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כיצד אוכל להיות בטוח שאמצא את דרכי ברחוב? 
האם אוכל לאתר משרד בתוך מבנה ציבורי? האם 
אני מתארח?  בו  אמצא את חדרי בקומת המלון 
כיצד אדע שרכבת עומדת להיכנס לרציף ומאיזה 

כיוון היא מגיעה? 
שאלות כאלו ואחרות נשאלות על ידי מי שמתקשה 
בהתמצאות  מתקשה  מי  במרחב.  בהתמצאות 
במרחב? למעשה, כל אדם בזמן זה או אחר עשוי 
לעזרה.  זקוק  ושהוא  דרכו  את  שאיבד  להרגיש 
אולם, בתוך כלל האוכלוסייה ישנם אלו המתקשים 
במציאת דרכם יותר מאחרים. מתוכם, אלה עם 
מוגבלויות הראייה ואלה עם מוגבלויות קוגניטיביות 
מנת  על  עזר  לטכנולוגיות  ויזדקקו  יותר  יתקשו 

לתפקד בצורה עצמאית.
היסטורית, מרבית טכנולוגיות העזר להתמצאות 
במרחב פותחו עבור אנשים עיוורים וכבדי ראייה1. 
ואתגר  סקרנות  עורר  תמיד  ראייה  ללא  תפקוד 
מקצוע  אנשי  ע“י  טכנולוגיים  פתרונות  למציאת 
מדיסציפלינות מדעיות שונות כמו תחום ההנדסה, 
ועיצוב  ואלקטרוניקה  חשמל  המחשב,  מדעי 
מדעי  מתחום  מגיעים  נוספים  שותפים  המוצר. 
ההתנהגות כמו פסיכולוגיה ותחום מדעי הבריאות 
כמו פיזיותרפיה. לאורך השנים נעשו נסיונות רבים 
העוקפים  כאמצעים  טכנולוגיים  פיתוחים  להציע 
לצרכי  החסר  החוש  תפקידי  את  ממלאים  או 
סביבתיים  דרך  ציוני  קבלת  אישית,  התמצאות 
היה  הקלאסי  הארוך  המקל  במרחב.  והתניידות 
האמצעי המודרני הראשון שסייע להתמצאות בעת 
העשרים  המאה  מאמצע  החל  במרחב.  ניידות 
רכיבים  הוספת  ע“י  לשדרגו  רבים  נסיונות  נעשו 

טכנולוגיות חדשות להתמצאות 
במרחב לאנשים עם מוגבלויות
אורנה ערן ונורית נוישטט

אלקטרוניים ברמות שונות שמטרתם הייתה לספק 
מידע מרחבי על הסביבה הקרובה. רכיבים כמו 
סורקים  סונריות,  אולטרה  קרניים  או  לייזר  קרני 
את המרחב ומעבירים למשתמש מידע חיוני לגבי 

מכשולים במסלול הניידות.

נגישות השירות.  ונגישות לאנשים עם לקויות שמיעה. מורשת  ד“ר אורנה ערן, אודיולוגית, מומחית לשיקום, טכנולוגיות עזר 
עוסקת, בין היתר, כיועצת מומחית לנגישות לאנשים עם לקות שמיעה עבור נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות, קרנות 

המוסד לביטוח לאומי, אגף השיקום של משרד הביטחון, קרן קיימת לישראל, משרד התמ“ת ועוד.
באוניברסיטה העברית  ועיוורים, מרצה  ראייה  לקויי  וניידות של אנשים  נוישטט, פריפטולוגית, מומחית להתמצאות  נורית  ד“ר 

ובמכללת לווינסקי, מורשת נגישות השירות, בין השאר יועצת לביטוח הלאומי ולנציבות לאנשים עם מוגבלויות.

 הזמר סטיבי וונדר
בוחן את טכנולוגיית 

 ה-KNFB שפותחה
ע"י קורצוויל בכנס 

2008 CSUN
צילום: נורית נוישטט
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הייתה  ראייה  לקויות  עם  אנשים  אוכלוסיית 
ותמשיך להיות אוכלוסיית היעד העיקרית לפיתוח 
טכנולוגיות עזר להתמצאות וניידות. אולם בשנים 
גם קבוצות אחרות  כי  גוברת ההכרה  האחרונות 
בהתמצאות  קשיים  עם  מתמודדות  באוכלוסייה 
עם  לאנשים  להתיחס  יש  ביניהם  במרחב. 
מוגבלויות קוגניטיביות כמו פיגור, דמנציה )אובדן 
עם  אנשים  גם  למידה.  וליקויי  אלצהיימר  זיכרון(, 
נתקלים  שמיעה(  וכבדי  )חרשים  שמיעה  לקויות 
בקשיים של התמצאות במרחב כאשר ישנו צורך 
בקבלת מידע שמיעתי או במיקום צליל במרחב 
)לוקליזציה(. כך לדוגמה אדם עם לקות קוגניטיבית 
של  במבוך  החוצה  דרכו  את  למצוא  יצליח  לא 
חניון ציבורי. אדם עם לקות שמיעה העומד בתור 
לקבלת שירות מול מספר דלפקים לא ידע מאיזה 

כיוון הוא נקרא לגשת לדלפק.
העזר  טכנולוגיית  של  המואצת  ההתפתחות 
מוגבלויות,  עם  אנשים  של  לרשותם  העומדת 
בעיקר מאז החלת חוקי הנגישות במדינות המערב, 
האישית  הבחירה  באפשרויות  גיוון  מאפשרת 
והיישום במישור הציבורי בהתאם לצרכים האישים 
והמורכבות המרחבית אותה יש להנגיש. יש כיום 
במקומות  לשימוש  שניתנים  טכנולוגיים  פיתוחים 
המיועדים  אחרים  ציבוריים.  בניינים  כמו  סגורים 
לשימוש מחוץ למבנים, וכאלה המתאימים לשימוש 

בכל מקום. 
מטרת מאמר זה היא לסקור חלק מהטכנולוגיות 
עם  אנשים  של  לרשותם  העומדות  העדכניות 
על מספר  ולהצביע  קשיים בהתמצאות במרחב 

טכנולוגיות חדישות הנמצאות בהליכי פיתוח.
טיימס2  בניו–יורק  מאמר  התפרסם  לאחרונה 
האוכלוסייה  של  המיוחדים  צרכיה  את  הסוקר 
האוכלוסין  מפקד  על–פי  בארה“ב.  המבוגרת 
ה–65  בני  אוכלוסיית  האמריקני,  הפדרלי 
ומעלה מונה היום כ–40 מיליון אנשים והצפי הוא 
אמצע  עד  עצמה  את  תכפיל  זו  שאוכלוסייה 
המאה הנוכחית3. מחלות כמו אלצהיימר ודמנציה 
הרווחות בגיל השלישי מצריכות פיתוחים טכנולוגיים 
זיכרון,  מאובדן  הסובלים  לזקנים  שיאפשרו 
כושר  ואיבוד  בזמן  או  במרחב  התמצאות  חוסר 
הטבעית  בסביבתם  ולתפקד  להמשיך  השיפוט, 
באחרים.  מינימלית  ובתלות  ביטחון  בעצמאות, 
עבור  במיוחד  שפותחו  טכנולוגיות  מציין  המאמר 
מחשב  באמצעות  לדוגמה,  המאפשרות,  זקנים 
אחר  לעקוב  הקשיש  בית  ברחבי  תנועה   וגלאי 
תנועותיו — האם קם ממיטתו, ניגש לארון התרופות 

או יצא מביתו. מאחר וכל יציאה מן הבית עלולה 
להסתיים באובדן הדרך ואי–יכולת לחזור הביתה 
מענה  לתת  המנסות  טכנולוגיות  כיום  קיימות 
שירות  לכלבי  במרכז  לדוגמה,  כך  זו.  לבעיה 
אלקטרוני  ביות  מכשיר  פותח  בישראל,  וֶתרפיה 
כלב  של  בשילוב  הפועל   )Homing Device(
 .)Alzheimer’s Aid Dog( אלצהיימר  לחולי  שירות 
כולל מערכת  המכשיר המוצמד לחגורת הכלב, 
את  לדעת  אלקטרונית ומקלט GPS המאפשרים 
והחולה  במידה  נתון4.  רגע  בכל  המדויק  מיקומו 
תועה בדרכו או מטייל אל מחוץ “קו הגבול“ שהוגדר 
עבורו, ניתן להעביר אות קולי אל המכשיר, והכלב 

המאומן בקבלת האות ישיב את החולה לביתו. 

,                                         .GPS-טכנולוגיית ה
התשעים  בשנות  שנכנסה  לוויינית,  ניווט  מערכת 
לשימוש אזרחי, היוותה בסיס לפיתוחים טכנולוגיים 
עבור אנשים עם קשיים משמעותיים בהתמצאות 

במרחב. 
הסובבים  לוויינים  על  מבוססת   GPS—ה מערכת 
למקלטים  אותות  ומשדרים  הארץ  כדור  סביב 
 GPS למקלטי  ומשם  הקרקע  על  הנמצאים 
אישיים. המערכת מאפשרת דיוק במיקום המקלט 
שיפור  מטרים.  עשרות  מספר  עד  של  האישי 
DGPS-ה מערכת  ע“י  הושג  המדידה   בדיוק 

 ,)Differential Global Positioning System(

בודדים,  ס”מ  מספר  עד  של  דיוק  שמאפשרת 
מהווה  שהטכנולוגיה  מי  עבור  משמעותי  שיפור 

עבורו תחליף לחוש הראייה. 
 .GPS קיימות כיום מערכות רבות המבוססות על
חלקן פותחו ספציפית עבור אנשים עם מוגבלויות. 

מכשיר ביות אלקטרוני

)Global Positioning System(
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פריצת דרך משמעותית נוספת נעשתה עם מזעור 
המחשבים והטלפונים הניידים מצד אחד, ושילובם 

עם טכנולוגיות מתקדמות מצד שני. 
חברת HP בשיתוף עם חברת VisuAide השתמשו 
לפיתוחים  כפלטפורמה   iPAQ היד  כף  במחשב 
עבור אנשים עיוורים. בשנת 2003 חולל הטרקר 
לניווט  מידע  המספק  כמכשיר  מהפכה   )Trekker(
הטרקר   .GPS-ה טכנולוגיית  באמצעות  במרחב 
שילב תפריט קולי יחד עם הדרכה קולית של מפות 
לאדם  שסיפק  עניין  נקודות  על  ומידע  דיגיטליות 
העיוור מידע בזמן אמת על סביבתו והמסלול בו 
הוא נע. ב–2005 אותה טכנולוגיה שולבה במחשב 
כף היד ה-Maestro, שילוב המאפשר יתרונות של 

ניווט ומחשב כף יד במכשיר אחד.5

בעיר  הצהובות  למוניות  הוכנסו  האחרונה  בשנה 
האחורי  במושב  המותקנים  מגע  מסכי  ניו–יורק 
ומשלבים מערכות GPS, מידע ובידור. כך לדוגמה, 
הנוסע יכול לעקוב אחר נתיב הנסיעה, ועל ידי כך 
להרחיב את התמצאותו בעיר ולאפשר לו תחושת 
אל  היציאה  מנקודת  הנסיעה  במסלול   שליטה 
על  מופיע  לתשלום  המחיר  הנסיעה,  בסוף  יעדו. 
הצג, דבר שמאפשר תקשורת לא מילולית יעילה 
דובר  תייר  או  שמיעה  לקוי  נוסע  עבור  הנהג  עם 

שפה זרה. 

מחשב כף יד המאסטרו

         
 Distributed Photo להתמצאות  תמיכה  שירות 
המבוססת  בטכנולוגיה  שימוש  עושה   Captioning

שירות  הכולל מצלמה.  שלישי  דור  נייד  טלפון  על 
זה מאפשר לאנשים עם קושי בהתמצאות במרחב 
לעיבוד  למרכז  הימצאם  מקום  על  צילום  לשלוח 
נתונים. כתשובה מקבל המשתמש מידע על מיקומו 
המתקשה  אדם  נוספים.  מזהים  ופרטים  המדויק 
או  שלט  תמונת  לשלוח  לדוגמה  יכול   בקריאה, 
קולי  מידע  ולקבל  אוטובוס,  בתחנת  זמנים  לוח 

ממרכז הבקרה. 

צגי ניווט ומידע לנוסע. צילום: אורנה ערן
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טלפוני הדור השלישי הכוללים מצלמות, מאפשרים 
גם לאנשים חרשים הדוברים שפת סימנים לקבל 
סיוע מרחוק בזמן אמת ע“י ראיית פני נותן השירות 
או  דיבור,  קריאת  לצורך  שלהם  הטלפון  במסך 

באמצעות נותן שירות דובר שפת סימנים. 
CSUN בכנס

עם  ואנשים  טכנולוגיות  על   ,)2008( האחרון 
מוגבלויות, חשף קורצוויל )Kurzweil( את הפיתוח 
העיוורים  ארגון  בשיתוף  שנעשה  שלו,  האחרון 
והוא   KNFB נקרא  הפיתוח  האמריקני.  הלאומי 
 KNFB-ה לכתב.6  בנגישות  דרך  פריצת  מהווה 
מצלמת  שלישי,  דור  נייד  בטלפון  שימוש  עושה 
 Text to( לקול  טקסט  הממירה  ותוכנה  טלפון 
הוא  בו  הטקסט  את  מצלם  המשתמש   .)Speech

מיידית.  הכתוב  את  מקריאה  והתוכנה  מעוניין 
וכל  הטלפון  צג  גבי  על  מוצג  הכתוב  זמנית,  בו 
מילה שמוקראת מודגשת ומאפשרת מעקב אחר 
הטקסט לאלו עם שרידי ראייה. ה-KNFB מאפשר 
גם הגדלת דפוס של כל טקסט מצולם, כולל שלטי 
וונדר,  סטיבי  בביתן  ביקר  הכנס  במהלך  רחוב. 
הזמר העיוור, שבחן את הטכנולוגיה בהתפעלות. 
התוכנה שיכולה לזהות בקלות גם כסף אמריקני 
שמות  תגי  קריאת  עם  גם  בהצלחה  התמודדה 

KNFB-מכשיר ה

של באי הכנס, כולל אלו של כותבות מאמר זה.
שימוש נוסף בטלפון נייד המבוסס על טכנולוגיית 
מידע  קבלת  מאפשרת   )Bluetooth( בלוטות‘ 
אסטרטגיות  בנקודות  הממוקמים  ממשדרים 

URNA במרחב. כך לדוגמה מערכת
 )Universal Real-time Navigational Assistance(
ניווט  פותחה כדי לעזור לאנשים עם לקות ראייה 
בטוח בחציית צמתים מרומזרים ע”י קבלת מידע 
לפיתוח  בסיס  היווה  הרעיון  הנייד.7  לטלפון  קולי 
מערכת ניווט להולכי רגל ה-PedNav  שתאפשר 
היומי  מסלולו  את  ביעילות  לתכנן  משתמש  לכל 
במרחב האורבני תוך קבלת מידע בזמן אמת על 
נקודות ציון )כמו מסעדות, חנויות( ותכנון יעיל של 
על  )כמו המלצה  לרשותו  העומד  והזמן  המסלול 

נסיעה באוטובוס או ברכבת(. 
הקושי של אנשים עיוורים בהתמצאות וניווט בתוך 
מבנים ומגבלות ה-GPS הובילו למספר פיתוחים 
בשימוש בטכנולוגיות חלופיות בנסיון לתת מענה 

לצורך. 
    Talking Signs-אחד הפיתוחים הבולטים היה ה
קרני  באמצעות  קולי  מידע  שידור  על  המבוסס 
אור אינפרה–אדום אל מקלט )רסיבר( הנישא ע“י 
ממוקמים  האינפרה-אדום  משדרי  המשתמש. 

 )Northridge California State University( 

Distributed Photo Captioning

8

9
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המשתמש  במרחב.  שונות  אסטרטגיות  בנקודות 
סורק את האזור ע“י הרסיבר שבידו שמשמיע את 

המידע הקולי שמשודר אליו. 

טכנולוגיית את  פיתחו   MIT-מ  חוקרים 
על  מידע  המעבירה   Talking Light-ה 
תאורה  מגופי  אור  באמצעות  במרחב  מיקום 
הליכה  מסלולי  לאורך  הממוקמים  פלורוסנטיים 
בתוך מבנה. האות האופטי נשלח למחשב כף יד 
שימוש  עושה  המחשב  המשתמש.  ידי  על   הנישא 
קוליות  הוראות  אליו  המשדרת  מיפוי  בתוכנת 
נוסתה  האחרונות  בשנתיים  במרחב.  לניווט 
 20 על  ראש  לנפגעי  שיקום  במחלקת  המערכת 
הכוללות  קוגניטיביות  מבעיות  שסבלו   פציינטים 
ובהתמצאות.  בזיכרון  מופשטת,  בחשיבה  קשיים 
למשתמשים  עזרה  המערכת  כי  מצאו   החוקרים 
השיקומי  המרכז  בתוך  והתמצאות  בניווט  הן 
חזותיים  רמזים  עיבוד  מיומנויות  ברכישת   והן 

לצורך ניווט בסביבה שאינה מוכרת להם.

פיתוח  בהליכי  הנמצאת  נוספת  חדשה  מערכת 
על  המבוססת   StepHear-ה מערכת  הינה 
טכנולוגיית  RF                                   ומאפשרת 
קבלת מידע, התמצאות וכיווניות עבור אנשים עם 

Talking Signs-מקלט )רסיבר( של ה

המערכת  קוגניטיביות.  ומוגבלויות  ראייה  לקויות 
ומקלט/ בסיס  יחידת  חלקים:  משני  מורכבת 
מוקלטות  הודעות  שתי  עם  הבסיס  יחידת  שלט. 
במרחב.  נבחרות  ציון  בנקודות  ממוקמת  מראש 
או  רוטט  המשתמש,  ע“י  הנישא  המקלט/שלט 
לחיצה  בסיס.  ליחידת  קירבה  על  קולית  מתריע 
על אחד הלחצנים מפעילה הודעה קולית המגיעה 
מיחידת הבסיס ומאפשרת בנוסף לקבלת המידע, 
ניתן בקלות לשנות  גם הכוונה לכיוון מקור הקול. 
ולהקליט הודעות חדשות על–פי צרכי המקום. כך 
בפתח  הבסיס  יחידת  את  להתקין  ניתן  לדוגמה 
משרד במבנה ציבורי. הודעה אחת תציין את שם 
שעות  לגבי  תעדכן  שנייה  והודעה  המשרד  בעל 
אוטובוסים  בפתחי  בסיס  יחידת  מיקום  קבלה. 
מספר  את  לדעת  עיוור  למשתמש  תאפשר 
האוטובוס שנכנס לתחנה ומה יעדו. מיקום יחידות 
מלון  בתי  כמו  מבנים,  בתוך  בצמתים  בסיס 
יאפשר התמצאות  וקמפוסים של אוניברסיטאות, 

וניווט עצמאי של המשתמש. 

                 StepHear-הדגמה בשימוש מערכת ה

)Radio Frequency(

 Talknig Light-שידור מידע באמצעות ה

נציב אנשים עם מוגבלויות בניו–יורק, מר ספולין, אדם עיוור, 
מדגים שימוש במערכת ה-StepHear. צילום: נורית נויישטט

10
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עגלת קניות ממוחשבת

,RFID-ב שימוש  עושה  חדשה.   טכנולוגיה 
ובתגיות   )Radio Frequency Identification( 
הנמצאים  בעזרים  ומורכבות  מידע11  המעבירות 
 )Kulyukin( בשימוש יומי. כך לדוגמה פיתח קולייקין
הליכון ממוחשב Iwalker המסייע לאנשים קשישים 
המאבדים את יכולת ההתמצאות שלהם12. לאורך 
מסלול הניידות של הקשיש בבית אבות, לדוגמה, 
הושתלו תגיות RFID המעבירות מידע קולי רלוונטי 
כגון “שירותים מימין“, “חדר אוכל משמאל“. ניתן 
גם להעביר מסרים משניים כגון שעות הארוחה או 

תזכורת לגבי זמן נטילת תרופות.

בדומה, פיתח קולייקין גם עגלת קניות ממוחשבת 
לסופרמרקט13 המסייעת לאדם עיוור המשתמש 
בה לנוע ולקבל מידע במסלולי המרכול. העגלה 
ברקוד  הקוראת  במערכת  בנוסף,  מצוידת, 

ומוסרת מידע קולי על המוצרים שעל המדפים. 
במכשיר  גם  יושמה   RFID-ה  טכנולוגית 
ע“י  2007 בשנת  שפותח   Tellmate-ה 

אנשים  של  אישי  לשימוש   GaiShan Technology

עיוורים. המכשיר מאפשר להקליט על גבי תגיות 
מבוססות RFID  ולהצמידן לאביזרים, מוצרים או 
המידע  את  לקבל  כדי  הבית.  בתוך  ציון  נקודות 
הקולי שהוקלט יש לכוון אליו את המכשיר וללחוץ 

על כפתור הפעל.

Iwalker-הליכון ה
עיוורים-חרשים כדי  מכשיר שפותח עבור אנשים 
 Haptic-לסייע להם באיתור מכשולים בדרך הוא ה
ומדידת  בשידור  שימוש  עושה  המכשיר   .Torch

מרחק מעצמים באמצעות גלים אולטראסוניים15. 
המשתמש אוחז בידית המכשיר ומניח את אגודלו 
על דיסק שמסתובב בהדרגה עד 180 מעלות נגד 

כיוון השעון ככל שהמרחק מהאוביקט מתקצר. 

Tellmate-מכשיר ה

Haptic Torch-מכשיר ה
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העתיד כבר כאן....
כיום פועלות בעולם מספר קבוצות מחקר ופיתוח 
העוסקות בפיתוחים חדשניים בתחום ההתמצאות 
למלא  כדי  חלופיים  בחושים  שימוש  תוך  במרחב 
האדם  מוח  של  ההסתגלות  החסר.  החוש  את 
מאפשרת לו לעבד מידע חושי חסר לחוויות חדשות 
הלשון,   באמצעות  “ראייה“  לדוגמה,  המספקות, 
 Virtual Acoustic Space השמיעה או העור. פרויקט
עיוורים  עבור  טכנולוגיה  בפיתוח  עוסק  בספרד 
ולוקליזציה16 בהתבסס  המרחב  תפיסת  שעניינו 
על שמיעת צליל בלבד. אחרים עוסקים בפיתוחים 

כמידע  חזותיים  דימויים  העברת  על  המבוססים 
החלוצים  אחד  שונים.  גוף  לאברי  ויברו–טקטילי 
בתחום היה פרופ‘ בקריטה )Bach-y-Rita( שהמיר 
של  במטריצה  מכני  למידע  חזותיות  תמונות 

ויברטורים זעירים שמוקמו על פני הלשון.17 
הוצג  בקריטה,  של  המוקדמים  לפיתוחים  בדומה 
האלסטי“  והמוח  “עיצוב  בתערוכת  לאחרונה 
 The mind  - מיצג  בניו–יורק18   MOMA במוזיאון 
ויברטורים  מערך  מוקם  הכיסא  בגב   .Chair

הדמיה  ויוצרים  בו  היושב  גב  על  מכנית  הנוקשים 
מצלמה.  באמצעות  המועבר  החזותי  המידע  של 
המידע  את  מעבד  האלסטית,  יכולתו  על  המוח, 

הטקטילי חזרה למידע צורני. 
פיתוח נוסף הוא של מדריך הדרך האולטרה סוני 
לאנשים  המיועד    )Ultrasonic path guidance(
ידי  על  במרחב  מכשולים  על  המתריע  עיוורים 
צליל. מערך של משדרי אולטרה סאונד המוצמדים 
לפלג הגוף העליון של המשתמש משדרים גלי קול 
הפוגעים בעצמים במרחב וחוזרים כהד אל מקלט 

הנמצא אצל המשתמש.
הוירטואליות  הסביבות  בתחום  התפתחויות 
במעבדת  מדענים  הוביל  המחשבים,  ובתחום 
עיוורים  של  יכולתם  את  לחקור   MIT-ב המגע 
באמצעות  מרחבית  קוגניטיבית  מפה  לבנות 
סביבה וירטואלית רב–חושית הכוללת משוב קולי 

מכשיר ה-Haptic Torch בפעולה

Bach-y-Rita מטריצת הלשון של

Mind Chair-ה

ומוט היגוי מישושי20. המטרה לשפר את מיומנות 
ההתמצאות של העיוורים באופן עצמאי ובמרחב 

מציאותי שאינו מוכר להם.  

סיכום
חווים  מוגבלויות  עם  אנשים  של  רבות  קבוצות 
לאורך  במרחב.  בהתמצאות  מרובים  קשיים 
פיתוחים  להציע  שונים  נסיונות  נעשו  השנים 

19
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תפקידי את  הממלאים  כאמצעים   טכנולוגיים 
החוש החסר לצרכי התמצאות וניידות. חלק נכבד 
שונות.  מסיבות  בלבד  האב–טיפוס  ברמת  נשאר 
אלו  הם  ביותר  המבטיחים  שהפיתוחים  נראה 
ממסר כמו  מתקדמות  טכנולוגיות  על   הנשענים 

באמצעות  והפעלה  לווינית  תקשורת  תלוי 
מיזעור הסלולרים.  הטלפונים   פלטפורמת 
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