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ΠΟΥ? ΤΙ? ΠΩΣ? 

Προβληµατικος χώρος 

Πανεπιστήµιο 



Προβληµατικός χώρος 

Καταγραφή πληροφορίας εν κινήσει 
 

Αξιοποίηση χρόνου σε ΜΜΜ 
 

Συνεργασία & προσωπικός χώρος 
 

Εθελοντισµός 



Προβληµατικός χώρος 

Παρατήρηση-Συνεντεύξεις	  



Aξιολόγηση κατευθύνσεων  

1 2 3 4 

sustainability 8 10 9 8 

24/7 9 10 8 6 

well-being 6 7.5 8 9 

mobility 10 10 6 7 

individuality 8 10 9 4 

total 41 47.5 40 34 



Συµπεράσµατα 

Έµπνευση 
Αυτό-οργάνωση 
Σκέψη 

Θόρυβος 
Συγκέντρωση 
Κίνηση 

Προσωπικός χρόνος 

Εργασία  



Brief 

Σχεδιασµός συσκευής υποβοήθησης της καταγραφής των σκέψεων 
εν κινήσει. 

Η καθηµερινότητα του 24/7 επιβάλει την ασταµάτητη σκέψη των φοιτητών. 
Ακόµα και ο χρόνος που βρίσκονται στο δρόµο  χρησιµοποιείται ως χρόνος 
σκέψης, έµπνευσηςκαι δηµιουργικότητας . Έτσι προκύπτει η ανάγκη 
καταγραφής αυτών ακόµα και “στο πόδι”. 

Design brief 

Design direction statement 



Συνεντεύξεις 

Συµπεράσµατα 
 
§ χρήση κινητού 
§ ενθύµιση 
§ keywords 
§ post-it 
§ σύνδεση µε Η/Υ 
§ προσαρµοστικότητα 
§ µικρό , να είναι πάντα εκεί 
§ εύκολη πρόσβαση  
§ µορφές πληροφορίας : εικόνα, ήχο, κείµενο 
§ προτίµηση κειµένου 
§ e-mail 
 
Ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις 
 
§ πρόσβαση touch οθόνης µε την απόσταση που καλύπτει ο αντίχειρας 
§ προσωπική οπτικοποίηση συµβόλων για τη σηµαντικότητα 
§ στόχος των χρηστών είναι η γρήγορη και εύκολη καταγραφή και όχι η οργάνωση 
§ σηµεία στα οποία έχουν εύκολη πρόσβαση: τσάντα, τσέπες παντελονιού, τσέπες µπουφάν, mp3, 
κινητό 
§ συσχετισµοί για ενθύµιση 
 
 



Opportunity / Insight 

Κρατάω πάντα µαζί µου ένα 
µολύβι και δύο µικρά χαρτιά.  

 
Όταν γυρίζω σπίτι τα 

πληκτρολογώ στον υπολογιστή. 
 

 Όταν δεν το κάνω, µπορώ να 
θυµηθώ µόνο 3 ιδέες 

ταυτόχρονα. 



Καταγραφή σηµειώσεων/σκέψεων 

Τι είναι; 
 
§ Μηχανισµός για να «εγκλωβίζεις» τις ιδέες, τις ερωτήσεις και τις υποχρεώσεις σου. 

§ Συνήθως προέρχεται από µία πηγή πληροφοριών σε άσχετο τόπο και χρόνο 

§ Ανεπίσιµη και αδόµητη µορφή 

§ Στόχος δεν είναι η οργάνωση αλλά η αποτύπωση της σκέψης όσο πιο γρήγορα 
γίνεται  

 
 
 



Καταγραφή σηµειώσεων/σκέψεων 

Πώς γίνεται; 
  
§ γρήγορη γραφή 
§ γήγορη οµιλία 
§ mind mapping 
§ σκιτσάρισµα 
§ to do list 
 

Γιατί χρησιµοποιείται; 
 
§ φαντασία 
§ δηµιουργικότητα 
§ καινοτοµία 
§ storytelling 
§ έµπνευση 

mental cache:  
§ είναι το σηµείο του εγκεφάλου που αποθηκέυονται προσωρινά οι ιδέες 
§ επιτρέπει ταυτόχρονή ακρόαση πληροφοριών , την συνθεσή τους και την εξαγωγή 
σηµπερασµάτων  

 

 
 

Τι καταγράφεται; 
 
§ ιδέες 
§ λίστες 
§ καθηµερινό πρόγραµµα 
§ σχέδια 
§ προσθήκες (π.χ. εικόνες) 
§ ορόσηµα 
	  



Έρευνα αγοράς 

	  

	  
	  

συνηθισµένα µέσα 

	  
§ πακέτο τσιγάρα 
§ µήνυµα στον τηλεφωνητή 
§ mail 



Έρευνα αγοράς 

Applications	  	  



Έρευνα αγοράς 

§  Υποστήριξη πολλών µορφών δεδοµένων 

§  Κοινοποιήσεις µεταξύ χρηστών 

§  Οργάνωση και οπτικοποίηση πληροφορίας 



Έρευνα αγοράς 

§  Personalization 

§  Λευκός καµβάς 

§  Ενθύµιση 



Έρευνα αγοράς 

§  Κυρίως αποθήκευση κειµένου 

§  Αποθήκευση σε links 



Έρευνα αγοράς 

§  Ηχογράφηση 

§  Οργάνωση πληροφορίας σε 
προσωπική σελίδα στο διαδίκτυο 



Έρευνα τεχνολογίας 

input output 



Έρευνα τεχνολογίας 

memo 
internet 
schedule 
chat 
text viewer 
music 
video 
pictures 
voice recording 
camera 
name card  
program  
	  

low cost 
mini size 

tablet device 
1-bit display(monochrome) 
low-technology 
paper alike surface 
low power consumption 
 solar accessories 
 passive mode for displaying static pages 
	  	  



Guidelines 

1.  Να καταγράφει κείµενο εύκολα και γρήγορα 
2.  Να καταγράφει σκίτσο εύκολα και γρήγορα 
3.  Να καταγράφει εικόνα εύκολα και γρήγορα 
4.  Να καταγράφει ήχο εύκολα και γρήγορα 
5.  Φορητό 
6.  Ελαφρύ 
7.  Μικρού µεγέθους 
8.  Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτό 
9.  Προσαρµοστικό στα αντικείµενα του φοιτητή (π.χ. Τσάντα κλπ.) 
10.  Να αποθηκεύει δεδοµένα  
11.  Να διαγράφει δεδοµένα 
12.  Να αναπαράγει κείµενο 
13.  Να αναπαράγει σκίτσο 
14.  Να αναπαράγει εικόνα 
15.  Να αναπαράγει ήχο 
16.  Πλοήγηση στα δεδοµένα 
17.  Συνδυασµός δεδοµένων  
18.  Οθόνη µε µέγεθος ικανό για σηµείωση (µέγεθος post-it) 
19.  Εισαγωγή δεδοµένων µέσω οθόνης αφής 
20.  Να συνδέεται µε Η/Υ 
21.  Σταθερότητα κατάλληλη για καταγραφή (hardcover) 
22.  Ανθεκτικό 
23.  Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µε µεγάλη διάρκεια 
24.  Low cost 
25.  Λειτουργία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 
26.  Διασκεδαστικό στη χρήση 
27.  Κουµπιά για τις βασικές λειτουργίες (αποθήκευση, διαγραφή, αναπαραγωγή) 
28.  Ανακυκλώσιµο  



Τεχνολογία 

1-bit technology 



Ιδεασµός 



Ιδεασµός 



concept 1 





θύρα usb 
ενδείξεις 

λειτουργίας 

θήκη γραφίδας 

on/off 

επόµενο, προηγούµενο 

γραφίδα 

Οθόνη  
oled 

µικρόφωνο, ακουστικό 

κάµερα 





ενδείξεις 
 
§  εικόνα – κείµενο – ήχος 
 
§  αποθήκευση – αναπαραγωγή – διαγραφή 
 
§  επόµενο – προηγούµενο 
 
§  θύρα usb 



 
§  θήκη γραφίδας 
 
§  on/off 

§  µικρόφωνο 

§  ακουστικό 



§  κάµερα 

§  µικρό µέγεθος 

§  εύκολη πρόσβαση 



concept 2 





ενδείξεις 
θήκη για γραφίδα / 
επόµενο 

on/off 

θήκη για 
γραφίδα / 
προηγούµενο 

θύρα usb 

µικρόφωνο, 
ακουστικό 

κάµερα 

γραφίδα 



ενδείξεις 
 
§  εικόνα – κείµενο – ήχος 
 
§  αποθήκευση – αναπαραγωγή – διαγραφή 
 
§  on/off 
 



 
§  θήκη γραφίδας 
 
§  επόµενο, προηγούµενο 

§  µικρόφωνο 

§  ακουστικό 

§  κάµερα 



§  κάµερα 

§  µικρό µέγεθος 

§  εύκολη πρόσβαση 



concept 3 





ενδείξεις 

on/off 

µαγνήτης 
γραφίδας 

θύρα usb 

µικρόφωνο, 
ακουστικό 

κάµερα 

γραφίδα 

επόµενο, 
προηγούµενο 



ενδείξεις 
 
§  εικόνα – κείµενο – ήχος 
 
§  αποθήκευση – αναπαραγωγή – διαγραφή 
 
§  επόµενο – προηγούµενο 

§  on / off 
 



 
§  µαγνήτης γραφίδας 
 
§  κάµερα 

§  οργανική φόρµα 



§  µικρόφωνο 

§  ακουστικό 

§  µικρό µέγεθος	  







Γιώργος (δηµοσιογράφος) 
§ Ένα θέµα µπορεί να υπάρχει παντου 
§ Κουβαλάει συνέχεια µαγνητόγωνο,κάµερα & σηµειωµατάριο 
§ Θά ήθελε να τα συνδιάσει όλα σε µία ευέλικτη συσκευή 

 
 
 
 
 
Άννα (φοιτητρια φυσικού) 
§ Πρέπει να θυµάται πολλά πράγµατα ταυτόχρονα 
§ Λείπει ώρες από το σπίτι 
§ Χρησιµοποιεί post-it αλλά αυτά βρίσκονται διασκορπισµένα στο χώρο και ποτέ δεν τα βρίσκει 
§ Χρειάζεται µία συσκευή που να συγκεντρώνει όλα όσα πρέπει να θυµάται  

Πρέπει να θυµάµαι 
να έχω και τα 3 
αντικείµενα µαζί 

µου και 
καταλαµβάνουν 

χώρο. 

Σενάρια χρήσης 



 
 
Γιάννης (φοιτητής γραφιστικής) 
§ Βρίσκει έµπνευση παντού γύρω του 
§ Θέλει να καταγράφει τις ιδέες του πριν τις ξεχάσει 
§ Είναι δύσκολο να ψάχνει το σηµειωµατάριο του ενώ βρίσκεται στο δρόµο και θα 
του άρεσε να υπηρχε τρόπος να εµπλουτίσει τις σηµειώσεις του από την απλή 
καταγραφή 
§ Χρειάζεται µία συσκευή άµεσα προσβάσιµη για να µην πηγαίνουν χαµένες οι 
σκέψεις του 

Σενάρια χρήσης 



§  αποσαφήνηση ενδείξεων 
 (σύµβολο ήχου-σύµβολο αποθήκευσης) 

§  αυτόµατη αποθήκεση µε το off 

Αξιολόγηση χρηστών 

§  επόµενο-προηγούµενο 
 (συσσώρευση κουµπιών µπορεί να  
 προκαλέσει σύγχυση) 



§  ωραίο-λιτή αισθητική  

§  θα ήταν χρήσιµο να υπάρχει undo 

Αξιολόγηση χρηστών 

§  σώστό µέγεθος-βολικό για γραφή 



§  µεγεθος γραφίδας όχι πολύ µικρό 

§  διαχωρισµός παυσης ηχογράφησης  
 και pause 

§  χρήση χωρίς ξεδίπλωµα 

Αξιολόγηση χρηστών 



Σηµείωση 
 

Ξεδίπλωµα οθόνης 
 

Ενεργοποίηση συσκευής 
 

Πάτηµα πλήκτρου σηµείωσης 
 

Ευρεσή και χρήση γραφίδας 
 
 

Αποθήκευση  Διαγραφή  Συµπλρωµατική  
σήµείωση 

Display Display Πάτηµα πλήκτρου  
σηµείωσης 

Ευρεσή και χρήση γραφίδας 

Αποθήκευση/διαγραφή 

... 

Display 

Πάτηµα πλήκτρου  
ήχογράφησης 

Συµπλρωµατική  
ηχογράφηση 

... 

Συµπλρωµατική  
ηχογράφηση 

*undo 

Τρόπος λειτουργίας 



Φωτογραφία 
 

Ξεδίπλωµα οθόνης 
 

Ενεργοποίηση συσκευής 
 

Πάτηµα πλήκτρου φωτογραφικής 
 

Εστίαση (zoom in-zoom out) 
 

Πάτηµα πλήκτρου φωτογραφικής για τράβηγµα φωτογραφίας 
 
 
 Αποθήκευση  Διαγραφή  Συµπλρωµατική  

σήµείωση 
Display Display Πάτηµα πλήκτρου  

σηµείωσης 

Ευρεσή και χρήση γραφίδας 

Αποθήκευση/διαγραφή 

... 

Display 

Πάτηµα πλήκτρου  
ήχογράφησης 

Συµπλρωµατική  
ηχογράφηση 

... 

Συµπλρωµατική  
ηχογράφηση 

*undo 

Πλοήγηση 
(επόµενο-προηγούµενο) 

Πλοήγηση 
(επόµενο-προηγούµενο) 

... 

Τρόπος λειτουργίας 



Ηχογράφηση 
 

Ενεργοποίηση συσκευής  (1) 
 

Πάτηµα πλήκτρου ηχογράφησης 
 

(Πάυση) παρατεταµένο πάτηµα 
 πλήκτρου ηχογράφησης 

 
(Τέλος) πάτηµα 

 πλήκτρου ηχογράφησης 
 
 
 Αποθήκευση  Διαγραφή  Συµπλρωµατική  

σήµείωση (1) 
Display Display Πάτηµα πλήκτρου  

σηµείωσης 

Ευρεσή και χρήση γραφίδας 

Αποθήκευση/διαγραφή 

... 

Display 

Πάτηµα πλήκτρου  
φωτογραφίας 

Συµπλρωµατική  
φωτογραφία (1) 

 

... 

Συµπλρωµατική  
φωτογραφία 

*undo 
(1) Ξεδίπλωµα οθόνης 

... 

Τρόπος λειτουργίας 



§  Επιλεγµένα κουµπιά 
 

§  Ήχου 
§  Σηµείωσης 
§  Φωτογραφικής 
§  Undo 
§  Αποθήκευσης 
§  Διαγραφής 
§  Επόµενο 
§  Προηγούµενο 
§  zoom in/ zoom out 
§  Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 

§  Λιτή αισθητική 

§  Μέγεθος κατάλληλο για γραφή αλλά ταυτόχρονα και εύκολο κράτηµα 
 

Τρόπος λειτουργίας 



Final product 







θύρα usb 

ενδείξεις 
λειτουργίας 

θήκη γραφίδας 

on/off 

γραφίδα 

Οθόνη  
e-ink 

µικρόφωνο 

κάµερα 

zoom in/ zoom out 

γόµα 



ενδείξεις 
 
§  ήχος– κείµενο – εικόνα 
 
§  undo- αποθήκευση– διαγραφή 
 
§  επόµενο – προηγούµενο 
 



§  εσοχή γραφίδας 



 
§  γραφίδα τηλεσκοπικής µορφής 
 
§  εργονοµικό κράτηµα 
 
 



 
§  κάµερα στο πίσω µέρος    
 
§  zoom in / zoom out 
 
§  on / off 
 



 
§  θύρα usb 
 
§  σύνδεση µε  H/Y 
 
 



 
§  λειτουργία σπασίµατος 
 
§  µικρό µέγεθος 

§  ευλιγισία 

§  προτεινόµενο υλικό:  ανακυκλωµένο λάστιχο 
 
 





Τεχνικά Σχέδια 



68	  mm	  







Thank you. 


