer 

Podstawowymi modułami R-serwera są dwie bazy danych, trzy edytory 
zintegrowane z repozytoriami, moduł odpowiedzialny za przeprowadzanie 
routingu, moduł zawierający protokoły komunikacji z komórką i moduł 
zarządzania użytkownikami i dostępem. Pierwsza baza danych zawiera definicje 
atrybutów i typów. Związane z nią dwa edytory służą do tworzenia 
i modyfikowania atrybutów i typów. Druga baza danych przeznaczona jest na 
opisy reprezentujące obiekty. Odpowiadający jej edytor pozwala na tworzenie 
i modyfikowanie opisów obiektów. Użytkownik może znaleźć opis i schemat 
XML wybranego obiektu, zbadać mapę korzystając z możliwości wirtualnego 
podróżowania lub wykorzystać opcję wyznaczania ścieżki między dowolnymi 
obiektami. Bazy danych utworzone w systemie PostgreSQL 7.3.1. Edytory 
zostały zaimplementowane przy użyciu narzędzi XML-owych: DOM i SAX, JSP 
– Java Server Pages, HTML i JavaScript. Moduł komunikacyjny został 
zaimplementowany (jako srewlet) w środowisku Java 2 Platform Standard 
Edition (J2SE 1.4, 2 SDK). Wyznaczanie trasy również zostało napisane w Javie. 
Cała aplikacja R-serwera działa na komputerze z serwerem Apache Tomcat 4.0 
i systemem operacyjnym Windows 2000. 

Blue-serwer 
Architektura i podstawowe funkcje Blue-serwera są identyczne jak na 

R-serwerze Odróżnia je jedynie technologia, zastosowana do łączenia się 
z telefonem komórkowym. R-serwer dostępny jest z komórki poprzez Internet, 
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podczas gdy, połączenie między komórką a Blue-serwerem oparte jest na 
protokole Bluetooth, tj. RFCOMM. Używając komunikacji Bluetooth, z komórki 
można wysłać żądanie opisu obiektu lub wyznaczenia ścieżki do obiektu 
docelowego. Komórka może także wysłać wezwanie o pomoc do Blue-serwera; 
administrator serwera jest natychmiast powiadamiany o takim wezwaniu. 
Połączenie po stronie Blue-serwera jest zaimplementowane przy użyciu 
interfejsu BlueZ dla protokołu RFCOMM. Ponieważ jest on przeznaczony na 
platformę Linuxa, cała aplikacja spełniająca rolę Blue-serwera działa na 
komputerze z systemem operacyjnym Mandrake Linux. 

Obiekt elementarny 

Obiekt elementarny powinien być zrealizowany jako układ scalony 
zintegrowany z nadajnikiem podczerwieni transmitującym identyfikator obiektu. 
Dla potrzeb projektowych jest on symulowany przez aparat komórkowy Nokia 
6600 z kontrolerem IrDA.  

Podsumowanie 
Podczas testowania pierwszego prototypu naszego projektu pojawiły się 

pomysły, jak usprawnić system i jakie nowe funkcje do niego dołączyć. Sama 
idea obiektowo zorientowanego podejścia do reprezentacji danych 
geograficznych okazała się być ciekawym rozwiązaniem nie tylko w przypadku 
pomagania osobom niewidomym 

W naszym systemie pozycja obiektu jest ustalana względem pewnych 
ustalonych punktów odniesienia. Jednakże, wydaje się być rozsądnym 
zintegrowanie naszego systemu z systemem GPS. Będzie on szczególnie 
pomocny na dużych otwartych przestrzeniach, gdzie instalacja nadajników 
podczerwieni nie jest zalecana z wielu powodów, np. światło słoneczne może 
zakłócać wiązkę podczerwieni, droga jest konserwacja nadajników. 

Prawdziwym wyzwaniem dla naszego projektu jest stworzenie dokładnej, 
obiektowo zorientowanej mapy części miasta (campusu uniwersyteckiego) tak, 
aby mógł on być profesjonalnie wykorzystywany nie tylko przez osoby 
niewidome. 

Aby to osiągnąć musimy zdefiniować wiele nowych typów obiektów. 
Zapraszamy wszystkich do zgłaszania swoich propozycji na nowe definicje 
atrybutów i typów dla naszego repozytorium poprzez naszą stronę domową 
projektu.


