
 קריית חינוך מעיין שחר
 האגף הטכנולוגי

 תשס"ו
 עבודת גמר בטכנולוגיה מוכללת

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מגישים                                                                     

 
                                                        אוהד כהן.    

 רון מזור
 מורל עמרי

 מנחה 
 ראובן דינוביץ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 תוכן עניינים:

 

 3......מבוא לפרויקט..........................................................................................

 4.............................תקציר הפרויקט.................................................................

 6...העיוורים בישראל ובעולם..............................................................................

 10ולמה בחרנו לעבוד עימה.............................................. GPS -מהי טכנולוגיית ה

 GPS.............................................................11  -עקרון העבודה של טכנולוגית ה

 NMEA 0183.................................................................................14פרוטוקול 

 Latitude and Longitude(....................................................15קווי אורך ורוחב (

 17נתונים של מפות................................................................................... מסדי

 Visual Basic................................................................................20 -תוכנת ה

 Bluetooth................(............................................23טכנולוגיית ה"שן הכחולה" (

 26השלט הרחוק...............................................................................................

 28..............................תכונות השלט הרחוק ומאגר הנתונים במערכת שלנו.............

 Bluetooth..............................................30 -ורכיב ה GPS -י של ההתקנה והזיהו

 VB...................40דרך היציאה הסריאלית ופירוקו בעזרת  NMEAקריאת הפרוטוקול 

 42...................................תוכנת הניווט.............................................................

 48..................................פקודות קוליות............................................................

 Visual Basic.........................................................49דרך  Mp3עבודה עם קבצי 

 51........................................................................סיכום..................................

 53.................................................................רון.......................... –סיכום אישי 

 54.................................עמרי...................................................... –סיכום אישי 

 55אוהד....................................................................................... –סיכום אישי 

 56....................................נספחים...................................................................

 68...........יבליוגרפיה......................................................................................ב

 70.......תודות..................................................................................................

 



 3 

 מבוא

מחיה אוטונומית אחת, אשר אותה הם מכירים כמעט בעל  כיום, לרוב העיוורים סביבת

פה, ובה הם מסוגלים לנתב עצמם בקלות יחסית. הרחבת סביבת המחיה היא דבר 

אשר גורם קשיים רבים לאדם העיוור, ולפעמים בלתי אפשרית. האדם העיוור מוצא 

 שבים.ההעוברים ו טוב ליבם שלבחבר או בשלו,  בכלב הנחייה ויתל עצמו פעמים רבות

בנוסף, ישנם אנשים פקחים רבים, אשר מוצאים עצמם חסרי אונים בכל הקשור למציאת 

 יעד במקומות אשר אינם נכללים בסביבת המחיה המוכרת להם.

הנעה עם האדם, בין אם הוא עיוור או ירת סביבת מחייה צימטרת הפרויקט שלנו היא 

 .ווט בקלות את דרכו אל היעדרואה, כך שגם בסביבות שאינן מוכרות יוכל המשתמש לנ

, GPSכיום בשוק מוצגים מספר פתרונות לבעיית הניווט. לדוגמא, בעזרת מכשיר 

מחשב כף יד ותוכנת ניווט, ניתן כיום להרכיב מערכת ניווט כמעט מושלמת לניווט 

בשטח. הבעיה היא שהמחירים בשוק כיום למחשבי כף יד, שבהם כבר קיימת אנטנת 

GPSה מאות שקלים, למכשירים הפחות מתקדמים, ויכולים להגיע , נעים בין כמ

לעשרות אלפי שקלים, במכשירים החדישים ביותר. נוסיף לכך שגם התוכנות אינן זולות 

ומחיריהן נעים גם כך בגבולות אלפי השקלים. כך שכל הסיפור הזה אינו זול בכלל. 

 ם.בנוסף למחיר, המכשירים הללו אינם נגישים למשתמשים עיוורי

בכל הקשור לניווט של עיוורים תמיד ניתן להתייחס לכלבי הנחייה, הבעיה הגדולה 

בכלבים שכאלה, היא שעלות ההכשרה שלהם, עולה למדינה עשרות אלפי דולרים, 

 בנוסף לכך שמשך ההכשרה עצמה הוא קצת יותר משנה וחצי. 

 תר.לכן יש צורך במוצר שייתן מענה לשתי האוכלוסיות בצורה הטובה ביו
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 תקציר

המערכת עתידה לנווט את המשתמש באמצעות הודעות קוליות אל היעד תוך פירוט 

הרחוב, מספרי הבתים, ומקומות ידועים מראש, כגון חנויות, תחנות אוטובוס, גנים 

ציבוריים וכו'. בנוסף, המערכת תזהיר את המשתמש מפני סכנות ידועות מראש כגון, 

 תאורה וכו'. מפגש עם כבישים, עצים, עמודי 

המערכת עצמה מבוססת על תוכנת ניווט שפיתחנו. התוכנה היא תוכנה כללית, כך 

שהיא מסוגלת לנווט בכל מקום בעולם, אם הוא קיים במערכת כמובן.  הפקודות 

הקוליות יהיו, כמובן, בשפתו של המשתמש, כך שבעצם המשתמש, בין אם הוא אדם 

ת מחייתו לכל מקום בעולם, ולהיות עצמאי רואה או עיוור, יוכל להגדיל את סביב

 לחלוטין.

, תוכנת הניווט GPS -את תהליך המחקר והפיתוח חילקנו לשלושה: טכנולוגיית ה

 ועזרים טכנולוגיים אשר עתידים להקל על המשתמש במהלך השימוש במערכת.

 

 GPS -טכנולוגיית ה

או באוויר, מקבלים מקלטים אשר נמצאים בתחום כדור הארץ, כלומר על היבשה, בים 

לוויינים, הפרושים מסביב לכדור הארץ, לגבי מרחקם מכל לוויין. אותם  27 -אותות מ

מקלטים בנויים כך שהם מסוגלים, לפי שיטות גיאומטריות ונוסחאות מרחק, לגלות את 

 מיקומם המדויק בכדור הארץ.

מסוגלים לדעת את  בפרויקט שלנו נעזרנו רבות בטכנולוגיה הזו, מכוון שרק בעזרתה אנו

 מיקומו המדויק של המשתמש וכך לנווט אותו בשטח.

מקבלים  GPS -גילינו, כי מכשירי ה GPS -עם תחילת עבודתנו עם טכנולוגיית ה

מחרוזת עצומה ובה נתוני מידע לגבי המכשיר, כגון מיקומו לפי קווי רוחק ורוחב, 

ם, אשר ביניהם גם נתונים מהירותו, מספר הלוויינים שהוא קולט ועוד עשרות נתוני

 Visual -שבשביל הפרויקט שלנו הם חסרי כל ערך. לכן, פיתחנו תוכנה בעזרת ה

Basicשמסוגלת לקלוט את המחרוזת הגדולה ממכשיר ה ,- GPS ולפרק אותה לחלקי ,

 הנתונים הרלוונטיים. 

 

 תוכנת הניווט

אשר תבססת על שיטה מהבשביל לנווט את העיוור בין הצמתים השונים פיתחנו תוכנה, 

 .Tcp/Ipעל בסיס פרוטוקול  דומה ביותר לשיטת ניווט המידע ברשת האינטרנט
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שיטת הניווט ברשת האינטרנט מבוססת על העיקרון שכאשר מידע מסוים מגיע לצומת 

דרכים באינטרנט (ראוטר) הראוטר ידע תמיד לאן לנתב את אותו מידע על מנת שהוא 

 Subnet Maskלכתובת  IPב הרצוי השילוב בין כתובת יגיע בסופו של דבר אל המחש

בנוסף לשיטה הזו של ניווט באינטרנט אחד המנחים שלנו אמר לנו כי כבר יש אלגוריתם 

 כזה וניתן להשתמש בו, אבל למרות הכל רצינו לפתח משהו משלנו.

העיקרון של התוכנה הוא מספור הצמתים לפי סדר מסוים וכאשר רוצים להגיע מצומת 

סוים לצומת אחר בעזרת חישוב ניתן יהיה לנווט אותו. את השיטה המלאה ניתן יהיה מ

 לראות בפרק על התוכנה.

 

 עזרים 

כדי לקשר בין כל רכיבי המערכת, בחרנו להשתמש בטכנולוגיית ה"שן הכחולה" 

)Bluetooth .( טכנולוגיית הבלוטות' נועדה למעשה להוות תקן אוניברסאלי לחיבור

בין אם מדובר בטלפון סלולארי, מחשב כף יד, מחשב  ,מכשירים ח קצר ביןאלחוטי לטוו

 .שולחני או אפילו מדפסת

 טכנולוגיה זו היא בין המתקדמות ביותר בשוק כיום, והיא מאוד נוחה לשימוש.
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 העיוורים בישראל ובעולם

זור בפרויקט שלנו, אנו משלבים אמצעים ייחודיים לעיוורים בישראל ובעולם ,במטרה לע

 להם.

 פרק זה, יבהיר מיהו עיוור בישראל ומהם בעיותיו, קשייו, ודרכיו.

"מבין החושים של האדם חוש הראיה הוא החשוב ביותר לצורך תפקוד בסביבה 

 הפיסית.

סביבה אישית, סביבה חברתית וסביבה פיסית.  -האדם פועל ביחסי גומלין עם סביבתו 

המשתנים הסביבתיים הם  וסביבתיים. ביחסי הגומלין האלה ישנם משתנים אישיים

וזמינות של  עצמים בשטח, מכשולים, מטרדים, מעשי פשע, תנאים להתמצאות

 שירותים.

על מנת לפעול ולתפקד בסביבה נדרשת הסתגלות אישית מצד אחד ושינוי הסביבה 

 הפיסית מצד שיני.

ים, ועקב כך תלויה בכישורים השונים של האנשים השונ -הסתגלות לסביבה היא אישית 

היא שונה מאדם לרעהו. התאמת הסביבה הפיסית מתבצעת ע"י הקהילה כהשלמה 

ליכולת האישית ובמטרה ליצור תשתית אופטימאלית להשגת יעדים אישיים יום יומיים, 

 באופן עצמאי ומכובד."

-ל 40, תחת הגדרת המונח 'עיוורון', נכתב כי חיים כיום בין Y-net יקלופדיתאנצ ל פיע

הערכות ארגון הבריאות העולמי  ל פי) ע2004מיליון עיוורים  (מעודכן לשנת  45

)World Health Organizationמיליון בעלי כושר ראייה ירוד. 160 -), וכ 

) וליקוי ראייה המוכרים 2005אלף עיוורים (מעודכן לראשית  23-במדינת ישראל חיים כ

 שנה. עיוורים נוספים מתווספים מדי 2000-חוק,ו ל פיע

 .66כרבע מהעיוורים בישראל הם עיוורים באופן מוחלט, אשר רובם מעל גיל 

 : מחציתם עיוורים באופן מוחלט.5בקרב העיוורים עד גיל 

 : שליש מתוכם עיוורים באופן מוחלט.21עד  6בקרב  העיוורים  מגיל 

 אחוז העיוורים המוחלטים הולך ופוחת עם הגיל.

 אלף עיוורים נוספים מתווספים מדי שנה. 50רים , ואלף עיוו 750-בארה"ב חיים כ

 הגורמים העיקריים לעיוורון במדינת ישראל:על פי אותה אנציקלופדיה, 

 :18%-ניוון של הרשתית (בהקשר גילי)  .א

 היא גורם מהותי באובדן כושר הראייה. 

במחלה זו נהרס באופן הדרגתי האזור ברשתית העין האחראי למרכז הראייה 

)macula,(  .עד למצב של עיוורון 
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 מיליון בני אדם ברחבי העולם חולים במחלה. 30עד  25-כ

 :12.4%-גלאוקומה (ברקית) .ב

 מחלת עיניים הפוגעת בעצב הראייה. 

 עיני מוגבר. -ברוב המקרים המחלה נגרמת כתוצאה מלחץ תוך

בשלבים מוקדמים של המחלה עלול להיפגע שדה הראייה, ובמצב מתקדם עלולה 

 הביא אף לעיוורון מוחלט.המחלה ל

 :11.4%-רטינופטיה סוכרתית .ג

 הקטנים המזינים את הרשתית.  כלי הדםהיא מחלה של 

 המשפיע על כושר הראייה. הסוכרתזהו הסיבוך הנפוץ ביותר של מחלת 

 :9.5%-ניוון של הרשתית (כתוצאה מקוצר ראייה) .ד

 ליקוי ראייה שבו הדמות מתקבלת לפני הרשתית.

 כלומר רואים היטב גופים קרובים, אך מתקשים בראיית דברים רחוקים.

 הטיפול לליקויי זה משקפיים עם עדשה קעורה.

 ית אל רשתית.עדשה קעורה מביאה את הדמות מפני הרשת

 web.macam.ac.il/~ltami/samah/SH.htm -ההסבר על קוצר ראייה נלקח מ 

 ).Y-net: העצב המקשר בין העין למוח.(ע"פ אינצ'  8.3%-ניוון עצב הראייה .ה

 יפה,ח-על פי האתר של אגודה למען העיוור ולמניעת העיוורון

http://www.blindhaifa.org.il/cert_bl.asp  

 לקוי ראיה הנו אחד מן המצבים הבאים:\עיוור

 העדר גמור של הראייה. .א

 מטר ב'עין הטובה' או באמצעות המשקפיים. 3/60חדות ראייה שאינה עולה על  .ב

 מעלות . 20ה ראייה מרבי שאינו עולה על צמצום שדה הראייה: שד  .ג

משרד העבודה והרווחה באמצעות השירות לעיוור והמחלקות לשירותים חברתיים 

 למי שעונה להגדרות שצוינו לעיל.–מנפיק תעודות עיוור לזכאים 

 על פי אתר האנציקלופדיה  ויקפדיה עיוורון נגרם כתוצאה מ:

 . ראייהמום המתבטא באובדן יכולת ה

 .תאונהאו  מחלהם נגרם כתוצאה מזה הינו מולד, ולעיתי מוםלעיתים 

הברייל, שפותחה ע"י לואי ברייל מצרפת,  העיוורים מסוגלים לקרוא באמצעות שפת

 שהתעוור כתוצאה מתאונת דרכים.

 שאומנו לעזור לו.-העיוור מתקשה לנייד את עצמו, ונעזר לרוב באמצעות כלבי נחיה

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-14540,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-17253,00.html
http://web.macam.ac.il/~ltami/samah/SH.htm
http://www.blindhaifa.org.il/cert_bl.asp
http://www.blindhaifa.org.il/cert_bl.asp
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%95%D7%9D&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%94&action=edit
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רועה , וגולדן רטריבר, לברדורכלבי נחיה נבחרים מגזעי כלבים חזקים ושקטים כמו 

 ואף הכלאות בין ללברדור לגולדן רטריבר. גרמני

 על פי אתר אגודת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה בישראל, 

www.blind-guidedogs.org.il רק לאחר מאמצים ניכרים, הצליחה האגודה  , נכתב כי

 . 1993להעביר חוק בכנסת בחודש ינואר 

 ".1993איסור הפליית עיוורים הנעזרים בכלבי נחייה, התשנ"ג החוק "

עד אז חייו של העיוור היו בלתי נסבלים בישראל, ועיוורים לא יכלו להתקבל לעבודה רק 

 בשל :"היותם עיוורים".

 יבוריים ותחבורה ציבורית .וכן כניסה למקומות צ

בזכות חוק זה , חיי העיוורים הפכו לפחות מופלים במדינה, וזה אחד מהצעדים 

 המשמעותיים ביותר מאז קום המדינה למען העיוורים.

שנים, נחקק בחוק קיים בכנסת, פסקאות נוספות  6 -ראוי לציון, העובדה שלאחר כ

 שמטרתן לכבד את העיוורים ובעלי מוגבלויות.

 קיבל תוקף "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" ובו פרק נגישות. 1.1.1999-ב

"להגן על כבודו וחירותו " כי  חיפה, נכתב-באתר האגודה למען העיוור ולמניעת העיוורון

של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי 

המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות  החיים, וכן לתת מענה לצרכיו

 רבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו."מ

 GPSבפרויקט שלנו, נעזור לעיוור לנייד את עצמו ולהיות עצמאי יותר באמצעות מכשיר 

 או תוכנה.\מיוחד, העשוי לתמוך בחומרה  ו

 על חייו .הבעיות שעומדות בפני העיוור אינן קלות, ומקשות 

להלן הבעיות המתקיימות בסביבה הציבורית, כפי שאף נכתבו באתר האגודה למען 

 חיפה, הליכה ותחבורה:-העיוור ועיוורון

המרחקים , הפניות, המכשולים והמטרדים , אזורים עם תנועה  -בחירת ציר תנועה

 ערה, ולכן העיוורים מעדיפים כמובן לרוב להיות בציר תנועה ידוע וברור.

העיוור זקוק לנקודות ציון על מנת לא להיתקל   -זדהות ובטיחות לאורך ציר התנועהה

במכשולים ולדעת מתי ישנם מעברי חצייה ושינויי מפסלים רבים (הנערכים ומשתנים 

 מעת לעת).

 חשש מתקיפות ואלימות: קושי לזהות איום מצד אנשים ברחוב , ולהתגונן מפניו.

שאכן הגיע ליעד הרצוי, חדר מבוקש, איתור וזיהוי מוצר  זיהוי יעדים: כיצד אפשר לדעת

 ספציפי.

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A8&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%9F_%D7%A8%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99
http://www.blind-guidedogs.org.il/
http://www.blind-guidedogs.org.il/
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הפעלת מכשירים ומתקנים בסביבה הקיימת והמשתנה: בין אם זה טלפון, כספומט, 

 מעלית, אינטרקום, רמזור, מפסק תאורה.

תחבורה ציבורית:זיהוי תחנה,  מספר אוטובוס,  למידת זמני נסיעה והגעה בזמן, וזיהוי 

 הרצוי).תחנת היעד (

היתקלות באנשים שלא בכוונה , אלא -תחושה של הפרעה לאחרים במהלך התנועה

 בשל אי ראייתם.

 הפרעות נוספות: עיכובים בתנועה לאנשים רואים.

 פגיעה באנשים נוספים המתהלכים ברחוב עם מקל.

 העיוור נחשף לאזורים בלתי נגישים בעליל.-איבוד האנונימיות והתגלות לקשייו

העמותה לקידום הסטודנטים העיוורים והדיסלקטים -של עמותת עלה ע"פ האתר

 atar.mscc.huji.ac.il/~mb/sk_info.htm בישראל, שכתובתו:

הקשיים עשויים להתבטאות בתחושת בדידות קשה ומעיקה ואף לחרדות קשות 

 ה.כתוצאה מאובדן הראיי

בנוסף נכתב כי הקושי עשוי להביא לאובדן היכולת לתפקוד עצמאי, כמו: קשיים בניידות, 

נתק מחומר כתוב , ריחוק מחברים, בושה מהסביבה, קושי לעסוק בתחביבים שונים 

 שעסק בהם (אנשים שנהיו עיוורים במהלך חייהם).

ישים כי גם באתר האגודה למען העיוור נכתבו מספר פסוקים מתוך התנ"ך , שממח

מבחינה דתית יהודית אין להכשיל את העיוור ואין להפלות אותו מאחרים, להלן 

 הפסוקים:

 ).14"לפני עיוור לא תשים מכשול" (ויקרא י"ט, 

 ).10"וכאין עיניים כשלנו בצהריים" (ישעיהו נ"ט, 

 ).29"כאשר ימשש העיוור דרכו באפלה" (דברים כ"ח, 

 

http://atar.mscc.huji.ac.il/~mb/sk_info.htm
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( ולמה בחרנו bal Positioning SystemGlo) GPS -מהי טכנולוגיית ה

 לעבוד עימה

כדי לגלות את מיקומם על פני כדה"א ולנווט  ,אנשים מצאו דרכים שונות ומשונותבעבר 

השיטות הללו לא היו מדויקות אך . כוכביםה , כדוגמת ניווט בעזרתעצמם ממקום למקום

 ודרשו מאמץ גדול מידי.

והוא ידוע בשם טכנולוגיית  60-בשנות הנה הפיתרון הטוב ביותר עד כה הוצג לראשו

GPSל ידי ע . הוא הומצאDepartment Of Defense  או בקיצורDODשל דרישותיו , ב

 הציוויליזציה העולמית. ל ידיובמהרה אומץ המכשיר ע ,של הצבא האמריקאי

, אשר נמצאים בתחום כדור הארץ, כלומר על היבשה, בים או באוויר, GPSמקלטי 

לוויינים, הפרושים מסביב לכדור הארץ, לגבי מרחקם מכל לוויין.  27 -תות ממקבלים או

אותם מקלטים בנויים כך שהם מסוגלים, לפי שיטות גיאומטריות ונוסחאות מרחק, 

 לגלות את מיקומם המדויק בכדור הארץ.

 GPS מכמה סיבות עיקריות. ראשית, GPS -בטכנולוגיית ה רבעבודתנו בחרנו להיעז

 על פני כדה"א. מקום גיאוגרפילוגיה החדשנית ביותר והנוחה ביותר לאיתור היא הטכנו

 והוא קל מאוד לתפעול. ,ניתן להשיג בקלות רבה GPS -מכשירי האת שנית, 

. ורצינו ללמוד עליה כמה שיותר, מאוד עניינה אותנו  GPS -טכנולוגיית ה שלישית,

, כך שלא יהווה כל בעיה ההוא מכשיר קטן ונוח לנשיא GPS -מכשיר הורביעית, 

 למשתמש הנושא אותו. 



 00 

 GPS -עיקרון העבודה של טכנולוגית ה

 GPS )(Global Positioning System -בעבודתנו נזדקק להשתמש במכשיר ה

במטרה לדעת את מיקומו המדויק של נושא המכשיר, וכך התוכנה שנפתח תוכל לנווט 

 את המשתמש בדרכו.

 עובד לפי עקרון GPS -מכשיר ה ,www.haaretz.co.il ,אתר של עיתון "הארץ"לפי ה

לפי עקרון זה, ידיעת מרחקה של נקודה מסוימת משלוש נקודות  .גיאומטרי פשוט

 שמיקומן ידוע, מאפשר לדעת את מיקומה המדויק של הנקודה שאינה ידועה.

אם אנו נמצאים אה מסובך, אבל זה לא". לפי הכותב, , "זה אולי נרמרגיעהכותב מוסיף ו

בנקודה מסוימת שאיננו יודעים את מיקומה אבל יודעים את מרחקה משתי נקודות 

שונות נוכל לבצע חישובים מתמטיים כדי למצוא את הנקודה הבלתי ידועה. החישוביים 

קודות מתבצעים בצורה די פשוטה. צריך לשרטט שני מעגלים שונים שמרכזם הן הנ

הידועות, רדיוסם של המעגלים יהיה המרחק בין הנקודות לבין הנקודה אשר איננו 

יודעים את מיקומה המדויק, כך שהנקודה תמצא על היקף שני המעגלים ועל אחת 

משתי נקודות החיתוך של שני המעגלים. כדי לדעת איזו משתי הנקודות היא הנכונה 

ודה נוספת, ידועה, ורדיוסו יהיה המרחק בין צריך לשרטט מעגל נוסף, שמרכזו יהיה נק

הנקודה השלישית לבין הנקודה הלא ידועה. הנקודה שאנו מחפשים תהיה בדיוק על 

 נקודת החיתוך של שלושת המעגלים.

 

 

לפי האתר, הדברים נכונים אך ורק במישור, הדברים נעשים מסובכים יותר כאשר 

 מדובר בתלת מימד.

 GPS -, בו נכתב מאמר מעמיק ביותר על תכונות הcgate.co.ilלפי האתר "שער לים", 

 27 -מתאפשר הודות ל GPS -ואופן פעילותו, נכתב כי מציאת מיקמו של מכשיר ה

לוויינים, הפרוסים מסביב לכדור הארץ. כל לוויין שולח קוד זיהוי, המשויך אך ורק לאותו 

http://www.haaretz.co.il/
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מחשב את מרחקו  מאתר אותם וכך GPS -לוויין, שמשודר בגלי רדיו, מכשיר ה

מהלוויין. למרות ששיטה זו נשמעת עד כה כחסרת בעיות, היא אינה. יש לה שתי בעיות 

 גדולות. 

ק"מ בשנייה, כך שמשך הזמן  300,000הבעיה הראשונה, היא שמהירות גלי הרדיו היא 

הוא קצר ביותר, ושעון פשוט אינו מסוגל  GPS -שלוקח לגל רדיו להגיע אל מכשיר ה

ין זמנים קטנים כל כך, לכן היה צורך בשעון מדויק יותר. שעון שעונה על להבדיל ב

שעונים כאלה מקבלים את הקצב  "האתר,הדרישות הללו הוא "שעון אטומי". לפי 

אטום צסיום או  של (OSCILLATOR)   המדויק לפעולתם ממכלול מיוחד המכונה מתנד

, מציין האתר כי שעונים אלו בנוסף" רובידיום )שתיהן מתכות עם תכונות מיוחדות(.

הוצבו  GPS -הינם יקרים וגדולים מאוד, לכן הוצבו אך ורק על הלוויינים ועל מכשירים ה

 שעונים רגילים. 

יהיה מדויק כמה  GPS -הבעיה השנייה היא, שבכדי שהשעון הממוקם על מכשיר ה

על הלוויינים,  שיותר, עליו להתעדכן כל הזמן על ידי אותם שעונים אטומיים, הממוקמים

לכן דרושה קליטה של לוויין נוסף, לצורך תיקון הפרשי הזמנים, כך שלמעשה דרושים 

לוויינים  4. הבעיה היא שקליטת GPSלפחות ארבעה לוויינים לזיהוי מדויק של מכשיר 

או יותר בו בזמן, וזיהוי של כל אחד מהם בנפרד, אינה יכולה להתקיים על ערוץ 

קלטים המפוזרים אצל המשתמשים השונים. לכן, לפי האתר, תקשורת יחיד לכל המ

 PSEUDO RANDOM NOISEפותחה שיטת שדור מיוחדת הנקראת 

MODULATION  או בקיצורPRN שיטה זו פותרת את בעיית הזיהוי של כל לווין .

בנפרד, את בעיית עדכון השעון במקלט, ואת בעיית פשטות המקלט, בכך שהוא אינו 

הנקרא רב של ערוצים. השיטה מבוססת על שידור קוד ספרתי  נדרש לקלוט מספר

PSEUDO RANDOM CODE באופן כללי המקלט מכיל בזיכרון את קוד . לפי האתר"

הזיהוי של כל לוויין ומתבצעת בו השוואה מחזורית עם כל השידורים הנקלטים עד 

 .להשגת זהות עם הזיכרון ומציאת הפרש הזמן"

 :GPSלוויין למקלט  דוגמא למציאת המרחק בין
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  .שניות 0.06בציור הפרש הזמנים הוא 

המקלט ובין הלווין  נמצא שהטווח בין .קילומטר לשניה 300,000האור היא  מהירות

  :הוא

)km (18,000 ) =sec (0.06 X )km/sec (300,000 

בהמשך הכתבה שנכתבה באתר של עיתון "הארץ", הכותב מוסיף ומדבר על רמת 

בטווח דיוק  GPS -, המחבר טוען שבעבר הסתפקו בעלי הGPS -ר ההדיוק של מכשי

הורה נשיא ארצות הברית באותו הזמן, ביל קלינטון,   2000מטר, אך במאי  100של 

מטר. דורות חדשים של מכשיר  25לשפר את טווח הדיוק של משתמשים פרטיים לכדי 

GPS מכשיר  2001 -יוצרו והדיוק שופר, בGPSן", סיפק טווח דיוק , אשר נקרא "מגל

 -מהמקרים. כיום, עם מערכות ההפעלה החדישות של מכשירי ה 95% -מטר ב 15של 

GPS .טווח הדיוק צומצם למטרים בודדים 

הכותב טוען כי ניתן לקבל טווח דיוק של סנטימטרים בודדים במכשירים מקצועיים, 

הדיוק במקלטי שם כללי לשורה של טכניקות לשיפור באמצעות תיוקן דיפרנציאלי, 

GPSמבצעים ניתוח של שגיאות המערכת בכל רגע נתון, באמצעות הצבת  , אשר

ומשווים את תוצאות המדידה  שמיקומה ידוע במדויק בנקודת ייחוס GPS  -כשיר המ

 מכשיריינים באותה הנקודה. את התוצאה, ניתן לשדר לילתוצאות המתקבלות מהלוו

GPS אותן את מדידותיהם באותה העת או לשמור אחרים הנמצאים באותו אזור ולתקן 

 לצורך עיבוד מאוחר יותר באמצעות תוכנה. 

חלש באופן יחסי, כך שמבנים,  GPS -האתר מציין שהאות המתקבל במכשיר ה

משטחים מתכתיים ואף עצים חוסמים את האות וכך מונעים מבעליו של המכשיר את 

בעלי רגישות גבוהה יותר,  ידעת מיקומו המדויק. בשוק ישנם מכשירים חדישים

 , בסביבת עצים ובתוך כלי רכב.תהמאפשרת להם להמשיך לעבוד גם בסביבה אורבאני
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 NMEA 0183 (The National Marine Electronicsפרוטוקול 

Association:) 

 -כדי שנוכל לבנות מערכת שלמה סביב נתוני שטח פיזיים, אשר מתקבלים ממכשיר ה

GPSת כיצד אותם נתונים "נראים" כאשר מכשיר ה, ישנו צורך לדע- GPS  מחובר אל

שולח מחרוזת של נתונים אל  GPS -המחשב הראשי. לאחר מחקר גילנו שמכשיר ה

 .NMEA 0183המחשב הראשי. מחרוזת זו נקראת נכתבת לפי פרוטוקול 

הוא  Marine Imaging Systems, www.marimsys.com, NMEAלפי האתר של 

משתמש בו להעברת מידע. הקלט שמוציא  GPS -דרטי, שמכשיר הפרוטוקול סטנ

. כל מחרוזות RS-232  והוא תואם גם את תקן EIA-422A בתקן הפרוטוקול הוא

 -. כל מחרוזת מתחילה בסימן של דולר ($) ומסתיימת בASCII בקוד הפרוטוקול הם

[CR][LF]כלומר מסתיימת בסוף השורה, ו ,- Enter. 

יקים מתחמים כלומר כל קטע במחרוזת מגודר בפסיקים. חלק המידע מוצג עם פס

לא שולחים חלק משדה הנתונים. כדי למנוע זאת מוסיפים תוכנית  GPS -ממכשירי ה

 בדיקה בסוף המחרוזת.

 ID -מייצג את ה aa -. ה(aaccc)אחרי סימן הדולר ($) מופיעה כתובת שדה הנתונים 

מייצג את  ccc -, והGPוא, בדרך כלל, ה aa -ה GPSשל המכשיר, במקרא של נתוני 

 שם המחרוזת.
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 (Latitude and Longitudeקווי אורך ורוחב )

מאט רוזנברג, גיאוגרף מקצועי, מנהל אסונות של הצלב האדום, ומחבר של שני ספרים 

, ניתן לראות קווים אופקיים כאשר מסתכלים על מפה. מסביר שההעוסקים בגיאוגרפי

או  Latitudeבאנגלית וקוויי רוחב  ווים אלה נקראים בעבריתהפרושים על המפה, ק

Parallels  כלומר, קוויי מקבילים. קוויי הרוחב נמצאים במרחק שווה אחד מהשני, כל

 ק"מ. 111מעלה בין קוויי הרוחב היא בערך 

מעלות של  0צפון ודרום.  90 ° -ל 0 °נעות ביןה מסומנים על ידי מעלות קוויי הרוחב

 90חב היא קו המשווה, אותו קו שמחלק את כדה"א לשני חלקים, צפון ודרום.  קוויי הרו

מעלות דרום מייצג את  90 -מעלות צפון של קוויי רוחב מייצג את הקוטב הצפוני, ו

 הקוטב הדרומי.

בנוסף לקווי הרוחב, ניתן לראות גם קווים המאונכים להם, קווים אלה נקראים בעברית 

כלומר, קוויי מיצהר. קוויי האורך  Meridiansאו  Longitudeבאנגלית וקוויי אורך 

ק"מ. המרחק הרחב ביותר של  111נמתחים בין הקטבים, ומרחקם הרחב ביותר הוא 

 המעלות של קוויי הרוחב כלומר, על קוו המשווה. 0קו  קצותיו של קוויי האורך הוא על

מעלות קוויי האורך מייצג  °0מערב ומזרח. קו  °180 -ל °0מעלות קוויי האורך נעות בין 

 °180את גריניץ', אנגליה, אותו אזור בו ישב בעבר מצפה הכוכבים הבריטי המלכותי. 

מעלות מזרח יוצרים ביחד את קו האיחוד הבינלאומי באוקיינוס  °180 -מעלות מערב ו

 השקט.

ך כדי לזהות נקודות על גבי כדה"א בצורה המדויקת ביותר, מעלות קוויי הרוחב והאור

שניות בכל דקה, והשניות  60דקות בכל זווית,  60חולקו לדקות(') ולשניות('').  ישנן 

מסוגלות להתחלק לעשיריות השנייה, מאיות השנייה, וכך הלאה. לדוגמא, בניין 

 53מעלות,  38, כלומר, N  ,77°00'27"W"23'38°53 -הקונגרס האמריקאי ממוקם ב

 שניות מערב מגריניץ', אנגליה. 27 -מעלות ו 77שניות צפון מקו המשווה,  23 -דקות,ו

 

 קווי אורך ורוחב בארץ ישראל

, ניתן לראות כי לפני שישים www.mapi.gov.ilלפי האתר של "המרכז למיפוי ישראל", 

שנה הוקמה ע"י שלטונות המנדט הבריטי, במדינת ישראל, רשת בקרה אופקית 

לומר, על פני מפה של כדור הארץ ), כCLARK )1880שחושבה על פני אליפסואיד של 

) בהיטל X ,Yישרות זווית  תששוטח בשני כיוונים שונים, והוצגה במישור (קואורדינאטו

קסיני, כלומר בהיטל שבו פני כדור הארץ מומרים לצורה שטוחה. רשת זו הגיעה רק עד 

 באר שבע שבדרום.
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ומה עד אילת, עם קום המדינה הרחיב המרכז למיפוי ישראל את הרשת הישנה, דר

שנות פעילות הרשת נמצאו ברשת זו  40והשתמשה בה כבסיס למיפוי הארץ. במשך 

החל המרכז  90 -פגמים רבים שאותם ניתן היה לתקן רק באופן חלקי. בתחילת שנות ה

למיפוי ישראל במבצע לתיקון יסודי של הרשת ע"י חישובה מחדש. בחישוב החדש נכללו 

 ואזימוטים אסטרונומיים. EDMות ביותר, ביניהם מרחקי מספר גדול של מדידות מדויק

המרכז למיפוי ישראל רואה לנכון לציין את השיפור שחל מאז השינוי: "בדיקות שנערכו 

 לאחרונה מעידות על שיפור מרשים בדיוקה של הרשת לעומת הרשת הישנה...".

היטל החדשה של ישראל מבוססת על היטל מרקטור רוחבי ( תרשת הקואורדינאטו

שומר צורה), בעל מרידיאן ראשי העובר דרך נקודה הנמצאת מדרום לירושלים. לנקודה 

 Y -לבין ה X -חדשים, כך שימנע בלבול בין ה X ,Yהראשית ניתנו ערכי קואורדינאטות 

וכמו כן תימנע ההחלפה בטעות בין הקואורדינאטות הישנות לחדשות. כל קואורדינאטות 

מתחילה בספרות  Yספרות (במטרים). הקואורדינאטה ברשת החדשה מורכבות משש 

 . 8, או 3,4,5,6,7מתחילה באחת הספרות  X הוהקואורדינאט 2או  1
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 מסד נתונים

 תבפרויקט שלנו אנו נשתמש במסד נתונים כדי לאגור נתונים כמו שם של רחוב, קואורדינאטו

ל להוציא ממסד הנתונים את של הרחוב וכו'. בעזרת מסד נתונים זה ובעזרת תוכנה שניבנה נוכ

 כל המידע לו אנו זקוקים, באופן מהיר ונוח.

", הוצאת "הוד עמי", SQLעל פי ספרו של רז הייפרמן, "בסיסי נתונים טבלאיים ושפת 

כאשר יש לנו מידע רב של נתונים ואנו רוצים לנהל אותו ולשמור אותו בצורה הטובה 

 אנו משתמשים במה שנקרא מסד נתונים.ביותר כדי שיהיה לנו קל יותר להגיע אליו 

במקום להשתמש בספריות ענקיות ששומרות המון מידע אנו יכולים לשמור הכל על 

 מחשב קטן ויעיל הרבה יותר.

כיום משתמשים כמעט בכל מקום במסדי נתונים על מנת לאגור נתונים. כדוגמא, 

 הבורסה, מפעלים גדולים וקטנים וכמובן באינטרנט.

זהו מקום בו אוגרים נתונים מסוימים מכל סוג שהוא. יש כמה סוגים של  בסיס נתונים

 מסדי נתונים. רישתי, היררכי, ויחסי. המודל הנפוץ ביותר הוא המודל היחסי.

  www.yosh.ac.il/rafaeli/access/tables.htmעל פי האתר של מרכז "רפאלי" 

סד נתונים יחסי קיימים טבלה היא כלי לאחסון נתונים מכל סוג שהוא, בדרך כלל במ

יותר מטבלה אחת ויש יחסי גומלין בין הטבלאות זאת אומרת שהטבלאות מקושרות 

 שדות ורשומות.-באמצעות מפתח. כל טבלה מורכבת מ

שדה הוא יחידת הנתונים הקטנה ביותר במסד הנתונים השדה המידע הנמצא השדה 

 מתאים לסוג הנתונים של אותה עמודה.

 שדות בשורה אחת. הרשומה כוללת נתונים על פרט אחד בטבלה. רשומה היא רצף של

עמודה היא טור אנכי המידע לכל אורך העמודה הוא מאותו סוג נתון לדוגמא: מספרי 

 טלפון.
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, בכל  www.technion.ac.il/~zivs/access_11.docעל פי האתר של הטכניון, 

שדה שהוא נתון חד ופרטי של הרשומה שמאפשר זיהוי שלה. נתון זה  רשומה יש

 מאפשר יחסי גומלין בין טבלאות שונות.

  

 

 

ולפי  www.sigall.co.il/sql/sql0.aspלפי האתר לבניית אתרים בעברית, "סיגל",  

 ובמסטר", האתר "ו

introductionwww.webmaster.org.il/guide.asp?subject=sql&class= כאשר ,

מבקשים מידע מתוך הטבלא (בסיס הנתונים) אנו מבצעים פעולה הנקראת בעברית  אנו

  quarry)"שאילתה" (

יש לנו הרבה טבלאות והמון נתונים לכן כדי להתמצא בין כל הטבלאות במסד נתונים 

 .SQLאנו משתמשים במילות קוד הנקראות 

מאפשרת ביצוע כל פעולה שהיא על מסד הנתונים כמו: מחיקה, הוספת,  SQLשפת 

 קריאה, עדכון ופעולות חישוב כמו ממוצע, מינימום ומקסימום.

  SQLדוגמא להצגת נתונים בעזרת 

 

12    
 

SELECT Name, Address  

FROM Publishers 
 

 

http://www.technion.ac.il/~zivs/access_11.doc
http://www.sigall.co.il/sql/sql0.asp
http://www.webmaster.org.il/guide.asp?subject=sql&class=
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   -מצריך כ VB -מאפשרים למפתח לכתוב משפטי קוד שביצוע פעולתן ב SQLמשפטי 

 שורות קוד. 50-100

 היא שהיא מיודעת לעבודה מול כל בסיסי נתונים. SQLאחד היתרונות הבולטים של 

, אך מאז הועתקה על ידי חברות רבות, ואף IBMפותחה במקורה על ידי  SQLשפת 

ארגון התקינה ועל ידי  1986-) בANSI( מכון התקנים האמריקאיאומצה על ידי 

 .1987-) בISO( הבינלאומי

 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/IBM
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/1986
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/1987
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Visual basic 

לכתוב תוכנה שתוכל לנווט את המשתמש בדרכים, בנוסף בפרויקט שלנו אנו צריכים 

. לשם כך GPS -לשימושים אחרים שמצריכים כתיבת תוכנה, כגון פירוק פרוטוקול ה

 .Visual Basic -בחרנו להשתמש בתוכנת ה

 י וקורץ, שפתפתחו שני פרופסורים, קמנ 1964בשנת   www.dr-vb.co.llלפי האתר 

תכנות ל"מתחילים", שנועדה להיות יותר אינטראקטיבית עם המתכנת, בניגוד לשפות 

החידוש היה  BASIC-אחרות בנות אותו הזמן, אשר התכנות בהן היה קשה ומייגע. ב

 שבזמן שכותבים פקודה אפשר גם לבצע אותה, וכן לקבל הודעה האם יש שגיאה.

BASIC - לה "בסיסי" באנגלית, כמו שרבים טועים.זה ראשי תיבות, ולא המי 

. Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Codeפירוש ראשי התיבות הוא: 

הייתה כל כך קלה לשימוש באותה תקופה, היא הפכה להיות אחת  BASIC-מכיוון ש

משפות התכנות הנפוצות, ונכתבו לה גרסאות לפלטפורמות חומרה שונות ורבות. שפת 

, IBM PC-עברה גלגולים רבים, בתחילת שנות השמונים לאחר הצגת ה BASIC-ה

 BASIC, גרסה זו של BASICA, אשר נקראה BASIC-גרסה משלה ל IBMהציגה 

. באותן GW-BASICפיתחה מיקרוסופט, אשר הפיצה גם גרסה משלה, שנודעה בשם 

י וקורץ לא פקודות שונות בעלי שמות חסרי משמעות. קמנ BASIC-גרסאות נוספו ל

אהבו את מה שקרה לשפה אותה פתחו. באותה תקופה הם כתבו ספר על המצב 

". באותה Back to BASIC, הספר נקרא "BASICהבלתי נסבל אליו הגיעו חידושי 

שניסה לתקן את המצב שקרה בחידושים האחרים,  BASICתקופה הופיע חידוש של 

יח שיווקית, אולי בגלל הסיבה , אך חידוש זה לא הצלTrue BASICחידוש זה נקרא 

של  QuickBASIC ,BASIC-שבאותה תקופה הוצאו שני חידושים חדשים ל

של בורלנד. מואחר יותר מיקרוסופט הציגה חידוש בשם  Turbo BASIC-מיקרוסופט, ו

QBASICשהיה פשוט יותר מ ,-QuickBASIC  וצורף אלMS-DOS. 

החידוש היה לסביבת חלונות בלבד,  הוציאה מיקרוסופט חידוש מהפכני, הפעם 1991-ב

ותפיסת התכנות בו שונתה מעט על מנת להתאים לרוח התכנות של חלונות. חידוש זה 

של התכנה חסך מהמתכנת בחלונות את עול עיצוב הממשק בקוד, והציע עורך ויזואלי 

-. בVisual Basic 1.0לעיצוב ממשק המשתמש בפשטות רבה, חידוש זה הוא כמובן 

של ויזואל בייסיק, אשר לא שרדה מעבר לגרסה  DOSגה מיקרוסופט גרסת הוצ 1992

, 1993-, אשר הוצגה ב3זו. הגרסה ההמונית הראשונה של ויזואל בייסיק הייתה גרסה 

ועשתה את התכנות בחלונות למשימה קלה ליישומים פשוטים ויישומי מסדי נתונים, אך 

 חיצוניים. VBXבתוספת בקרי לתכנת דברים מסובכים יותר לא היה אפשרי, אלא 

http://www.dr-vb.co.ll/
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של ויזואל בייסיק.  4, הציגה מיקרוסופט את גרסה 95בסמוך להצגת חלונות  1995-ב

גרסה זו הביאה מהפיכה, אם כי רבים לא יודעים זאת, מהפיכה זו שיחררה את ויזואל 

בייסיק ממרבית מגבלותיה, כעת ויזואל בייסיק תומכת בהנחיית עצמים, אם כי לא 

, ניתן היה ליצור OCX-הומרו ב VBX-), בקרות הCollectionsפו אוספים (מלאה, נוס

סיביות.  32-בויזואל בייסיק עצמה, ניתן היה ליצור מחלקות וכמובן המעבר ל OLEעצמי 

נמשכה המהפכה, כעת ניתן להדר תוכניות ויזואל בייסיק  1997-, שהוצגה ב5בגרסה 

 קודמות.כמו בגרסאות ה P-Code-לקוד מכונה ולא רק ל

, הממשק שופר מאוד, ובעצם כעת ניתן ליצור OLEכמוכן נוספו יכולות ליצירת בקרי 

בויזואל בייסיק כל ישום, כן כל ישום לסביבת חלונות, אם כי זה עשוי להיות לא פשוט 

צעד קטן. בגרסה זו נוספו  4,5של ויזואל בייסיק הייתה בניגוד לגרסאות  6בכלל. גרסה 

, אם 6ני באגים, לרוב המשתמשים אין סיבה לעבור לגרסה ותיקו ADO-תמיכה ב

 .5ברשותם גרסה 

, תומכת כעת DirectX7כיום ויזואל בייסיק מאפשרת תכנות יישומים מורכבים מאד

עם  DirectX-בויזואל בייסיק, מה שאומר שניתן כעת גם לתכנת משחקים עם שימוש ב

 ויזואל בייסיק.

 מפורט כי בימינו ויזואל בייסיק היא שפת תכנות המשמשת www.dr-vb.co.ll -באתר 

השפה העדכנית  מצטיינת   windows-ככלי לפיתוח תוכניות ויישומים לסביבת ה

 ביכולת לפתח יישומים במהירות רבה יחסית לתוכנות פיתוח באותה רמה.

נת. ויזואל בייסיק מטפלת בעצמה בכל הרעיון של ויזואל בייסיק, הוא להקל על המתכ

העניינים המתרחשים מ"אחורי הקלעים" ומשאירה למתכנתים, להתרכז במלאכת 

התכנות בעיקר ע"י שהמתכנת אינו טרוד בשלב הגרפיקה של תוכנתו משום שויזואל 

 בייסיק מציגה יישומים גראפיים המקלים מאוד על המתכנת.

סיק, נעשה ממש כמו ציור, פשוט בוחרים מה למשל תכנות ממשק משתמש בויזואל ביי

שרוצים שיופיע על הטופס (חלון) ומציירים אותו, איפה שרוצים שהוא יופיע. כמו כן, 

ויזואל בייסיק, בניגוד לשפות אחרות, כוללת מאגר גדול יחסית של פונקציות לשימושים 

 שונים, כמו טיפול במחרוזות, גרפיקה, טיפול בתאריכים ועוד...

קלות הזו אינה מסופקת ע"י התכנה עצמה בשלב התכנות הממשי של היישום של אך ה

המשתמש ולכן בשלב זה המתכנת זקוק לידע ביישומיה של התכנה (ויזואל) לשם 

 פיתוחה של תוכניתו. 

, ניתן לראות את השפעותיה של ויזואל בייסיק, על Visual Studio.NET-למשל, ב

שאת השפה הזו היא "הפכה" ושיפרה בצורה  Cשפות התכנות האחרות בעיקר על #

http://www.dr-vb.co.ll/
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משמעותית וכך הרבה יותר קל לתכנת בויזואל בייסיק אך כמו כן לכל שפת תכנות יש 

 יתרונות וחסרונות.

 Delphiאת השפעתה של ויזואל בייסיק ניתן גם לראות בסביבות תכנות אחרות, כמו 

קל), שהייתה המבוססת על תחביר של פס Windows-(סביבת פיתוח יישומים ל

 הראשונה לאמץ את מודל הפיתוח הוויזואלי של ויזואל בייסיק.

כל הסיבות הללו, ועוד רבות אחרות הפכו את ויזואל בייסיק לסביבת התכנות 

 הפופולארית ביותר בעולם.

בויזואל בייסיק תמיד ניתן ללמוד עוד על תכנות ועל יישומיה הרבים של התכנית שאף 

ד מתחדשים כך שלא משנה כמה זמן מתעסקים ומתכנתים פעם אינם נגמרים ותמי

 בשפה תמיד ניתן למצוא עוד אפשרויות תכנות נוספות בשפה.

 

 השוואה לשפות אחרות

C -  לתכנת עםC  לחלונות זו משימה לא פשוטה לחלוטין משום שבשפה זו אין את

נתים האלמנט הגראפי ששפה כמו ויזואל מציעה ויש עוד המון סיבות אחרות שלמתכ

 .c–מתחילים ולפעמים גם מנוסים עדיף להשתמש בויזואל על פני 

 Visual C מהווה בחירה הגיונית יותר לתכנות בחלונות, אם כי התכנות עדיין יותר ,

 מורכב ולוקח יותר זמן (הרבה יותר) מתכנות עם ויזואל בייסיק.

Pascalה שלה , היא שפה שמעט מתכנתים עדיין משתמשים בה, והגרסה האחרונ

הינה גלגול מודרני לפסקל. אופן  Delphi. אומנם פסקל לא נעלמה, 3.1הייתה לחלונות 

, רק במקום קוד מבוסס בייסיק, אתה VB-התכנות בדלפי די דומה לאופן התכנות ב

רושם קוד מבוסס פסקל.  למרות שדלפי היא גם שפה נוחה וטובה, ניתן להבין ויזואל 

 היא השפה העדיפה ביותר.
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 ((Bluetooth "שן הכחולה"ולוגיית הטכנ

, המחשב הראשי, השלט GPS -כדי שנוכל לחבר בין רכיבי המערכת, כלומר מכשיר ה

 ). Bluetoothוהאוזנייה, נשתמש בפרויקט שלנו בטכנולוגית ה"שן הכחולה" (

המכיל מידע רב אודות טכנולוגיית  ,vlib.eitan.ac.il/bt2, אתר שלם הקים חובב מזור

ומדעי  במתמטיקה, במסגרת "סדנאות אית"ן" וכחלק מסיום תואר ראשון "שן הכחולה"ה

 בשוודיהרטנה  עיירהד בהרעיון, לטכנולוגיית השן הכחולה, נול. לפי האתר המחשב

עיירה אוניברסיטאית בקצה הדרומי של המדינה, התחיל ענק  בשם לונד. באותה

בשיתוף פעולה הדוק עם  "שן הכחולה"בפיתוח של ה (Ericsson)שורת אריקסון התק

 האוניברסיטה המקומית.

נעשה בעיר אוניברסיטאית מהמאה העשירית, נבחר לה שם  הטכנולוגיה מכיוון שפיתוח

היה מלך דנמרק  (Harald Bluetooth)של גיבור ויקינגי מאותה תקופה. הרלד בלוטות 

אחד את השבטים הסקנדינביים ולאפשר תקשורת הדדית ושיתוף שהצליח ל הונורווגי

 פעולה. 

 הוא שיבוש של שם דני עתיק שמשמעותו הוא "איש כהה", Bluetoothלמען האמת, 

 . ואין לזה שום קשר למילים:"שן כחולה"

) שכמו שמו . אחד השותפים בפיתוח מודה (באתר לא מצוין1996הפיתוח החל בשנת 

ולות, גם המצאה זו נולדה שלא, בכוונה תחילה. הרעיון המקורי הרבה מההמצאות הגד

ים, תוך שימוש בתדרים, יראהיה לעשות רק דיבורית אלחוטית, עבור טלפונים סלול

שניתן לשתול אותם  ,שיהיו זמינים לכל אחד ברחבי העולם. התוצאה הייתה שבבי רדיו

 .במכשירים השונים ולהשיג בעזרתם את הקשר האלחוטי ביניהם

חברת אריקסון עשתה מחווה לא רגיל, היא הציעה את הטכנולוגיה בחינם לכל החפץ 

הגיעה למסקנה כי היא תוכל להרוויח יותר מטכנולוגיה ש היא עשתה זאת מכווןבה. 

 עולמית אחידה מאשר להשתמש בטכנולוגיה ייחודית שלה.

ת, בעלות חברות רבוה בפני הגדול המצאהאת ה הציגה חברת אריקסון 1998בשנת 

 SIGזכו לכינוי  . אותן חברותנוקיהו, מוטורולה, מיקרוסופט IBMשם עולמי כמו אינטל, 

)Special Interest Group(.במטרה לקדם את ההמצאה , 

טכנולוגיית הבלוטות' נועדה למעשה להוות תקן אוניברסאלי לחיבור אלחוטי לטווח קצר 

חשב כף יד, מחשב שולחני או אפילו בין אם מדובר בטלפון סלולארי, מ ,מכשירים בין

מדפסת, כלומר, לאחד יחד את המכשירים, בדומה למלך בלוטות', שרצה לאחד את 

 השבטים.

 מערכת מובייל,  - מאמרו של ארנון שמעוני, באתר נענע לפי

http://vlib.eitan.ac.il/bt2
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http://net.nana.co.il/Article/?ArticleID=140309&sid=10 'התקן הבלוטות ,

 אוזנייה אלחוטית תוצרת אריקסון, אשר. הוא היה 2000רק בשנת  ראשון הופיעה

 .התחברה למכשירי אריקסון באמצעות מתאם חיצוני

 טכנולוגיית הבלוטות' יוצרת מעין 'הילה' של תקשורת אלחוטית כיארנון שמעוני, מציין 

הרשת הקטנה  , שהיא)(PAN Personal Area Networkingם בש סביב המכשיר

(רשתות פנימיות בבתים  Local Area Networkingביותר האפשרית אחרי 

 מסביב למכשיר תלוי במשדר המותקן בו. PAN -גודל ה). ובמשרדים

המיועד  – 1.1נכון להיום, התקן השולט הוא בלוטות' "כי  ארנון שמעוני מציין במאמרו

מטרים  11-משדר זול יחסית, שהנו כ-שמל נמוכה וטווח קצר, עם מקלטח לצריכת

 בלבד.

ניידים,  משמש לתקשורת עם רכיבים כמו מדפסות, מקלדות, טלפונים 1.1-תקן ה

  "יד ואפילו מצלמות דיגיטאליות.-מכשירי כף

טלפונים סלולאריים רבים נמכרים כיום גם בארץ עם משדר בלוטות' מובנה, המאפשר 

 .אוזנייה אלחוטית - באביזר הבלוטות' הנפוץ ביותרשימוש 

חיבור בין מכשירי בלוטות' הינה פעולה פשוטה יחסית, ועם זאת לא מאובטחת במיוחד. 

מנת לחבר בין מכשירים, צריך אחד הצדדים לערוך סריקה. מציאת מכשירים קרובים  על

להיות גלוי לכל  סריקה תלויה באישור הצד השני, הבוחר בהגדרות המכשיר האם בזמן

כל מכשיר יכול לשדר את קיומו, אך רבים מעדיפים להסתיר  להופיע כלל.  סורק או לא

 .המכשיר על מנת למנוע חיבור מיותר עם כל עובר ושב את קיומו של

 ג'יגה הרץ.  2.45תקן הבלוטות' פועל בתדר  כישמעוני, מציין במאמרו 

פיי וטלפונים ביתיים) תקן -חרים (כמו וייהתנגשות עם תקנים אלחוטיים א על מנת למנוע

 1600ערוצים, והמכשירים המתקשרים מחליפים ערוצים עד  79-ל הבלוטות' מחולק

 .פעמים בשנייה

כיום בשוק מוצעים מגוון מערכות אשר מבצעות פעולות הדומות לפעולות שמבצעת 

מוסיף שמעוני, ו ). במאמרWi-Fiפיי (-טכנולוגיית הבלוטות', כדוגמת טכנולוגיית הוויי

חיבור בין טלפון למחשב  טווח, כגון - הבלוטות' נועד להקל על תקשורת קצרתואומר ש

נועד להחליף באופן  פיי-ואילו  התקן הויי ,ללא שימוש בכבל, או חיבור בין שני גאדג'טים

בנוסף, טווח. -קבוע רשתות מקומיות, התקניו יקרים בהרבה, ומאפשר פריסה רחבת

להעברת מידע רב ורציף בדומה לרשת מקומית  פיי בעיקרה-הווי  לוגייתנועדה  טכנו

דינאמית, ולאפשר מספר סוגים של חיבורים  ), בעוד בלוטות' נועדה להיותLAN(  חוטית

  .זמניים והעברות מידע

http://net.nana.co.il/Article/?ArticleID=140309&sid=10
http://net.nana.co.il/Article/?ArticleID=140309&sid=10
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כניסתה של השן הכחולה לארץ  הייתה כרוכה בקשיים רבים והיא הייתה בתחילה, 

הרץ) -ג'יגה 2.4ש בתדרים של טכנולוגית השן הכחולה (שצה"ל, השתמ מכווןאסורה. 

לצרכיו הביטחוניים זה שנים. עובדה מפתיעה, בהתחשב בעובדה שאלה תדרים 

 פתוחים לשימוש אזרחי וחופשי בכל העולם, ע"פ  אמנה שישראל חתומה עליה.

לפני כעשר שנים, כשהחלו יבואניות ציוד התקשורת לבדוק מול משרד התקשורת את 

שרות לייבא לישראל ציוד כזה (שדורש את אישורו המוקדם), נתקלו בהתנגדות האפ

גורפת מצד משרד הביטחון. משרד התקשורת קיבל את עמדתו, ואסר יבוא ציוד 

במשרד לא השתכנעו מההסבר של היבואנים  תקשורת מהסוג הזה לישראל.

, שלא תפריע הפוטנציאליים, שמדובר בטכנולוגית תקשורת לטווח של מטרים בודדים

משרד התקשורת ספג ביקורת רבה מצד יבואני ציוד  לתקשורת ארצית באותו תדר.

התקשורת, שטענו כי האיסור מגביל את היצע המוצרים לציבור הישראלי ומעכב את 

גם חברות ישראליות המפתחות שן כחולה  התפתחות תשתיות התקשורת במדינה.

וגיה פופולארית בעולם, אך לא יכולות לבצע התלוננו על הקשיים, שכן הן מפתחות טכנול

 היה כשבב השן הכחולה מנוטרל. 2002הפתרון שהוכנס ב  ניסויים בישראל.

ביקורות קשות הושמעו עקב כך, והמתנגדים לנטרול טענו כי מדובר באנטי מחיקון 

אישר רה"מ המכהן,  2003לאוקטובר  31-ב כדוגמת הטלוויזיה הישראלית, בעבר.

לישראל רק  והוכנסבתחילה  , את כניסת הבלוטות' לישראל ללא נטרול.אריאל שרון

טווח. התקן האמריקני עוסק במכשירים  -המכשירים בתקן האירופי, לתקשורת קצרת

 בעלי עוצמת שידור גבוהה בהרבה, והצבא התנגד לו. 
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 השלט הרחוק

היעד שלנו השימוש במערכת שנפתח חייב להיות פשוט, מכוון שהחלק העיקרי של קהל 

הוא עיוורים. לכן נצטרך לבנות שלט, בעל מספר מצומצם של מקשים, אשר יוכלו לענות 

בהם במהלך הניווט בשטח. לכן חשוב היה שנחקור  רעל כל הצרכים שהמשתמש ייעז

 תחילה, כיצד שלט רחוק עובד.

לפי המאמר "שלט רחוק", שנכתב באתר של עיתון "הארץ", 

www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=104509&contrassID=

2&subContrassID=18&sbSubContrassID=0 השלט הראשון בעולם הוצג  ע"י ,

' ושימש לשימוש בטלוויזיה. אותו שלט Lazy Bonesושמו נקרא ' 1950-חברת "זניט" ב

 מידע בעזרת כבלים.  העביר

השלט גרם  שנים לאחר מכן, הציגה אותה חברה, שלט אלחוטי שפעל על אור נראה. 5

לבעיות שונות כאשר השתנתה התאורה, ולכן החלו לפתור בעיה זו באמצעות שלטים 

 שמונעים בעיה זו.הפועלים על תדרי אינפרא אדום, 

 סוגי שיטות לשידור: 3כיום, קיימים 

 שלט רחוק המשדר בתחום האולטרה סאונד (היה שימושי ונפוץ בעבר). .1

 שלט רחוק המשדר בתחום גלי הרדיו . .2

 אדום , שהוא הנפוץ והיעיל ביותר כיום .-שלט רחוק המשדר בתחום האינפרא .3

 

גל ארוך משל האור הנראה, אך  קרינה אלקטרומגנטית שלה אורךהיא האינפרא אדום 

 גל.-קצר משל קרינת מיקרו

מלוח  , ברוב המקרים,על כפתור בשלט , גורמים לסגירת מעגל שמורכב חיצהל עתב

לסדרה  את הלחיצה מתרגם . לכל כפתור מעגל שונה כך שבעת לחיצה השלטפיברגלס

שני  רכיב אלקטרוני בעל , שהיאשל הבהובי אינפרא אדום שאותה שולחת דיודה

 חיבורים , שפועל כשסתום חד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד.

האותות שנשלחים הם אותות בינאריים שמקודדים  , ע"פ אחת משלושת האפשרויות 

 הבאות:

 ע"י הבדלים באורך האותות . .א

 ע"י הבדלים באורך הרווחים בין האותות. .ב

 ע"י החלפת הסדר בין האותות לבין הרווחים. .ג

 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=104509&contrassID=2&subContrassID=18&sbSubContrassID=0
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=104509&contrassID=2&subContrassID=18&sbSubContrassID=0
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, כך לאות ארוךמילישניות  110ו לאות קצרמילישניות    550-כ הואהמרווחים, זמנם של 

 שההליך של הקידוד  ע"י השלט והפענוח עם המכשיר המיועד נמשך שבריר שנייה.

 .AA or AAAהשלט בד"כ פועל באמצעות סוללות קטנות: 

 המראה את רכיביו של השלט הרחוק:להלן תרשים מתוך 
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 ומאגר הנתונים עקרון העבודה של השלט

מטרתו העיקרית של השלט במערכת היא להזין יעד רצוי. במערכת נמצא מערך נתונים 

של כל הכתובות בארץ. מאגר המידע מחולק למספר תפריטים כגון, איזור, עיר, רחוב 

בצורה הזו יוכל המשתמש לדפדף במאגר המידע ולצמצם את  .ולבסוף מספר הבית

 .המאגר עד לנתון הרצוי

 דוגמא של התפריטים:
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מכוון שחלק נרחב מיעד המשתמשים אינם רואים, כל תפריטי המערכת יהיה קוליים 

על ידי  (ראה "פקודות קוליות"), כך שהמשתמש מדפדף בתוך התפריטים לגמרי

 הקראה של כל נתון.

 

 פירוט הלחצנים בשלט

בעזרת השלט יוכל המשתמש לדפדף מנתון לנתון שאחריו ולהיפך. לכן ישנו צורך בזוג 

 לחצנים של קדימה ואחורה, או בגלגלת, או בסטיק.

 כדי שהמשתמש יבחר את הנתון הרצוי עליו, ישנו צורך במקש "אישור".

שיוכל לבטל כל טעות שהמשתמש מבצע, או לחזור בנוסף, ישנו צורך ברור בלחצן 

 פעולה אחת אחורה, לכן לחצן "ביטול/חזרה" ייכלל גם כן במערכת.

". Off", וכמובן לחצן "Onישנו צורך בלחצן אחד שידליק את המערכת, כלומר לחצן "

", כאשר Off" -" כאשר המכשיר כבוי וOnישנה אפשרות שהמקש יהיה זהה, כלומר "

 ק.המכשיר דלו

לחצן חשוב לא פחות מהנ"ל, הוא לחצן נעילת המקשים, כלומר בזמן שהמכשיר דלוק 

המקשים יהיו נעולים וכך לחיצה בטעות לא תשנה את כל המסלול שנקבע.
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 Bluetooth -רכיב הו GPS -מכשיר התהליך ההתקנה והזיהוי של 

 Bluetooth -וה GPS -התקנת תוכנת ה -שלב ראשון 

 הגנה, ונכנסו אל שם משתמש : מנהל ראשי .ביטלנו את כרטיס ה

 GPS-, אשר מגיעה באריזת ה Xpבמערכת ההפעלה GPS info התקנו את התוכנה 

 שקנינו, והפעלנו את המחשב מחדש.

 זיהה את הלווין. GPS-, והGPS-הדלקנו את מכשיר ה

 מטר באב טיפוס). 10(הפועל עד  2.1כעת, חיברנו את הבלוטות' 

 .bluetooth-זיהתה אותו, והתקנו את התוכנה המצורפת עם המערכת ההפעלה לא 

", וכן לא No deviceלא עזרה, וכתבה לנו:" Bluetooth manager 2.1שם התוכנה 

 .usb-זיהתה את חיבור ה

 

 SP2התקנת  -שלב שני 

חיפשנו ברשת דרייבר מתאים להתקן הבלוטות', אך לא מצאנו דרייבר מתאים לדגם 

 הספציפי שברשותנו. 

 ).sp2  )service pack 2אי לכך, בצענו שדרוג של  מערכת ההפעלה עם 

במחשב (כאשר אנחנו ב"מנהל  sp2-יצרנו נקודת שיחזור במערכת, התקנו את ה

 דקות. 45 -הראשי"), זמן ההתקנה וההורדה נמשך כ

 

של מיקרוסופט, שאיתר שחסרה במחשב  windows updateמסך זה, מתאר את אתר 

 .Service Pack 2ונים חבילת העידכ
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 מסך זה, מתאר לאחר אישור במסך הקודם על "הורד והתקן כעת", את 

 תנאי השימוש של מיקרוסופט להורדה והתקנה.

 
 .sp2-מסך זה, מתאר את השלמת הורדת ה
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 sp2מסך הסיום של התקנת 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ישנו צורך להפעיל את המחשב מחדש. sp2-לאחר התקנת ה
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 מסך זה, מתאר את ההודעה הדורשת הפעלה מחדש של המחשב.

 
 bluetooth-והתקן ה usb-שלב שלישי: זיהוי חיבור ה

 - מנהל ההתקנים -חומרה -לאחר ההפעלה מחדש,נכנסנו בקליק ימני על המחשב שלי

דקות, ולאחריה זוהה חיבור  2-המתנו כ -עדכון דרייבר – usb -קליק ימני על חיבור ה

 .usb-ה

 חיברנו שוב, את התקן הבלוטות , וההתקן לא זוהה.

 הסרנו את התוכנה של הבלוטות' , הפעלנו מחדש את המחשב, ונכנסו למנהל הראשי.

מערכת ההפעלה, זיהתה את הבלוטות' כעבור כדקה וחצי , על ידי הודעות "חומרה 

 לה".חדשה", "זוהתה החומרה החדשה", "החומרה הותקנה", "החומרה מוכנה להפע
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  להלן ההודעות:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, מערכת ההתקנה מבקשת סיסמה שהותקנה על מכשיר Bluetooth -במהלך התקנת ה

 ).BT-308" (במכשיר 2003" –הסיסמה היא  GPS -ה
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בלוטות', שם סרקנו את הגדרות הבלוטות' בחיפוש אחר יציאות -ניגשנו אל הגדרות ה

" service,  במאפיינים, סימנו בלשונית "Bluetooth Manager -פנויות. בנוסף, בתוך ה

 ".serial com 2" -את ה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המזוהים, ואפשרות  Bluetooth-, מיועד להציג את שמות התקני השמתחתמסך ה
 הוספת התקנים.
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 קן., מתאר את תהליך הוספת התשמתחתמסך ה

 .Nextכדי להוסיף את ההתקן יש ללחוץ 

 
 

 שזוהה. Bluetooth -במסך הבא, ניתן לראות את שם התקן  ה
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 GPS-וה Bluetooth-כדי להיות "מוגנים" יש להצפין את המידע הזורם מה

 בסיסמא, ולכן מסך זה, מתאר את הבקשה להוספת סיסמא או לביטולה.

 יסמא.בחרנו, כפי שניתן לראות , בביטול הס

 

 
 

 מסך זה, מתאר את זיהוי הסיסמא הנכונה לביטול ההצפנה.
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 במסך הבא, נאמר כי הושלם תהליך הוספת  התקן הבלוטות למחשב.
 

 
 

  GPS -זיהוי יציאות הנתונים במכשיר ה –שלב רביעי

-יהוי ה", והמתנו עד לזscan com port, לחצנו על הלחצן "GPSניגשנו אל תוכנת ה

com התוכנה זיהתה את ה ,- com12. 

 -,  ושינינו את מהירות העברת הנתונים  מcom12 -בתוך התוכנה עצמה בחרנו ב

 ).BPSסיביות לשנייה ( 38400 -ל 4000

 .GPS-,הבלוטות זוהה והעביר אותות אל מכשיר הStart GPS לחצנו בתוכנה על 

  GPS-מיקום ה הדפיסה פלט של נתונים , שמשמעותם GPS-תוכנת ה

 על פני כדה"א.
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 פועלת ועובדת: GPS-המסכים הבאים, ניתן לראות את תוכנת ה שניב

 .GPS-במסך הראשון, ניתן לראות את נתוני ה

 
 

 ינים כולל מיקומם.יבמסך השני, ניתן לראות את זיהוי הלוו
 

 .Bluetooth-והתקן ה GPS-בכך הושלם, תהליך ההתקנה של מכשיר ה 
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  VBדרך היציאה הסריאלית ופירוקו בעזרת  NMEAקריאת הפרוטוקול 

כדי שנוכל לנווט את המשתמש בדרכים, ישנו צורך בידיעת מספר נתונים חיוניים, אשר 

העיקריים שביניהם הם נתוני רוחב ואורך של מקום יעדו ומוצאו על פני כדור הארץ. לכן 

), אשר מספקת את GPS )Global Positioning Systemבחרנו להיעזר באנטנת 

אותם צרכים חיוניים. אך לא די בכך, כדי שהנתונים יהיו נגישים, ישנו צורך בדרייבר 

,  שבעזרתו אפשר לגשת אל היציאה הסריאלית, שאליה Visual Basicעבור תוכנת 

. דרייבר אשר עושה בדיוק את מה שחיפשנו, הוא GPS -משדרת אנטנת ה

MSCommדנו דרך אתר האינטרנט:, אותו הור 

http://www.yes-tele.com/mscomm.html . 

והדרייבר המדובר, פשוטה ביותר.  VB, בעזרת GPS -קליטת המידע ממכשיר ה

. אחר כך, MSComראשית, נציב את הדרייבר על טופס העבודה, ונגדיר כי שמו הוא 

 את הדרייבר על ידי הפקודה:נפתח 

MSCom.PortOpen = True . 

אחר כך, נגדיר את מספר הכניסה הסריאלית, שאליה המידע נכנס  (במקרה שלנו הוא 

, ונגדיר, גם כן, את רוחב הפס, MSCom.CommPort = 12), על ידי הפקודה: 12היה 

פקודה: ), על ידי ה38400של העברת הנתונים בכניסה (במקרה שלנו הוא היה 

"MSCom.Settings = "38400,N,8,1 . 

, כל שנשאר לעשות זה לבחור GPS -כעת, ניתן בקלות רבה לקבל מידע ממכשיר ה

, ולהכניס לתוכו את המידע הנקלט בכניסה, וזאת על Dataמשתנה, כלשהו, נקרא לו 

 ידי הפקודה:

Data = MSCom.Input 

י המידע מתקבל כמחרוזת ארוכה, , ניתן לראות כGPS -לאחר קבלת המידע ממכשיר ה

אשר מורכבת מעשרות מחרוזות של נתונים, ביניהם נתונים שאין לנו צורך בהם. לכן יש 

. חשוב לציין VB, שהיא פונקצית חלוקה לפי מפריד של Splitצורך בהפעלת פונקציה 

מכניסה את החלקים שחולצו מהמחרוזת עליה הופעלה הפונקציה,  Split -שפונקצית ה

 ך מערך דינאמי שאורכו הוא כמספר החלקים שחולצו. לתו

 -מחרוזות המידע, אותן אנו רוצים לחלץ מ"גוש" המידע המקורי, נכתבו לפי פרוטוקול ה

NMEA 0183  (ראה פרק), לכן כל המחרוזת מופרדת במפריד "$", ולכן נשתמש

א לו . לאחר הפרדת המחרוזות לתוך משתנה, שנקרSplit -במפריד זה בפונקצית ה

DataArr ישנו צורך בזיהוי הכותרת של כל אחת מהן, מכוון שרק כך ניתן לדעת מה כל ,

מחרוזת מכילה. כדי לעשות זאת, צריך תחילה, לזהות את מספר המחרוזות שנקלטו 

http://www.yes-tele.com/mscomm.html
http://www.yes-tele.com/mscomm.html
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, שזוהי פעולה שמכניסה לתוך UBoundבמערכת, ניתן לעשות זאת על ידי הפעולה 

פעלנו את הפעולה. נגדיר כעת, משתנה משתנה את מספר התאים במערך שעליו ה

, אותו נשווה לאורך המערך הדינאמי המבוקש, על ידי LargestIndexחדש ונקרא לו 

 הפקודה:

LargestIndex = UBound(DataArr)  

לאחר זיהוי אורך המערך הדינאמי, אשר מייצג בפועל את מספר המחרוזות שהתקבלו 

, ושני מערכים דינאמיים. Forשתי לולאת במערכת, ניתן לזהות את הכותרות על ידי 

), יש צורך במערך דינאמי DataArrראשית, לאחר זיהוי אורך המערך הדינאמי הראשון (

, אשר GP, ובמשתנה, שנקרא לו GPFSשגודלו כמספר המחרוזות הנבדקות, נקרא לו 

, ובה על ידי i=LargestIndex -ונגמרת ב i=1 -לתוכו, על ידי לולאה שמתחילה ב

 ), נכניס בכל פעם מחרוזת אחרת. DataArr, שנפעיל על המערך הראשון(Splitפונקצית 

",כאמור במערך, הדינאמי  0" -עדיין בתוך הלולאה, נתייחס אך ורק לתא במקום ה

"), נכניס לתוך 0, אשר מייצג את כותרת המחרוזת הנבדקת. את אותו תא ("GPהחדש, 

יהיה  GPFSר הלולאה תסתיים, המערך ), כך שכאשGPFSהמערך הדינאמי השני (

, יש צורך GPFSמלא בכל כותרות השרשראות שנקלטו במערכת. לאחר מילוי המערך 

, לולאה זו i=LargestIndex -ומסתיימת ב i=1 -בלולאה חדשה, שגם היא מתחילה ב

, אם לא GPGGA -שווה ל i -, האם השרשרת שבתוך התא הIfתבדוק על ידי שאלות 

, ואם GPGSV -, אם גם זה לא אז האם התא שווה לGPGSA -שווה לאז האם התא 

נענית בחיוב, עדיין כאמור  If -. אם שאלת הGPRMC -גם זה לא אז האם התא שווה ל

), GPGGA –בתוך הלולאה, אז לתוך משתנה, ששמו כשם שרשרת השאלה (לדוגמא 

שבסוף הלולאה  ). כךDataArrשל המערך המקורי ( i -יהיה שווה כעת לתא במקום ה

 -ו GPGGA ,GPGSA ,GPGSA  בכל אחד ממשתני הכותרת המדוברים, כלומר

GPRMC תהינה שרשרת אחת, האחרונה מאותו הסוג, המלאה בנתונים רלוונטיים ,

 .NMEA 0183לאותו סוג של שרשרת מידע, מסוג פרוטוקול 

נתון הכתוב כעת כל שנותר הוא להוציא מכל שרשרת רלוונטית, נתונים רצויים. כל 

, מופרד לפי המפריד ",", לכן גם כן ניתן NMEA 0183בשרשרת הכתובה לפי פרוטוקול 

, לפי אותו מפריד נתון. בנוסף, מיקומם של Splitלהפריד את הנתונים לפי הפונקציה 

, אינו משתנה, כך שאפשר NMEA 0183הנתונים בשרשרת, הכתובה לפי פרוטוקול 

 בשרשרת ולעבוד לפיו.  לדעת בדיוק מה אומר כל נתון
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 תוכנת הניווט

על מנת לנווט את העיוור בין הצמתים ובין המכשולים, היה צורך בבניית תוכנת ניווט, 

תחנו מתבססת על שיטה הדומה ביותר י. התוכנה שפGPS -שתעבוד במקביל לנתוני ה

 .Tcp/Ipעל בסיס פרוטוקול  לשיטת ניווט המידע ברשת האינטרנט

רשת האינטרנט מבוססת על העקרון שכאשר מידע מסוים מגיע לצומת שיטת הניווט ב

דרכים באינטרנט (ראוטר) הראוטר ידע תמיד לאן לנתב את אותו מידע על מנת שהוא 

 . Subnet Maskלכתובת  IPיגיע בסופו של דבר אל המחשב הרצוי השילוב בין כתובת 

 

סדר שפותח על ידינו, הוא מספור הצמתים לפי  שלנו שיטהההעיקרון המנחה של 

 :שבאיור המצורף חיציםהמערכת ב והמוצג 

 

". אחר כך עוברים 1" ספרהתחילה נסמן את הצומת הגבוה והימני ביותר על המפה ב

לצומת שמשמאלו של הצומת הראשון, ולפי מערכת החיצים ממספרים אותו במספר 

וונו ככיוון ", לפי חיבור פשוט של מספר הצומת המקורי במספרו של החץ שכי3"

התנועה. בנוסף, מהצומת המקורי, יורדים מטה וממספרים את הצומת שמתחתיו 

ממספרים את כל ו וכנ"ל לפי אותה שיטה ממשיכים" לפי אותו עקרון. 4בספרה "

 הצמתים במפה.

 :שתוארהדוגמא למפה שהצמתים בה ממוספרים לפי שיטת החיצים 
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ם אל הצומת הקרוב אליו ביותר, אך כעת פתרנו את הבעיה של תזוזה מצומת מסוי

 בכל נתיב אפשרי מצומת אחד לצומת אחר למעשה מטרת הפתוח היא להתוות נתיב 

מטרה. המעבר מתבסס על מנת להגיע ל לעדרך  תחנויהמפה. לכן פ שיכול להיות לפי

מספר הצומת המבוקש   אתעקרונות חלוקה של מספרים שלמים, ראשית מחסרים 

, התוצאה תיתן  לנו באיזה כיוון ללכת לפי מערכת  ו נמצאיםאנ בו מספר הצומתב

 אבל שיטה זו טובה רק למעבר לצומת הקרוב ביותר. .החיצים

  כאשר אנחנו רוצים להגיע לצומת מרוחקת השיטה מורכבת יותר.

 ,(צומת היעד) 8(צומת המקור) לצומת  1לדוגמא אם אנחנו רוצים לנוע מצומת 

אבל הבעיה היא שאין  ,)8-1=7צומת המקור( ממספרעד צומת הי מחסירים את מספר

 7-לכן צריך לפרק את ה ,7שום חץ במערכת החיצים שכיוונו מסומן ע"י הספרה 

תוצאת החיסור שבצענו תהיה שלילית אם   -2 -ו -3או לחילופין  2-ו 3למספרים 

 .1לצומת  8לדוגמא: אם כוון ההליכה יהיה הפוך מצומת 

שנובעת . בעיה נוספת 2 -ו 3-אנחנו מפרקים את המספר הזה ל עכשיו השאלה היא איך

 .לכן יש כמה שיטות לפירוקשמספר צומת יכול להופיע מספר פעמים. היא  מהשיטה

 המקור.צומת את שיטת הפירוק לצמתים שמספרם זהה אנו קובעים לפי מרחקם מ

 .8.02הצומת הבאה אחריה תהיה  8.01תהיה לדוגמא  1 -הצומת הקרובה ביותר ל

 

 1שיטה 

 3-אם התוצאה (ללא שארית) שיוצאת קטנה מ 3 -תחילה מחלקים את המספר ב

מחלקים שוב ושוב עד שהתוצאה תהיה קטנה  3-מפסיקים לחלק ואם התוצאה גדולה מ

 .3-ולאורך כל הדרך סופרים כמה פעמים חילקנו ב 3-מ

 כפול מס' הפעמים שחילקנו. 3 -לאחר החילוק מחסרים את המספר ב

ושוב  3 -עד שיוצא מספר קטן מ 3 -אם התוצאה היא מספר אי זוגי אז מחלקים שוב ב

כפול  3 -סופרים כמה פעמים חילקנו ושוב מחסרים את המספר האי זוגי שיצא לנו ב

 .מספר הפעמים שחילקנו, כך עושים עד שיוצא לנו מספר זוגי

ללכת  ים שישמספר הצמת התוצאה המתקבלת היא ,2-זוגי מחלקים בהמספר ה את

אומר לנו כמה פעמים יש ללכת בכיוון החץ  3 -ומספר הפעמים שחילקנו ב 2בכיוון החץ 

3. 

 דוגמא:

17/3 

5/3  =2 
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2<3 

11  =3*2 – 17 

11/3 

3/3 

1<3 

5  =3*2 – 11 

5/3 

2<3 

2  =3*1 – 5 

 ספרה זוגית לכן: 2

1  =2/2 

מים שצריך ללכת בכיוון מסמלים את מספר הפע 5 -ו 1(     17= 3*5+  2*1בסוף יוצא 

 החץ המסוים.)

 2שיטה 

 2-אם התוצאה שיוצאת (ללא שארית) אינה קטנה מ 2-תחילה מחלקים את המספר ב

 (ללא שארית).  2-שוב עד שיוצא לנו מספר קטן מ 2-אז מחלקים את התוצאה ב

אם ההפרש שיצא  .כפול מספר הפעמים שחילקנו 2 -לאחר מכן מחסרים את המספר ב

והמספר שיוצא אומר כמה פעמים  3 -ללא שארית אז מחלקים אותו ב 3 -לק בלנו מתח

אומר כמה פעמים צריך ללכת  2 -ומספר הפעמים שחילקנו ב 3צריך ללכת בכיוון החץ 

 .2בכיוון החץ 

שוב כמו בפעם הראשונה  2 -ללא שארית אז מחלקים ב 3 -אם ההפרש אינו מתחלק ב

כפול מספר הפעמים  2 -מחסרים את ההפרש בושוב  2-עד שיוצא לנו מספר קטן מ

 ללא שארית. 3 -שחילקנו. ושוב בודקים אם התוצאה שיוצאת מתחלקת ב

 דוגמא:

17/2 

8/2 

4/2 

2/2 

1<2 

9  =4*2 – 17 

 ללא שארית לכן: 3 -מתחלק ב 9
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3  =9/3 

מסמלים את מספר הפעמים שצריך ללכת בכיוון החץ  4-ו 3(         17=  3*3+  2*4

 .)המסוים

 

את העיוור כדי להגיע אל המערכת יודעת כיצד לנתב  לפי תוצאת החישוב המתקבלת

 .צומת היעד

 .8 לצומת מס' 1להגיע מצומת מס'הרואה) או המשתמש (העיוור מטרת  :דוגמאל

 :המסלול יראה לפי האיור הבא. 2+2+3והפירוק הוא  7ההפרש הוא 

  

 

פעולת ניתוב אחרונה מהרגע  לבצעצריך , ולא צומתמכיוון שהעיוור מכניס שם של מקום 

 .אל היעד הסופי  שהעיוור מגיע אל צומת היעד

שם הצומת הקרובה נוסף שמות היעדים ובשדה מאוכסנים במסד הנתונים של התוכנה 

הוספנו מספר עשרוני האומר באיזה כיוון של חץ צריך כן  וכמממנה ניתן להגיע אל היעד 

 .ללכת כדי להגיע אל היעד

 בנינו מערת חיצים נוספת: כך לשם

מה שאומר כי צריך להגיע לצומת מספר אחד ואז ללכת  1.1לדוגמא יעד מסוים יקרא 

 כדי להגיע אל היעד. 1בכיוון החץ 
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 :צורת הסימון על המפה 

 

התוכנה עובדת מול מסדי  ,בשפת ויזואל בייסיק כתבנו ופתחנו תוכנת הניווטאת 

 SQLבשפת הנתונים שנבנו 

 מה פקודות:הנה כ

Dim NameOfDatabase As Database  

 Dim NameOfRecordset As Recordset 

 משתנה מסוג מסד נתונים ומשתנה מסוג רשומה במסד הנתונים. מגדירותפקודות אלו 

dbApp = App.Path & "\network.mdb" 

    )set NameOfDatabase = OpenDatabase(dbApp, False, False 

על איזה מסד נתונים יפעל המשתנה, כמובן שניתן לעבוד עם  דירותמגפקודות אלו 

 מספר מסדי נתונים. 

Set NameOfRecordset = NameOfDatabase.OpenRecordset("SELECT 

longtitude, latitude " & _  

      )"FROM nisnet ", dbOpenDynaset 

התייחס ולאיזה אני מגדיר לאיזה רשומות ל FROM -ו SELECTבאמצעות פקודות 

 טבלה וכמובן מאיזה מסד נתונים.

   SELECT -מגדיר לאיזה רשומות להתייחס 

 FROM –מגדיר מאיזו טבלה לקחת את הרשומות 

 

פקודות אלו קשורות להגדרה של מסד הנתונים ולהגדרה של הרשומות. בנוסף קיימות 

 מסד הנתונים הנה כמה לדוגמא: עלפקודות המאפשרות פעולות 

rsNameOfRecordset.MoveNext 
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פקודה זו אומרת לסמן ברשומה מסויימת לזוז לשדה הבא, בנוסף קיימים פקודות לזוז 

 לשדה הקודם ולזוז עד שאין יותר שדות, למחוק ולהוסיף שדות וכו'.

rsNameOfRecordset!longtitude 

 פקודה זו אומרת לקרוא את מה שכתוב בתוך השדה.
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 פקודות קוליות

יננו רואה , או מתקשה בראייה, איננו מסוגל לנווט ולנתב את עצמו המשתמש שא

בדרכים השונות. על מנת שיוכל לעשות זאת גם דרך מכשולים, נכין עבורו את המילים 

המתאימות להשמעה, וכן את הדרכים האפשרויות להשמעה ובחירת ההשמעה 

 המתאימה.

 י.לאחר יציאה וחקירה בשטח, בנינו את מסד הנתונים הקול

 להלן המילים:

 ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה. כיוונים:

 דרך מתפתלת, דרך ללא מוצא, דרך מסוכנת להולכי רגל. דרכים:

מימינך בעוד מספר צעדים, עצור!, /משמאלך/מכשול לפניך/"נעל"  /הגעה למוקש בדרך:

מימינך , עמוד חשמל /משמאלך/מימינך, עץ לפניך/משמאל/חנות ל___ לפניך

ות,  כניסה לרחוב ___, /ות יורד/לידך עולה/ות לפניך/משמאלך,  מדרגה/מינךמי/לידך

מימינך,ברזיה  /משמאלך/לפניך/שיח  לידך/הגעת למספר בית ברחוב, פח

 מימינך./משמאלך/לפניך/לידך

 מילים אלו, ישמשו לניווט וניתוב דרכם של המתקשים בראייה והבלתי רואים.
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 Visual Basic-ב Mp3השמעת קבצי 

 כדי לנווט את המשתמש, על המערכת להשמיע פקודות קוליות שיכוונו אותו בדרכים.

המערכת שנפתח מכילה מסד נתונים ובו נתונים הקשורים למבנים, צמתים, מכשולים 

ועוד. לכל נתון "נצמיד" פקודה קולית אשר מאפיינת אותו (ראה פרק "פקודות קוליות"). 

לכל נתון במסד הנתונים פקודה קולית, ראשית יש להקליט את כדי שנוכל להצמיד 

הפקודות המבוקשות. כדי להקליט את קבצי השמע השתמשנו בכלי ההקלטה המגיע 

 עם מערכת ההפעלה.

 

 הפעלת ההקלטה

 רשמקול.-בידור-עזרים-תוכניות-טענו את הרשמקול מהמסלול התחל

קלטה על ידי לחיצה על כפתור  את הה ולאחר חיבור מיקרופון אל כרטיס הקול הפעיל

 ההקלטה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 הכפתור "עצור". בסיום ההקלטה לחצו על

, ושמרו בשם המתאים את קובץ בסיומת file-save asכדי לשמור את הקובץ לחצו 

Wav. 

 החינמית. CDEXבאמצעות תוכנת   Mp3-לאחר מכן, יש צורך להמיר את הקובץ ל

 

 Visual Basicהשמעת קבצי הקול דרך 

המורצת ע"י תוכנית  Media Playerאת קבצי הקול ניתן להשמיע באמצעות תוכנת 

VB. 
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Private Sub cmdPlaySong_Click() 

    Shell "C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe " & 

"C:\WINDOWS\Media\town.mid", vbMaximizedFocus 

End Sub 

 

 . VBבתוך  exe-צת קבצי המציין את הר Shellפקודת 

Private Sub cmdPlayList_Click() 

 :m3uכדי ליצור רשימת השמעה יש ליצור קובץ 

WindowsMediaPlayer1.URL = App.Path & "/" & "vbtest.m3u" 

                        

End Sub  

 במיקום הנוכחי: Wav-הקפאת קובץ ה

Private Sub cmdPause_Click() 

   WindowsMediaPlayer1.Controls.pause 

    

End Sub 

 המשך השמעה מהמקום שבו הוקפא:

Private Sub cmdPlay_Click() 

    WindowsMediaPlayer1.Controls.play 

End Sub 
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 סיכום

כיום, כפי שציינו, לרוב העיוורים סביבת מחיה אוטונומית אחת, אותה הם מכירים כמעט 

וגלים לנתב עצמם בקלות יחסית. שינוי כלשהו בסביבת המחייה בעל פה, ובה הם מס

מצריך מהעיוור מאמצים רבים, ולפעמים אף בלתי אפשרי. האדם העיוור מוצא עצמו 

 שבים.ההעוברים ו טוב ליבם שלבחבר או בשלו,  בכלב הנחייה ויתל פעמים רבות

ל הקשור למציאת בנוסף, ישנם אנשים פקחים רבים, אשר מוצאים עצמם חסרי אונים בכ

 יעד במקומות אשר אינם נכללים בסביבת המחיה המוכרת להם.

הנעה עם האדם, בין אם הוא עיוור או ירת סביבת מחייה צימטרת הפרויקט הייתה 

 .רואה, כך שגם בסביבות שאינן מוכרות יוכל המשתמש לנווט בקלות את דרכו אל היעד

ים, בניסיון להבין כמה שיותר את במהלך הפרויקט חקרנו רבות על מצבם של העיוור

חומרת המצב. הגענו למסקנה שבכדי שנוכל לנווט, כל אדם בין אם עיוור או פיקח, 

  –נצטרך להיעזר בטכנולוגיות מפותחות, אשר עונות על הבעיה הראשונה שנתקלנו בה

 איכן נמצא המשתמש? ולאן הוא מעוניין להגיע?

קר בגלל שזוהי אחת הטכנולוגיה , בעיGPS -בחרנו להשתמש בטכנולוגיית ה

 המתקדמת ביותר בכל הקשור לזיהוי נקודות על פני כדור הארץ.

 כיצד נוכל לנווט את המשתמש בדרכים? –בעיה נוספת שנתקלנו בה הייתה 

 לשם כך, פיתחנו אלגוריתם אשר עונה בדיוק על הבעיה הזאת.

ם, ידענו שנצטרך להתאים בנוסף, מכוון שקהל היעד המרכזי בפרויקט שלנו הם העיוורי

את המערכת כך שתהיה נגישה לעיוורים. לשם כך החלטנו שהמערכת כולה תהיה 

מושמעת, כך שהעיוור יוכל ל"דפדף" בתוכה בקלילות. בנוסף, חקרנו את אופן פעילותו 

של השלט הרחוק, כדי שנוכל להכין שלט שיתאים לצרכים שלנו, או יותר נכון לצרכים 

לטנו כי השלט יהיה מורכב ממספר קטן של לחצנים, כך שלא תהיה של העיוורים. הח

 בעיה לעיוור לזכור את תפקידו של כל לחצן.

המערכת פותחה לפי כל המסקנות שהסקנו מתהליך המחקר. עקרון ההפעלה פשוט, 

שלב ראשון, המשתמש מפעיל את המערכת בלחיצת כפתור. שלב שני, המשתמש 

שמע, ובוחר יעד רצוי. שלב שלישי, המערכת מזהה מדפדף בתוך מאגר הנתונים המו

את יעדו של המשתמש, ובוחרת את הדרך בה יצעד המשתמש אל יעדו. שלב אחרון, 

המערכת מנווטת את המשתמש אל יעדו, על ידי פקודות ניווט קוליות, לדוגמא "פנה 

 שמאלה". בנוסף המערכת מזהירה את המשתמש בפני מכשולים על ידי פקודות/ימינה

 קוליות נוספות, לדוגמא  "הזהר מכשול לפניך עקוף אותו מימין בזהירות". 



 52 

לאחר שהמערכת הייתה מוכנה גילנו כי ישנם מספר בעיות, אשר ניתנות לפתירה. 

שלנו גרם למספר סטיות בשטח. לכן ישנו  GPS -ראשית, רמת הדיוק של מכשיר ה

תוכנת הניווט שהכנו מתבססת בעל רמת דיוק גבוהה יותר. בנוסף,  GPSצורך במכשיר 

על רחובות שנראים כמו שתי וערב, כלומר ישרים. ניתן להתאים אותה לכל מצב קיים 

בשטח, אך דבר שכזה מצריך זמן רב יותר ממה שיכולנו להקדיש לפרויקט. בנוסף, 

המערכת שבנינו הינה אבטיפוס מצומצם, רק עם משאבים גדולים יותר ניתן יהיה להשיג 

 . תבי העולם כולו, כך שהמערכת באמת תהיה אוניברסאלינתונים לג

ולבסוף, כדי שהמטרה העיקרית של הפרויקט תושג, חייבים להיות שינויים משמעותיים 

ביחס של עיריות בארץ ובעולם כולו, לגבי אוכלוסיית העיוורים. אין דבר מסוכן יותר 

רוק או אדום. לכן כדי מאשר עיוור שמנסה לחצות כביש מבלי שהוא יודע אם הרמזור י

למנוע זאת חייבים להציב בכל רמזור בעולם זמזמים או כל דבר אחר שיפתור את 

 הבעיה הקשה הזאת.
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 רון –סיכום אישי 

החלק שלי בעבודה היה בניית התוכנה. נהנתי מאוד לעבוד עליה במיוחד משום שזה 

מרות שלפעמים היו משהו שאנחנו פיתחנו. היה לי מאוד כיף לעבוד עם חברי לקבוצה ל

 חילוקי דעות אבל בסוף תמיד התפשרנו. 

לפני שהתחלנו את הפרויקט והיינו צריכים לחשוב על נושא היה לנו קשה מאוד ולבסוף 

הגענו לנושא הזה נושא שאני אישית מאוד שמח שבחרנו בו מכיוון שאם הדבר הזה 

 קדושה ביותר.שעשינו "יתפוס", הוא יכול לעזור מאוד לעיוורים שזאתי מטרה 
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 עמרי –סיכום אישי 

בתחילה, בחירת הרעיון לפרויקט היה קשה, הוצאו מספר רעיונות, אך אף אחד מהם 

לא נשמע לי כמו משהו שינחל הצלחה. שלושתנו רצינו שהפרויקט שלנו לא יהיה סתמי 

אלא שיתרום לחברה. לאחר דיונים רבים הועלה רעיון הניווט. אני אישית מאוד אהבתי 

ת הרעיון כבר מההתחלה מכוון שהוא הכיל בחובו, עבודה עם הטכנולוגיות א

המתקדמות ביותר בשוק כיום. בנוסף, ידעתי שבעזרת עבודה קשה הרעיון יצליח 

 ויתרום רבות לאוכלוסיית העיוורים.

. חקרתי רבות אחר GPS -בפרויקט שלנו, אני הייתי אחראי על חקירת טכנולוגיית ה

ומאוד הוקסמתי מהיכולות שלה. בעיקר נהנתי מחקירת הפרוטוקול הטכנולוגיה הזו, 

והכנת תוכנת הפירוק שלו. למדתי רבות על הטכנולוגיה בנוסף לטכנולוגיות האחרות 

 שנכללו בפרויקט. ומאוד נהנתי לעבוד עם חברי הקבוצה.
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 אוהד-סיכום אישי

לה . יחד עם הסקרנות הפרויקט שהכנתי יחד עם חברי לקבוצה, סיקרן ועניין אותי מההתח

והעניין וחלוקת העבודה בפרויקט , קראתי וחקרתי מאמרים וכתבות, על מנת להבין יותר את 

 בעיותיהם של העיוורים בעולם.

 ידעתי שעם ההתקדמות בעבודה, כך אבין יותר ויותר דברים, ואכן כך היה לאורך כל הדרך.

ת הבלוטות', ולאחר הקריאה לעומק, לפני תחילת העבודה לא ידעתי לעומק, מהי טכנולוגיי

 הבנתי מהי טכנולוגיה זו, וכולי תקווה שבעתיד תאפשר למרחקים עצומים יותר.

 לא ידעתי כיצד פועל (מלבד בטריות) ומה הם חלקיו,-כך גם היה בשלט

 .MP3-בקבצי ה Visual Basic-וכן השימוש ב

ין, שלא כולם יכולים להסתגל הבנת מרחבי המחיה האוטונומיים של העיוורים אפשרו לי להב

 במקומות נוספים, ללא מערכת שתאפשר להם לעשות כן.

 בקיצור, למדתי הרבה, ונהנתי מכך.

 אני חושב שהרווחתי ידע ומידע נרחב לשנים הבאות עלינו לטובה.

הפרויקט שלנו, אני מקווה יאפשר לאוכלוסיית העיוורים להיות ככלל האדם , ולא להיות "יוצאי 

 מרחבי אוטונומיה משתנים.דופן" ב
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 נספחים

 דפנה סחייק  /חיים בצל מאבק מתמיד

במהלך המחקר שערכנו על חייהם של עיוורים, נתקלנו במאמר שכתבה דפנה סחייק, 

, www.haayal.co.il/story?id=297"חיים בצל מאבק מתמיד" באתר "האייל הקורא", 

 שהוא כתב עת לענייני תרבות ואקטואליה. מתאר את הקשיים שמולם ניצבים העיוורים

יום, וראינו לנכון להציג את המאמר הזה, מכוון שמטרת הפרויקט שלנו הייתה -ביום

 לנסות ולהקל על חלק מאותם קשיים.

 ים ועםחברות שרק הלכה והעמיקה עם השנ -מ' ואני הפכנו חברות באמצע כיתה יא' "

השינויים. כבר הספקתי לגלות שאדם עיוור נתפס בעיני אנשים, לרוב, כמסכן. כל מעשה 

מתקבל בהפתעה ובהערכה. גם  -לימודים, נישואין, נסיעות או קניות בסופר  - שלו

שמבלים את זמנם איתו זוכים להערכה, אולי משום שדבר זה נתפס כהקרבה  האנשים

של עולם שהכרתי רק  'שגרירה'ל –ני, ושלא מרצוני מרצו -הפכתי  ,מצידם. עם הזמן

 .דרכה ,בעקיפין

 רצון של ברזל ואופטימיות שמתחדשת חכובקשר עם מ' גיליתי אדם מופלא, בעל 

תמידית, שנמצא במאבק אינסופי כנגד מכשולים בלתי פוסקים. פעם, כשאיש לא מוכר 

שלא ביקשה  לקחת אותה לצד השני של הכביש בתחנה המרכזית )למרות ניסה

את קצה המקל שלה, והחל למשוך אותה לצד השני. מ' עזבה  לחצות(, תפס אותו אדם

 '.חשבתי שרצית לטייל עם מקל'שיחזור:  את המקל, וחיכתה בסבלנות

על משהו טהור  קלהיאבמההומור... השתכרתי מהיכולת  ,חמהכואני מודה: הוקסמתי. 

לעיוורים  המהספרייהגיע בזמן  בספרות לא על פי כל אמת מידה. כשספר למבחן

שלפני, והתווכחתי עם המורה שלנו על  בנתניה, התעקשתי לקרוא אותו יחד, גם בלילה

 .בלי סוף -הסברתי  ,התאריך; התווכחתי עם כל מי שרק הסכים לשמוע

אם לילדה, היא יכולה לבשל,  : היא ניידת בכוחות עצמה, היא'טכניים ת'ניצחונומ' צברה 

מקוצר לתואר שני. כל זה,  כמו כל אדם רגיל. היא גם התקבלה למסלול -ע לנקות, לנסו

הוא ביכולת שלה לתת  ,למרות כל המפקפקים והדואגים. חלק מהקסם שיש בה, בעיניי

הזה הוא חלק  גם מי שגורלם, לכאורה, שפר עליהם. המאמר -כוחות לכל מי שסביבה 

 .תתף בצעקהמהמאבק שלי להכיר את השוני לאנשים רגילים, להש

כמה שנים, מ' התחילה תהליך של חזרה בתשובה. אני זוכרת את השלבים  לפני

שהולכת ונפערת בינינו, ותהיה מתמדת, של שתינו, אם נצליח לגשר  הראשונים: תהום

  .את העוצמה שבקשר, מעבר לשוני עליה. עם הזמן, למדנו

עה: היא ספרה שכעסה עזרו לה כשהגי מופתעת ונרגשת, ספרה לי איך בנות האולפנה

http://www.haayal.co.il/story?id=297
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היא למדה שהן עוזרות לכל בת  על הרב, כי חשבה שביקש מהן יחס מיוחד כלפיה. אך

 .חדשה שמגיעה להשתלב ביניהן

 

  העיוורון החברתי

שקשה לצרף אדם עיוור לבילוי בקבוצה. הרבה  בעולם החילוני, היו אנשים שהרגישו

ורות שלנו אף חששה לקחת על אחת המ .אנשים פשוט לא נגשו מלכתחילה לאדם עיוור

שחזרה בתשובה, נתקלה  עצמה את האחריות הכרוכה בצירופה של מ' לטיול. לאחר

 '?בחברותא מי בכלל ירצה ללמוד איתך': למתיבתאברב שסירב לקבל אותה 

עשתה לבסוף, אך  את כל הדברים הללו '.עיוורון חברתי'מ' קוראת להגבלות הללו 

עיוורון  ול הפיזי, אלא כנגד יחסם של האנשים שרואיםהמאבק לא היה לא כנגד המכש

אפשר  ת,כחוסר יכולת, נקודה. מ' טוענת שאי אפשר לשבור את המגבלה, כי אינה פיזי

ן. אי אפשר להוכיח לכולם, כל הזמ .להוכיח לאדם זה או אחר שהקושי הוא טכני, עביר

 ., היא אמרה לי'גמרתי לריב עם העולם'

 חכוכשמדובר במישהי שתמיד נטעה בי  ,ויתור על המאבקקשה לראות את ה ,וקשה

ולא  -על המכשולים שלפניה  . היום היא ממקדת את המאבק בניצחונות אישייםקלהיאב

האפשר בנישה  ככל ינורמלבמלחמה בסטיגמות חברתיות. היא מנסה לבנות עולם 

 .הפרטית שלה

אמון, של ספק, של  של חוסר כי החברה משדרת מסר מתמיד - ר'ככל האפש י'נורמל

שלה  ןניסיומכל  רחמים. אנשים לעולם יעשו דברים במקומה ובשבילה, יביעו חשש

אל תרוצי ע', 'את הילדה לבד? תחכי שבעלך יגי יתיקחאולי לא 'לעשות דברים )

קוראים לזה,  ם'הה'ש , כפי'מוגבל'(. הציפיות הנמוכות מאדם 'במדרגות, את יכולה ליפול

פוגעים בו לטווח  ,ם לו הזדמנויות לתרגל את יכולותיו וכישוריווהעובדה שלא נותני

 .העצמי שלו ןבביטחוהארוך, כולל 

על העיוורון:  'פיצוי'יודע שיש לעיוורים יתרונות אחרים, כ ,מי שמכיר, או קרא על הנושא

מעבר לכל אדם רגיל. לרבים מהם יש  -מפותחים, זיכרון, דמיון  חוש ריח וחוש מישוש

מוזיקליים. מי מכם שמכיר אדם עיוור יודע וודאי שזהו עולם  וכשורים גם שמיעה

, למשל(; השיחות הן יותר 'יש לו קול של חלב'ייחודיים ) שונה־משהו: יש בו מושגים

 '.רואים'הפנימי יותר מאשר שיחות של  לעומק, ומכוונות לעולם

מעמד, מראה,  כסף, קריירה, - 'הצלחה'אחרי  המטורף למרוץבחברה שלנו, שסוגדת 

אדם דואג לעצמו. עולם כזה קשה לאדם  כל -השכלה, תחרותיות, אינדיבידואליזם 

פחות תחרותיות, ויותר הכוונה לעזור  עיוור, ואולי הדת מהווה מסגרת מגוננת, שיש בה
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 .לזולת

 חכולמסקנה כואבת: לחברה אין זמן, רגישות או  המפגש בין העולמות הוביל אותי

זה רק  -לא מקבלת אנשים שונים  החברה')מ' כתבה פעם:  להתמודד עם האחר

וללא מאמץ. אנשים מוכנים  ,אך מרחוק -(. יש באנשים המון חמלה, אהדה 'במלים

יתאמצו להבין מה באמת  , אך הם לא'מסכן באמת'לתרום כסף, כי אדם עיוור נתפס כ

 .יעזור לו

דבקה גם בהם.  'מסכנות'ת התווי -משפחתו  עם -כשפוגשים אדם עיוור עם הקרובים לו 

והוא? הוא ' לדאוג לה. מיד עלו השאלות: הנשמות הטובות וניעורכשמ' התחתנה, מיד 

כלום?! לא, זה נשמע לי קצת  ?בסדר? הוא רואה? אז מה, בעצם, לא בסדר אצלו

. היו גם 'תצטרך אותך( כנראה, בקרוב)חשוד. תהיי עם אצבע על הדופק, היא אולי 

יותר גרוע. אולי הוא  אם לא רואים שום דבר, זה'ואמרו משהו נוסח: שהגדילו לעשות 

 ?'קצת... לא בסדר

אחרי עשור כמעט של חברות, עלה על דעתי  בעודי כותבת את השורות הללו, לראשונה

היא אולי שמ' היא אדם כל כך מדהים  שאנשים אולי דיברו בצורה דומה גם עלי. הסיבה

עד כי לא יכולתי להעלות  -וחלומות  אה עוצמות ושאיפותהיא חכמה, אמיצה, ומל -בעיני 

למרות שתמיד ידעתי שהיו שראו  ;על דעתי שמישהו יכול לראות נחיתות בקשר איתה

 .בכך קושי

הזה פוגע בכל אדם שיש לו נכות או מגבלה  אני מרשה לעצמי לשער שהמבט החברתי

קשיים, כפי שמ' אומרת,  פיזי, כי על נראית; המבט הזה יכול לתסכל יותר מכל קושי

 .החברתי הוא בלתי מנוצח תמיד אפשר להתגבר באופן כזה או אחר; אבל המבט

שחלק מהנחיתות הנתפסת של  ( טוען1991, 'במקל המתקפל'שלמה דשן )אנתרופולוג, 

הוא חיסרון ויתרון. היא אומרת  העיוורון היא פרי סוציאליזציה ותיוג. מ' אומרת שהעיוורון

מהמגבלה חוסמת בפנינו עולם  עיתים גורם לנו עיוורון ושטחיות. הרתיעהשהחיצוני ל

בשוני, בקשיים שבקשר  מלא ועשיר, והמון אנשים נפלאים; אך אנו לעולם מתמקדים

 (.שלא תרצו )אולי אפשר להשליך מכאן גם על יחסי עדות, חילונים ודתיים, מה

בהרבה, ובלתי  היא חזקהההפסד הוא גם שלנו, אך הפגיעה באדם עיוור ובסביבתו 

אומרת שלעולם  'איתו, חש אשמה ותסכול. מ מתויגהפיכה: אדם שיודע שכל מי שסביבו 

לאהוב אותה,  י'כדא'תצטרך להשקיע בקרובים אליה יותר מכל אדם אחר, כדי להוכיח ש

הכי נוראים  שהיא ראויה, שמי שאיתה לא פראייר. והרי להיות פראייר זהו אחד הדברים

 שהיא לקרות לאדם ישראלי. היא צריכה לתת יותר, כפיצוי לקרובים אליה על שיכולים

 שווה להם. חייה סלהיתפאותם בדרגה. היא צריכה לעשות יותר מאחרים כדי  ''מורידה
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הם בצל מאבק מתמיד במבט מקטלג ופוגע, ומפקפק; מאבק תמידי לשמור על בטחון 

 ."תואמונה ביכולת שלה, כנגד כל הטוענים אחר עצמי

 

 רמזורים לעיוורים בחדרה

לאוגוסט  3 -מאמר זה פורסם בעיתון "השבוע בחדרה", ונכתב על ידי ניסים מסורי, ב

2005. 

החל מחודש אוגוסט תפעיל עיריית חדרה, בהנחיית ראש העיר חיים אביטן, רמזורים "

מיוחדים לעיוורים. בשלב ראשון יופעל רמזור כזה כפיילוט בצומת הרחובות הרברט 

הגיבורים. בזרוע המערבית של רחוב הרברט סמואל יותקנו זמזמים שיפעלו  -סמואל 

במקביל לאור הירוק במעבר החצייה, המורה על זכות מעבר להולכי רגל. הפרויקט 

הנסיוני של הסדרת הרמזורים לחצייה בטוחה לעיוורים ירוכז על ידי מחלקת פיתוח 

 גף הרווחה וקהילת העיוורים בחדרה. תשתיות באגף ההנדסה בעירייה, בשיתוף עם א

מעיריית חדרה נמסר כי עם סיום שלב הפיילוט תיבחר המערכת המתאימה שתורכב 

 "בכל הרמזורים בעיר.

 –בשלב ראשון יופעל רמזור עם זמזם כפיילוט בצומת הרחובות הרברט סמואל 

 .הגיבורים

 

 היטל מרקטור רוחבי של ישראל

  GRS80:.התייחסות דמוי אליפטית 1

a(m): 6378137.000000000000000 

1/f:  298.257222000000000 

 . ערכי נקודות הדאטום העיקרי:2

 3.816999999992845  44 31 -מקור קווי הרוחב (מעלות, דקות ושניות) 

 16.260999999993260 12 -מקור קווי האורך (מעלות, דקות ושניות) 

 . רשת הנקודות העיקריות:3

 m :(219529.584000000000000מזרח כוזב (

 m :(626907.389999999900000צפון כוזב (

  1.000006700000000     . פקטור סולם הרשת:4

 . היטל: היטל מרקטור רוחבי5

 www.mapi.gov.il -לקוח מהאתר של "המרכז למיפוי ישראל" 

 

http://www.mapi.gov.il/
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 שתמשנו בפרויקטבהן ה NMEA 0183שרשראות פרוטוקול 

GGA 

$GPGGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh 
GGA = Global Positioning System Fix Data 

1 = UTC of Position 
2 = Latitude 
3 = N or S 
4 = Longitude 
5 = E or W 
6 = GPS quality indicator (0=invalid; 1=GPS fix; 2=Diff. GPS fix) 
7 = Number of satellites in use [not those in view] 
8 = Horizontal dilution of position 
9 = Antenna altitude above/below mean sea level (geoid) 
10 = Meters (Antenna height unit) 
11 = Geoidal separation (Diff. between WGS-84 earth ellipsoid and mean 
sea level. -=geoid is below             WGS-84 ellipsoid) 
12 = Meters (Units of geoidal separation) 
13 = Age in seconds since last update from diff. reference station 
14 = Diff. reference station ID# 
15 = Checksum 

GSA 
$GPGSA,A,3,19,28,14,18,27,22,31,39,,,,,1.7,1.0,1.3*35 
GSA = GPS receiver operating mode, SVs used for navigation, and DOP 
values. 

1 = Mode:M =Manual, forced to operate in 2D or 3D  A =Automatic, 
3D/2D 
2 = Mode: 
1 =Fix not available 
2 =2D 
3 =3D 
3-14 = IDs of SVs used in position fix (null for unused fields) 
15 = PDOP 
16 = HDOP 
17 = VDOP 

GSV 
$GPGSV,4,1,13,02,02,213,,03,-3,000,,11,00,121,,14,13,172,05*67 
GSV = Number of SVs in view, PRN numbers, elevation, azimuth & SNR 
values. 

1 = Total number of messages of this type in this cycle 
2 = Message number 
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3 = Total number of SVs in view 
4 = SV PRN number 
5 = Elevation in degrees, 90 maximum 
6 = Azimuth, degrees from true north, 000 to 359 
7 = SNR, 00-99 dB (null when not tracking) 
8-11 = Information about second SV, same as field 4-7 
12-15 = Information about third SV, same as field 4-7 
16-19 = Information about fourth SV, same as field 4-7 

RMC 

$GPRMC,hhmmss.ss,A,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,ddmmyy,x.x,a*hh 
RMC = Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data 

1 = UTC of position fix 
2 = Data status (V=navigation receiver warning) 
3 = Latitude of fix 
4 = N or S 
5 = Longitude of fix 
6 = E or W 
7 = Speed over ground in knots 
8 = Track made good in degrees True 
9 = UT date 
10 = Magnetic variation degrees (Easterly var. subtracts from true course) 
11 = E or W 
12 = Checksum 

 

",  Marine Imaging System*כל השרשראות לקוחות מהאתר של "

www.marimsys.com/nmea_codes.htm. 

http://www.marimsys.com/nmea_codes.htm
http://www.marimsys.com/nmea_codes.htm


 62 

 NMEA 0183תוכנת פירוק הפרוטוקול 
 
Dim DataArr 
Dim GP 
Dim GPFS() 
Dim i As Integer 
Dim LargestIndex As Integer 
Dim data As String 
 
Private Sub cmdClear_Click() 
    lstData.Clear 
    lblKamut.Caption  " " =  
End Sub 
 
Private Sub cmdExit_Click() 
    End 
End Sub 
 
 
Private Sub cmdScan_Click() 
    data = MSCom.Input  ' Read data 
    lstData.AddItem data 
     

End Sub 
 
Private Sub cmdSplitdollar_Click() 
    DataArr = Split(data, "$", -1, vbTextCompare( 
    LargestIndex = UBound(DataArr) ' Shows in lblkamut the number of 
indexs in the Array 
    lblKamut.Caption = LargestIndex 
    For i = 1 To LargestIndex 

        lstData.AddItem DataArr(i( 
    Next i 
    
End Sub 
 
Private Sub cmdSplitGP_Click() 
    LargestIndex = UBound(DataArr( 
    ReDim GPFS(LargestIndex( 
     
    For i = 1 To LargestIndex 
        GP = Split(DataArr(i), ",", -1, vbTextCompare( 
        lstData.AddItem GP(0( 
        GPFS(i) = GP(0( 
    Next i 
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    For i = 1 To LargestIndex 
        If GPFS(i) = "GPGGA" Then 
            lblGGA.Caption = DataArr(i( 
        ElseIf GPFS(i) = "GPGSA" Then 
            lblGSA.Caption = DataArr(i( 
        ElseIf GPFS(i) = "GPRMC" Then 
            lblRMC.Caption = DataArr(i( 
        ElseIf GPFS(i) = "GPGSV" Then 
            lblGSV.Caption = DataArr(i( 
        End If 
    Next i 
         
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
    MSCom.CommPort = 12   ' Set the port number 
    MSCom.Settings = "38400,N,8,1"    ' Set the port options 
    MSCom.PortOpen = True ' Opens the port 
End Sub 
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      תוכנות הניווט
 
Dim dbGPS As Database 

    Dim rsNisNet As Recordset 
    Dim rsRouter As Recordset 

    Dim mikum As Single 
    Dim Kord As Single 

    Dim Direct As Integer 
    Dim Mone As Integer 
    Dim Degel As Integer 

    Dim Sit As Integer 
 

Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer( 
    If KeyCode = vbKeyLeft And Sit = 1 Then shpMan.Left = shpMan.Left - 

50 
    If KeyCode = vbKeyRight And Sit = 1 Then shpMan.Left = shpMan.Left 

+ 50 
    If KeyCode = vbKeyUp And Sit = 1 Then Sit = 4 

    If KeyCode = vbKeyDown And Sit = 1 Then Sit = 2 
     

    If KeyCode = vbKeyLeft And Sit = 2 Then Sit = 1 
    If KeyCode = vbKeyRight And Sit = 2 Then Sit = 3 

    If KeyCode = vbKeyUp And Sit = 2 Then shpMan.Top = shpMan.Top - 
50 

    If KeyCode = vbKeyDown And Sit = 2 Then shpMan.Top = 
shpMan.Top + 50 

     
    If KeyCode = vbKeyLeft And Sit = 3 Then shpMan.Left = shpMan.Left - 

50 
    If KeyCode = vbKeyRight And Sit = 3 Then shpMan.Left = shpMan.Left 

+ 50 
    If KeyCode = vbKeyUp And Sit = 3 Then Sit = 4 

    If KeyCode = vbKeyDown And Sit = 3 Then Sit = 2 
     

    If KeyCode = vbKeyLeft And Sit = 4 Then Sit = 1 
    If KeyCode = vbKeyRight And Sit = 4 Then Sit = 3 

    If KeyCode = vbKeyUp And Sit = 4 Then shpMan.Top = shpMan.Top - 
50 

    If KeyCode = vbKeyDown And Sit = 4 Then shpMan.Top = 
shpMan.Top + 50 
End Sub 

 
Private Sub Form_Load() 

    Sit = 1 
    dbApp = App.Path & "\network.mdb" 

    Set dbGPS = OpenDatabase(dbApp, False, False( 
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    Set rsNisNet = dbGPS.OpenRecordset("SELECT place, kor, 
longtitude, latitude _ & " 

        "FROM nisnet ", dbOpenDynaset( 
    Set rsRouter = dbGPS.OpenRecordset("SELECT Router, longtitude1, 

longtitude2, latitude1, latitude2 _ & " 
        "FROM router ", dbOpenDynaset( 

End Sub 
 

Private Sub Label1_Click() 
 
End Sub 

 
Private Sub Label5_Click() 

    Dim Mone As Integer 
    Stopi 

    If Degel = 33 Then Mone = 33 
    rsRouter.MoveFirst 

    Do While Not rsRouter.EOF And Mone = 0 
        FindFirstPlace 

        If mikum = 1.2 Then Mone = 33 
        If mikum = 3.2 Then Mone = 33 

        rsRouter.MoveNext 
         

    Loop 
     

    FirstRouter 
    Print mikum 

       
End Sub 

Private Sub FindFirstPlace() 
    If shpMan.Top < rsRouter!longtitude1 And shpMan.Top < 

rsRouter!longtitude2 And shpMan.Left >= rsRouter!latitude1 And 
shpMan.Left < rsRouter!latitude2 Then 

            mikum = rsRouter!router + 0.3 
    End If 

    If shpMan.Top > rsRouter!longtitude1 And shpMan.Top > 
rsRouter!longtitude2 And shpMan.Left >= rsRouter!latitude1 And 
shpMan.Left < rsRouter!latitude2 Then 

            mikum = rsRouter!router + 0.1 
    End If 

    If shpMan.Top > rsRouter!longtitude1 And shpMan.Top < 
rsRouter!longtitude2 And shpMan.Left > rsRouter!latitude1 And 
shpMan.Left > rsRouter!latitude2 Then 

            mikum = rsRouter!router + 0.2 
    End If 
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    If shpMan.Top > rsRouter!longtitude1 And shpMan.Top < 
rsRouter!longtitude2 And shpMan.Left < rsRouter!latitude1 And 
shpMan.Left < rsRouter!latitude2 Then 

            mikum = rsRouter!router + 0.4 
    End If 

     
End Sub 

 
Private Sub lblEnterPlace_Click() 

     
    rsNisNet.MoveFirst 

    Do While Not rsNisNet.EOF 
        If txtPlace.Text = rsNisNet!place Then Kord = rsNisNet!Kor 

        rsNisNet.MoveNext 
    Loop 
    Way 

     
End Sub 

Private Sub Way() 
    Dim Arrow As Integer 

    Arrow = Int(mikum( 
    Arrow = (mikum - Arrow) * 10 

    Direct = Arrow 
    Direction 

End Sub 
Private Sub Direction() 

    If Direct = 1 Then MsgBox "move to the arrow '1 direction", 
vbInformation + vbMsgBoxRtlReading + vbMsgBoxRight, " intersection " 

    If Direct = 2 Then MsgBox "move to the arrow '2 direction ", 
vbInformation + vbMsgBoxRtlReading + vbMsgBoxRight, " intersection " 

    If Direct = -3 Then MsgBox " move to the arrow '3 direction ", 
vbInformation + vbMsgBoxRtlReading + vbMsgBoxRight, " intersection " 

    If Direct = -2 Then MsgBox " move to the arrow '4 direction ", 
vbInformation + vbMsgBoxRtlReading + vbMsgBoxRight, " intersection " 

End Sub 
Private Sub Stopi() 

    rsRouter.MoveFirst 
    Do While Not rsRouter.EOF 

        If shpMan.Top > rsRouter!longtitude1 And shpMan.Top < 
rsRouter!longtitude2 And shpMan.Left > rsRouter!latitude1 And 
shpMan.Left < rsRouter!latitude2 Then 

            Degel = 33 
            mikum = rsRouter!router 

        End If 
        rsRouter.MoveNext 

    Loop 
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End Sub 
 

Private Sub tmrChckPlace_Timer() 
    Degel = 0 

    rsRouter.MoveFirst 
    Stopi 

    If Degel = 33 Then 
        tmrCheck.Enabled = True 

        Else: 
            tmrCheck.Enabled = False 

    End If 
End Sub 

 
Private Sub tmrCheck_Timer() 

    Direct = Int(Kord) - mikum 
    Print Direct; 999 

    If Direct = 0 Then Final 
    Direction 

End Sub 
Private Sub FirstRouter() 

    Direct = Int(Kord) - mikum 
    If Direct < 0 Then 

        Direct = -2 
        Direction 

    End If 
End Sub 

Private Sub Final() 
    Dim DerehForEnd As Integer 

    DerehForEnd = (Kord - (Int(Kord))) * 10 
    Direct = DerehForEnd 

    Direction 
End Sub 
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 ביבליוגרפיה

 .www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1361,00.html ",עיוורון,"Ynetאנציקלופדית 

 

", חוש הראייההאתר של "מרכז התקשורת הבין מכללתי", "

http://web.macam.ac.il/~ltami/samah/sh13.htm. 

 

חיפה, -האתר של אגודה למען העיוור ולמניעת העיוורון

www.blindhaifa.org.il/cert_bl.asp 

 

 יוורים הנעזרים בכלבי נחייה בישראל",אתר של "אגודת הע

http://www.blind-guidedogs.org.il 

 

 atar.mscc.huji.ac.il/~mb/sk_info.htm האתר של עמותת "עלה",

 

 .www.haaretz.co.il", שפורסם באתר של עיתון "הארץ", SGPמהו המאמר "

 

 .cgate.co.ilהאתר "שער לים", 

 

 .Marine Imaging Systems ,www.marimsys.comהאתר של 

 

 . www.howstuffworks.comבאתר ", Latitude and Longitude"מאט רוזנברג, 

 

 .www.mapi.gov.ilהאתר של "המרכז למיפוי ישראל", 

 

 ", הוצאת "הוד עמי".SQLבסיסי נתונים טבלאיים ושפת רז הייפרמן, "

 

  www.yosh.ac.il/rafaeli/access/tables.htmהאתר של מרכז "רפאלי" 

 

 .www.technion.ac.il/~zivs/access_11.docהאתר של הטכניון, 

 

 www.sigall.co.il/sql/sql0.aspהאתר "סיגל",  

http://www.blindhaifa.org.il/cert_bl.asp
http://www.blindhaifa.org.il/cert_bl.asp
http://www.blind-guidedogs.org.il/
http://www.blind-guidedogs.org.il/
http://atar.mscc.huji.ac.il/~mb/sk_info.htm
http://www.haaretz.co.il/
http://www.marimsys.com/
http://www.howstuffworks.com/
http://www.mapi.gov.il/
http://www.technion.ac.il/~zivs/access_11.doc
http://www.sigall.co.il/sql/sql0.asp
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 תר "וובמסטר", הא

introductionwww.webmaster.org.il/guide.asp?subject=sql&class= 

 

 www.dr-vb.co.llהאתר 

 

 .vlib.eitan.ac.il/bt2 האתר של חובב מזור על טכנולוגיית הבלוטות' ,

 

 מערכת מובייל,  -מאמרו של ארנון שמעוני, שנכתב באתר של נענע 

net.nana.co.il/Article/?ArticleID=140309&sid=10 

 

", שנכתב באתר של עיתון "הארץ", שלט רחוקהמאמר "

www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=104509&contrassID=

2&subContrassID=18&sbSubContrassID=0 

 

 . http://www.yes-tele.com/mscomm.htmlהאתר 

 
 

http://www.webmaster.org.il/guide.asp?subject=sql&class=
http://www.dr-vb.co.ll/
http://vlib.eitan.ac.il/bt2
http://net.nana.co.il/Article/?ArticleID=140309&sid=10
http://net.nana.co.il/Article/?ArticleID=140309&sid=10
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=104509&contrassID=2&subContrassID=18&sbSubContrassID=0
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=104509&contrassID=2&subContrassID=18&sbSubContrassID=0
http://www.yes-tele.com/mscomm.html
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 תודות

ברצוננו להודות לראובן דינוביץ', על העבודה המסורה, והזמן שהקדיש לעזור לנו 

 במהלך כל שלבי הפרויקט.

 העזרה שנתן. בנוסף, ברצוננו להודות גם לרמי רביב על

ולבסוף ברצוננו להודות לכל הצוות המקצועי בבית הספר "מעיין", שבעין החורש, 

 על התמיכה.

 אז תודה רבה לכולכם, מאיתנו עמרי, רון ואוהד.

 

 


