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Látássérülteket segítő 

navigációval jött ki a 

Google térképe 

 

Az új és az eddigieknél sokkal pontosabb gya-

logos navigáció hang alapú tájékoztatással 

vezet végig a kiválasztott útvonalakon, egyelő-

re csak Japánban és az Egyesült Államokban. 
 

 
 

A Google térképszolgáltatásához kiadott egyik új 

frissítés a korábbinál részletesebb utasításokkal 

látja el a gyalogosan közlekedőket, legelsősorban 

azzal a céllal, hogy megkönnyítse a vak és látás-

sérült emberek navigációját. Ez alatt az olyan hang 

alapú tájékoztatást kell érteni, ami nem csak irány-

ba állít, de pontosan jelez, ha be kell fordulni va-

lamilyen irányba, vagy figyelmeztet, ha a felhasz-

náló egy nagyobb és forgalmasabb keresztező-

déshez érkezik, hogy ott a megfelelő óvatossággal 

kelhessen át. Amennyiben a gyalogosok mégis 

rossz irányba tévednek, az alkalmazás azonnal 

tájékoztatja őket arról is, hogy újratervezi az útvo-

nalukat. 

 

 

 

 

Nem csak a vakoknak lehet hasznos 

 

A társaság hivatalos blogján a Google egyik alkal-

mazottja, a cégnél üzleti elemzőként dolgozó 

Szugijama Vakana számol be az új funkciókról. A 

Tokióban élő nő maga is a látássérültség „jogi 

vakságnak” nevezett kategóriájába esik, vagyis 

pontosan tisztában van vele, hogy az ismeretlen 

vagy meg nem szokott környezet milyen kihívások 

elé állítja a gyengénlátókat. Az ő leírása alapján a 

Google hang alapú navigációja nem csak abban 

segít, hogy valaki eljusson A-ból B-be, hanem a 

gyakran közölt friss információ önbizalmat is ad az 

arra rászoruló és aktuálisan egyedül utazó fel-

használóknak, akiknek így nem köti le minden 

energiáját maga a közlekedés. 

 

A Google nem véletlenül éppen tegnapelőtt, októ-

ber 10-én jött ki a frissítéssel, mivel ebben az év-

ben ide esett a Látás Világnapja. A bejelentésből 

persze az is kiderül, hogy a vállalat nem kizárólag 

a vak és gyengénlátó felhasználókat célozza az új 

funkciókkal, mivel ezek hasznosak lehetnek min-

den olyan esetben, amikor valaki nem akar a tele-

fon képernyőjáre tapadva sétálgatni. A speciális 

navigáció csütörtők óta angol és japán nyelven 

érhető el az Egyesült államokban és Japánban, az 

Android és iOS platformok alatt. A Google a ké-

sőbbiekben természetesen további nyelvek és 

országok hozzáadását is tervezi, a szolgáltatás 

aktiválására szolgáló opció a Térkép alkalmazás 

gyalogos útvonaltervező pontja alatt lesz majd 

elérhető. 

 
Forrás: https://bitport.hu/latasserulteket-segito-

navigacioval-jott-ki-a-google-terkepe 

 

Válogatta: Fonyó Istvánné 
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