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_STORY BOARDS
_CONCEPT ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το σύστημα πρέπει να:
•
Προσαρμόζει την διαδρομή που προτίνει στο
χρήστη με βάση τα κριτήρια που ορίζει ο ίδιος
•
Δέχεται ως είσοδο δεδομένες (και γνωστές)
για τον χρήστη διαδρομές ή τμήματα αυτών τα
οποία να τα εντάσσει στην προτεινόμενη
διαδρομή
•
Προσφέρει μονάχα την απαραίτητη
πληροφορία στο χρήστη κατά τη διάρκεια της
ποδηλασίας, χωρίς να του υποδεικνύει την
βέλτιστη χρήση.
1.
Μοντελοποιεί την εικόνα πίσω απο το
ποδήλατο
2.
Αποφεύγει να προτίνει αριστερές στροφές
και σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, να
ειδοποιεί έγκαιρα και να υπενθυμίζει τον
αυξημένο κίνδυνο.
3.
Λαμβάνει υπόψιν την κατέυθυνση του δρόμου
4.
Ειδοποιεί έγκαιρα πριν τις αλλαγές
κατεύθυνσης (στροφές)
5.
Συλλέγει δεδομένα καιρικών προβλέψεων
(διαδίκτυο) και ατμοσφαιρικών δεδομένων
(αισθητήρες)
6.
Ειδοποιεί το χρήστη σε σχέση με τις
επερχόμενες καιρικές συνθήκες
7.
Υπολογίζει και να ενημερώνει το χρήστη
για τα σημεία με αυξημένη συγκέντρωση υδάτων,
σε περίπτωση χρήσης κατα τη διάρκεια ή μετά
την βροχή,

8.
Δίνει τη δυνατότηα στο χρήστη να επιλέξει
διαδρομές με ή χωρίς σκαλιά
9.
Να αποφεύγει πολύ ανώμαλες διαδρομές, πολύ
τραχιά και ολισθηρά οδοστρώματα
10. Να υπολογίζει το πλάτος του δρόμου ως
κριτήριο επιλογής
11. Να έχει επιλογή νυχτερινής πλοήησης όπου θα
παρέχονται οι επιπλέον απαιτούμενες ειδοποιήσεις
12. Να ειδοποιεί το χήστη σχετικά με τη τεχνική
κατάσταση του ποδηλάτου και να δίνει συμβουλές
επιλογής
13. Να έχει επιλογή για ειδποιήσεις σχετικά με τη
χρήση βέλτηστης σχέσης μετάδωσης

•
Ενημερώνει το χρήστη για την εικόνα του
δρόμου δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στους πιθανούς
κινδύνους
•
Χρησιμοποιεί ως ενδείξεις και τα σήματα
οδικής κυκλοφορίας
•
Προσαρμόζεται στις συνήθειες του χρήστη
•
Προτείνει ενδιαφέρουσες βόλτες (λειτουργία
ξεναγού)
•
Προτείνει διαδρομές αθλητικού ενδιαφέροντος /
να έχει λειτουργία προπονητή / να συλλέγει
δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα της άθλησης
•
Έχει λειουργία για αρχάριους χρήστες
•
Έχει ως default κριτήρια επιλογής διαδρομής
τη συντομότερη διαδρομή και τους πιο
αποφορτισμένους δρόμους

ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ι

Πρωταγωνιστής: Μάκης ο κοινωνικός
Διαδρομή: σπίτι Δημήτρη
Κίνι
Θέλει να πάει μια μεγάλη βόλτα και ανοίγει το ~ για να
ενημερωθεί για το αν ο καιρός είναι κατάλληλος για αυτή
τη διαδρομή. Αφου΄ο καιρό είναι ιδανικός ξεκινάει.
Ανεβαίνει στο ποδήλατο, ορίζει το προορισμό, και
συγκεκριμένα τη διάθεσή του, η οποία είναι για εκδρομή.
Κατεβαίνει προς τον αγ. Νικόλαο, και οι επιλογές του ως
εκεί είναι, α) ή να πάει από τον βασικό και σύντομο δρόμο
(Βαθιαδάκη) που έχει γρανίτη και άρα ανώμαλο οδόστρωμα, ή
β) να πάει από άλλες διδρομές που έχουν σκαλιά και είναι
πολύ πιο μακρινές διαδρομές. Επιλέγει τη Βαθιαδάκη.
Προσπερνώντας τον Αγ. Νικόλαο, το οδόστρωμα γίνεται
κανονικό και το ~ τον ενημερώνει για την επικίνδυνη
διασταύρωση που πρόκειται να συναντήσει.
Δεν συναντάει κανένα άλλο αμάξι και συνεχίζει προς τη
πλατεία και έπειτα προς τον παραλιακό.
Το ~ τον ενημερώει ότι θα συναντήσει ολισθηρό έδαφος και
άρα ότι δεν πρέπει να πάρει απότομα τη δεξιά στροφή.
Φτάνοντας στον παραλιακό, το ~ τον ενημερώνει ότι 2
δρόμους πιο κάτω είναι ο Γ, και ο Μάκης τον ρωτάει αν
θέλει να τον ακολουθήσει στη βόλτα του. Ο Γ. απαντάει
θετικά, και ο μάκης περιμένει τον Γ να έρθει. Αφότου
συναντιούνται, στον Μάκη έρχεται η ιδέα να ειδοποιήσουν
και τον Κ, ο οποίος απαντάει επίσης θετικά. Ο Κ. όμως
είναι μακριά, και έτσι το ~ τους προσδιορίζει τη πιο
σύντομη διαδρομή συνάντησης (πλατεία Ηρώων) η οποία
επιλέγεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην αποκλείνει από τη
βασική διαδρομή. Ενημερώνονται και για τη χρονική
διάρκεια που θα τους πάρει ωσπου να φτάσει ο καθένας τους
σε αυτόν τον προορισμό. Συναντιούνται στη Πλατεία Ηρώων
και συνεχίζουν τη διαδρομή. Στο σημείο που πρόκειται να
συναντήσει ανηφόρα, το ~ τον ενημερώνει για τη κλίση του
δρόμου.

Αργότερα, (στο επισκοπιό) δεν τον ενημερώνει
για το μονοπάτι που θα μπορούσε να πάρει ,
γιατί οι συνοδηπόροι του δεν έχουν αυτή την
επιλογή, και το ~ συγχρονίζεται
ενημερώνοντας για τις κοινές τους επιλογές.
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τον
ενημερώνει για το είδος των στροφώνμ για το
φάρδοε του δρόμου κλπ. Στη μέση μέση της
διαδρομής, το ~ τον ενημερώνει ότι παρόλες
τις αρχικές του προβλέψεις, ο άνεμος θα
αλλάξει ένταση και κατεύθυνση με αποτέλεσμα
να δυσκολευτεί ανεβάινονταις προς τη κορυφή
του βουνού, και να πρέπει να προσέχει
περισσότερο κατά την οδήγησή του. Φτάνοντας
στη κορυφή, τον ενημερώνει ότι τώρα θα
ξεκινήσει η κατυφόρα, και ότι σε 500 μέτρα
υπάρχει κακής ποιότητας οδόστρωμα, που σε
συνδιασμό με τη κατηφόρα αποτελει κίνδυνο.
Φτάνοντας στη διασταύρωση που αριστερά πάει
για Κίνι και δεξιά για Δελφίνι, το ~ τον
ενημερώνει για τη σωστή στροφή. Έπειτα, κατά
τη διάρκεια της υπόλοιπης διαδρομής, το ~
τον ενημερώνει για τις διαστραυρώσεις γατί
δεν υπάρχει σωστή σήμανση. Η επόμενη
ενημέρωση είναι για την αλλαγή της ποιότητας
του οδοστρώματος, που έχει χαλίκι και την
ανηφόρα. Aνά τακτά διαστήματα ενημερώνεται
για τη πιότητα του εδάφους και για όλα αυτά
που είπαμε ως τώρα. Αφού φτάσει στον
προορισμό του, το ~ του λέει ότι δεδομένου
του χρόνου που του πήρε ως που να εκπληρώσει
τη διαδρομή, του καιρού και της κούρασής
του, πρέπει να ξεκινήσει για την επιστροφ΄το
πολύ μετα από 5 ώρες. Ξεκαβαλάει, και
ενημερώνεται από το ~ ότι στη παραλία
βρίσκεται μόνος του, με τους 3 φίλους του. B
γάζει τα ρούχα του και βουτάει γυμνούλης και
ενθουσιασμένος.

STORYBOARD I

διάδραση
με συσκευή

Θέλει να πάει μια μεγάλη βόλτα και ανοίγει το ~ για να ενημερωθεί
για το αν ο καιρός είναι κατάλληλος για αυτή τη διαδρομή.

Αφου΄ο καιρό είναι
ιδανικός ξεκινάει.

Κατεβαίνει προς τον αγ. Νικόλαο, και οι επιλογές του ως
εκεί είναι, α) ή να πάει από τον βασικό και σύντομο δρόμο
(Βαθιαδάκη) που έχει γρανίτη και άρα ανώμαλο οδόστρωμα, ή
β) να πάει από άλλες διδρομές που έχουν σκαλιά και είναι
πολύ πιο μακρινές διαδρομές. Επιλέγει τη Βαθιαδάκη.

Το ~ τον ενημερώει ότι θα συναντήσει ολισθηρό
έδαφος και άρα ότι δεν πρέπει να πάρει απότομα
τη δεξιά στροφή.

STORYBOARD I

Προσπερνώντας τον
Αγ. Νικόλαο, το
οδόστρωμα γίνεται κανονικό και το ~ τον
ενημερώνει για την επικίνδυνη διασταύρωση
που πρόκειται να συναντήσει.

Το ~ τον ενημερώνει ότι 2 δρόμους πιο κάτω είναι ο
Γ, και ο Μάκης τον ρωτάει αν θέλει να τον
ακολουθήσει στη βόλτα του. Ο Γ. απαντάει θετικά,
και ο μάκης περιμένει τον Γ να έρθει.

Αφότου συναντιούνται, στον Μάκη έρχεται η ιδέα να ειδοποιήσουν και τον Κ, ο οποίος απαντάει επίσης θετικά.

Ο Κ. όμως είναι μακριά, και έτσι το ~ τους προσδιορίζει τη πιο σύντομη διαδρομή συνάντησης (πλατεία
Ηρώων) η οποία επιλέγεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην αποκλείνει από τη βασική διαδρομή.
Ενημερώνονται και για τη χρονική διάρκεια που θα τους πάρει ωσπου να φτάσει ο καθένας τους σε αυτόν
τον προορισμό. Συναντιούνται στη Πλατεία Ηρώων και συνεχίζουν τη διαδρομή.
STORYBOARD I

Στο σημείο που πρόκειται να συναντήσει ανηφόρα, το ~ τον
ενημερώνει για τη κλίση του δρόμου.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τον ενημερώνει για
το είδος των στροφώνμ για το φάρδοε του δρόμου κλπ.

STORYBOARD I

Αργότερα, (στο επισκοπιό) δεν τον ενημερώνει
για το μονοπάτι που θα μπορούσε να πάρει,
γιατί οι συνοδηπόροι του δεν έχουν αυτή την
επιλογή, και το ~ συγχρονίζεται ενημερώνοντας
για τις κοινές τους επιλογές.

Στη μέση μέση της διαδρομής, το ~ τον ενημερώνει
ότι
παρόλες τις αρχικές του προβλέψεις, ο
άνεμος θα αλλάξει ένταση και κατεύθυνση με
αποτέλεσμα να δυσκολευτεί ανεβάινονταις προς τη
κορυφή του βουνού, και να πρέπει να προσέχει
περισσότερο κατά την οδήγησή του.

Φτάνοντας στη κορυφή, τον ενημερώνει ότι τώρα θα ξεκινήσει η
κατυφόρα, και ότι σε 500 μέτρα υπάρχει κακής ποιότητας
οδόστρωμα, που σε συνδιασμό με τη κατηφόρα αποτελει κίνδυνο.

Φτάνοντας
στη
διασταύρωση
που
αριστερά πάει για Κίνι και δεξιά για
Δελφίνι, το ~ τον ενημερώνει για τη
σωστή στροφή.

Η επόμενη ενημέρωση είναι για την αλλαγή της ποιότητας του οδοστρώματος,
που έχει χαλίκι και την ανηφόρα. Aνά τακτά διαστήματα ενημερώνεται για
τη ποιότητα του εδάφους και για όλα αυτά που είπαμε ως τώρα.
STORYBOARD I

Αφού φτάσει στον προορισμό του, το ~ του λέει ότι δεδομένου του χρόνου που του πήρε ως που να
εκπληρώσει τη διαδρομή, του καιρού και της κούρασής του, πρέπει να ξεκινήσει για την επιστροφ΄το
πολύ μετα από 5 ώρες. Ξεκαβαλάει, και ενημερώνεται από το ~ ότι στη παραλία βρίσκεται μόνος του, με
τους 3 φίλους του.

Bγάζει τα ρούχα του και βουτάει γυμνούλης και ενθουσιασμένος.
STORYBOARD I

ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΙ
Πρωταγωνιστής: Σάκης ο Γκαντεμης
Διαδρομή: Πευκάκια
Κίνι

Ο Σάκης ξυπνάει και ανοίγει το γκατζετακι του
με σκοπό να το προγραμματίσει για κάτι δουλειές
που πρέπει να κάνει στο Κίνι, αλλά βλέπει ένα
μήνυμα από τη Ισιδώρα, η οποία του λέει ότι
είναι για μπάνιο στη Βάρη, και του προτείνει να
πάει μαζί της. Αυτός καλεί το μάστορα και του
λέει ότι δεν αισθάνεται πολύ καλά και μπορεί να
περάσει αργότερα. Ξεκινάει από το σπίτι του στα
Πευκάκια φουριόζος παρότι το γκάτζετ τον
ενημερώνει ότι οι δρόμοι στα Πευκάκια είναι
πολύ στενοί και χωρίς ορατότητα και ότι πρέπει
να πηγαίνει σιγά και προσεκτικά. Ξαφνικά
εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο από ένα στενό, αλλά
προλαβαίνει να φρενάρει απότομα. Όμως ο Σάκης
τρομάζει, κάνει στραβοτιμονιά και πέφτει από το
ποδήλατο. Σηκώνεται, ενημερώνεται από το
γκάτζετ ότι δεν υπάρχει τεχνική βλάβη στο
ποδήλατο, αλλά παρ όλα αυτά έχει λασκάρει το
παξιμάδι του άξονα της μπροστινής ρόδας, άλλα
αυτός δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία και ξεκινάει
για να φτάσει στον προορισμό του. Βγαίνει στην
Καποδιστρίου,και διασχίζει την γέφυρα. Πάνω
στη γέφυρα το γκάτζετ τον ενημερώνει ότι πρέπει
να στρίψει δεξιά, ώστε να ακολουθήσει τον δρόμο
της Λαλακιάς.

Αυτός όμως κάνει αριστερά και βγαίνει στο δρόμο
του νεκροταφείου. Το γκάτζει τον ενημερώνει ότι
θα
κινηθεί
σε
ανώμαλο
οδώστρωμα.
Αυτός
συνεχίζει να το αγνοεί
με αποτέλεσμα το
παξιμάδι να λασκάρει τελείως, να φύγει η ρόδα
και να πέσει ξανά. Ρωτάει το γκάτζετ ποιος
είναι ο πιο κοντινός ποδηλατάς. Πηγαίνει με τα
χέρια το ποδήλατο και αφού το επισκευάσει,
ξαναξεκινάει για την Βάρη. Καθώς πλησιάζει, η
Ισιδώρα τον ενημερώνει ότι πρέπει να αποχωρήσει
εκτάκτως από την Βάρη. Αυτός αποφασίζει να πάει
τελικά στο Κίνι, αλλά είναι ήδη μακρυά για να
επιστρέψει
στην
Ερμούπολη,
οπότε
επαναπροσδιορίζει το γκατζετάκι για τον νέο
προορισμό. Το γκάτζετ τον ενημερώνει ότι ο
δρόμος είναι συνεχώς
ανηφορικός. Ύστερα από
μια δύσκολη ποδηλάτησει φτάνει στον προορισμό
του.

STORYBOARD II

Ο Σάκης ξυπνάει και ανοίγει το γκατζετακι του με σκοπό να το προγραμματίσει για κάτι
δουλειές που πρέπει να κάνει στο Κίνι, αλλά βλέπει ένα μήνυμα από τη Ισιδώρα, η οποία του
λέει ότι είναι για μπάνιο στη Βάρη, και του προτείνει να πάει μαζί της.

Αυτός καλεί το μάστορα και του λέει ότι δεν αισθάνεται πολύ καλά και μπορεί να περάσει αργότερα.
Ξεκινάει από το σπίτι του στα Πευκάκια φουριόζος παρότι το γκάτζετ τον ενημερώνει ότι οι δρόμοι στα
Πευκάκια είναι πολύ στενοί και χωρίς ορατότητα και ότι πρέπει να πηγαίνει σιγά και προσεκτικά.

Ξαφνικά εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο από ένα στενό, αλλά προλαβαίνει να φρενάρει απότομα.Όμως ο Σάκης
τρομάζει, κάνει στραβοτιμονιά και πέφτει από το ποδήλατο.
STORYBOARD II

Σηκώνεται, ενημερώνεται από το γκάτζετ ότι δεν υπάρχει τεχνική βλάβη στο ποδήλατο, αλλά παρ όλα αυτά
έχει λασκάρει το παξιμάδι του άξονα της μπροστινής ρόδας, άλλα αυτός δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία και
ξεκινάει για να φτάσει στον προορισμό του.

Βγαίνει στην Καποδιστρίου,και διασχίζει την γέφυρα. Πάνω στη γέφυρα το γκάτζετ τον ενημερώνει ότι
πρέπει να στρίψει δεξιά, ώστε να ακολουθήσει τον δρόμο της Λαλακιάς.

STORYBOARD II

Αυτός όμως κάνει αριστερά και βγαίνει στο δρόμο του νεκροταφείου. Το γκάτζει τον ενημερώνει ότι θα
κινηθεί σε ανώμαλο οδώστρωμα.

Αυτός συνεχίζει να το αγνοεί
πέσει ξανά.

STORYBOARD II

με αποτέλεσμα το παξιμάδι να λασκάρει τελείως, να φύγει η ρόδα και να

Ρωτάει το γκάτζετ ποιος είναι ο πιο κοντινός ποδηλατάς. Πηγαίνει με τα χέρια το ποδήλατο και αφού
το επισκευάσει, ξαναξεκινάει για την Βάρη.

STORYBOARD II

Αυτός αποφασίζει να πάει τελικά στο Κίνι, αλλά είναι ήδη μακρυά για να επιστρέψει στην Ερμούπολη,
οπότε επαναπροσδιορίζει το γκατζετάκι για τον νέο προορισμό. Το γκάτζετ τον ενημερώνει ότι ο δρόμος
είναι συνεχώς ανηφορικός.

STORYBOARD II

Ύστερα από μια δύσκολη ποδηλάτησει φτάνει στον προορισμό του.

STORYBOARD II

ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΙΙ
Πρωταγωνιστής: Λάκης ο Υπερδραστήριος
Διαδρομή: Από Βροντάδο

Ο Λάκης ξυπνάει στις 6.15 το πρώι. Πίνει ένα
ποτήρι νερό και τρώει μια φρυγανιά. Ανοίγει το
γκατζεντάκι και ανοίγει το πρόγραμμα περσοναλ
τρεινερ για να το συμβουλευτεί για τη βόλτα που
πρέπει να κάνει. Το γκάτζετ υπολογίζει τη
διαδρομή σε σχέση, με τον καιρό, την κλίση του
εδάφους, και τη φυσική κατάσταση του Λάκη,
γνωρίζοντας ότι σε μια ώρα πρέπει να επιστρέψει
στο σπίτι του για τη δουλειά. Έτσι ο Λάκης
ανεβαίνει στο ποδήλατο και ξεκινάει την άσκηση.
Το γκάτζετ του προτείνει εναν σταθερό ρυθμό
βάσει τον προαναφερθέντων. Επίσης λόγω των
συγκεκριμένων προεπιλογών το γκάτζετ του
προτείνει
τη
βέλτιστη
σχέση
μετάδοσης.
Επιστρέφοντας
στο
σπίτι
το
γκάτζετ
του
υπενθυμίζει ότι πρέπει να κάνει διατάσεις. Τον
ενημερώνει για τις θερμίδες που έκαψε, και για
το χρόνο που έκανε για να κάνει τις ασκήσεις
του.

STORYBOARD II

Ο Λάκης ξυπνάει στις 6.15 το πρώι.Πίνει ένα ποτήρι νερό και τρώει μια φρυγανιά. Φοράει το κράνος
και ανοίγει το πρόγραμμα περσοναλ τρεινερ για να το συμβουλευτεί για τη βόλτα που πρέπει να κάνει.

Το γκάτζετ υπολογίζει τη διαδρομή σε σχέση, με τον καιρό, την κλίση του εδάφους, και τη φυσική
κατάσταση του Λάκη, γνωρίζοντας ότι σε μια ώρα πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του για τη δουλειά.
Έτσι ο Λάκης ανεβαίνει στο ποδήλατο και ξεκινάει την άσκηση.

STORYBOARD ΙΙI

Το γκάτζετ του προτείνει εναν σταθερό ρυθμό βάσει τον προαναφερθέντων. Επίσης λόγω των συγκεκριμένων
προεπιλογών το γκάτζετ του προτείνει τη βέλτιστη σχέση μετάδοσης.

Επιστρέφοντας στο σπίτι το γκάτζετ του υπενθυμίζει ότι πρέπει να κάνει διατάσεις. Τον ενημερώνει για
τις θερμίδες που έκαψε, και για το χρόνο που έκανε για να κάνει τις ασκήσεις του.

STORYBOARD ΙΙI

CONCEPTS

CONCEPT I

Αναπτύσσεται applet για iPhone [το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο] δεδομένων των
υπαρχώντων τεχνολογιών το οποίο διαδρά όπως αναφέρεται μετέπειτα.

CONCEPT IΙ
Κατασκευάζεται ποδηλατικό κράνος με ενσωματωμένο πλοηγό. Με αυτόν τον τρόπο
προωθείται και η κουλτούρα του κράνους για ποδήλατα.
Έχει δυνατότητα σύνδεσης με 3G και WiFi. Επίσης βρίσκει στίγμα συνδεόμενο με 3
δορυφόρους.
Τα δεδομένα προβάλλονται στο τζάμι του κράνους με την τεχνολογία που έχει
αναπτυχθεί και εφαρμοστεί και στα Google Glasses και η διάδραση γίνεται μέσω των
τεχνολογιών eye tracking και φωνιτικής εντολής.

CONCEPT IΙ
GOOGLE GLASSES

SPEED

30 km/h
HEARTBEATS
90 h/s

CALL FROM
KOSTAS

SPEED

30 km/h

CONECTED WITH KOSTAS

HEARTBEATS
90 h/s

CALL FROM
KOSTAS

TATOO FESTIVAL [CLOSEST]

EVENTS

ATHENS VIDEO ART FESTIVAL [ABOUT 20’]
SIENCE FICTION FESTIVAL [ABOUT 30’]

ΔΕΝΔΡΟ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ

ΔΕΝΔΡΟ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ

ΔΕΝΔΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΕΝΔΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΕΝΔΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΕΝΔΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ευχαριστούμε
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