∆ιαδραστική σχεδίαση
Διευρυμένο Σύστημα Πλοήγησης για Ποδηλάτες

Ανδρεάκου Εύα dpsd09003
Ξυνού Μαρία-Ιωάννα dpsd09053
Πολυζωίδου Αριάδνη dpsd09062
Τζαχσάν Μαριάννα dpsd09071
Χονδρός Λουκάς dpsd09079

Ενόραση| Σχεδιαστικές Προδιαγραφές

Ενόραση| Σχεδιαστικές Προδιαγραφές
Το αντικείμενο θα πρέπει:
• Να παρέχει αναλυτικό χάρτη της Σύρου (συνέντευξη)
• Να προτείνει διαδρομές σύμφωνα με παράμετρο x που ορίζεται από ποδηλάτη (συνέντευξη,
sketch map)

•
•
•
•
•
•
•
•

Να έχει πληροφορίες σχετικές με το είδος του εδάφους (συνέντευξη, sketch map,video)
Να έχει πληροφορίες σχετικές με την κλίση του εδάφους (συνέντευξη, sketch map, video)
Να έχει ένδειξη σκαλιών (συνέντευξη, sketch map, video)
Να έχει ένδειξη απότομων στροφών (συνέντευξη, sketch map, video)
Να έχει ενημέρωση για τις ώρες και τα σημεία αιχμής(π.χ. σχολεία, λήξη ωραρίων
εργαζομένων) (συνέντευξη)
Να έχει ενημέρωση καιρού (συνέντευξη)
Να έχει ένδειξη σημείων χωρίς ορατότητα (συνέντευξη, sketch map, video)
Να έχει πληροφορίες για την κατεύθυνση των οχημάτων στο δρόμο (συνέντευξη, sketch map, video)

Ενόραση| Σχεδιαστικές Προδιαγραφές
Το αντικείμενο θα πρέπει:
• Να ενημερώνει τον ποδηλάτη όταν από πίσω του ακολουθεί όχημα (συνέντευξη, video)
• Να διαθέτει πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος (βενζινάδικα, φαρμακεία, νοσοκομείο,
supermarket) (συνέντευξη)
• Να έχει μέτρηση χρόνου και απόστασης διαδρομής (συνέντευξη)
• Να έχει αναγνώριση ρυθμού ποδηλάτη και να παρέχει υποβοήθηση (συνέντευξη, video)
• Να προτείνει αλλαγή ταχύτητας (συνέντευξη,video)
• Να καταγράφει βιομετρικά δεδομένα ποδηλάτη (συνέντευξη)
• Να ειδοποιεί σε περίπτωση που το ποδήλατο υποστεί βλάβη (συνέντευξη)
• Να ενημερώνει για οδική σήμανση (συνέντευξη, video)
• Να έχει ενημέρωση για χαμηλό φωτισμό περιβάλλοντος (συνέντευξη)

Concept 1

Concept 1 | Κατεύθυνση
Το 1ο Concept εστιάζει:
Στις δυσκολίες που συναντάει ο χρήστης στη διαδρομή:
•
κλίση εδάφους (ανηφόρα)
•
οχήματα
•
ορατότητα
•
έλλειψη φωτισμού περιβάλλοντος

Concept 1 |Σενάριο & Storyboard

Σε μια απογευματινή βόλτα, ο χρήστης ποδηλατεί
στον παραλιακό δρόμο. Ένα όχημα στο πίσω μέρος
πλησιάζει αρκετά τον ποδηλάτη, το σύστημα το
αντιλαμβάνεται και ανάβει ένα λαμπάκι πάνω στην
συσκευή. Το αυτοκίνητο αρχίζει να τον προσπερνά με
μεγάλη ταχύτητα και η αριστερή λαβή του τιμονιού
δονείται. Ο χρήστης εφιστά την προσοχή του στα
αριστερά χωρίς να ξαφνιαστεί.

Concept 1 |Σενάριο & Storyboard

Στη συνέχεια, ο χρήστης κινείται σε ανηφορικό δρόμο
και καθώς το σύστημα αναγνωρίζει την κλίση του
δρόμου και την πίεση που ασκεί ο χρήστης στο
πεντάλ, τον προτρέπει να κατεβάσει ταχύτητα.
Ο ήλιος έχει αρχίσει να δύει και το φωτοκύτταρο,
αφότου μετρήσει τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος,
ενεργοποιεί το μπροστινό και το πίσω φώς.

Concept 1 |Λειτουργίες & Χαρακτηριστικά
Λειτουργίες
•

ειδοποίηση χρήστη για συμβάν με δόνηση στο
τιμόνι του ποδηλάτου

•

ανίχνευση και ενημέρωση για επερχόμενο όχημα

Χαρακτηριστικά
•

σύστημα δόνησης στις λαβές του τιμονιού

•
•

αισθητήρας κίνησης και απόστασης
οθόνη με χρωματικές και σχηματικές ενδείξεις

•

αναγνώριση κλίσης εδάφους

•

σύστημα μέτρησης κλίσης εδάφους

•

μέτρηση πίεσης στο πεντάλ

•

σύστημα μέτρησης πίεσης στα πετάλ

•

μέτρηση φωτεινότητας περιβάλλοντος

•

φωτοκύτταρο

Concept 2

Concept 2 |Κατεύθυνση
Το 2ο Concept εστιάζει:
•
•
•

στην υποβοήθηση του χρήστη λαμβάνοντας παραμέτρους καθ’όλη τη διάρκεια της διαδρομής
στην προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες του χρήστη είτε είναι αρχάριος είτε είναι εξοικειωμένος
στην ανάπτυξη του συστήματος ανάλογα με την εξέλιξη και την κατάσταση του ίδιου του χρήστη

Concept 2 |Σενάριο & Storyboard
Ο ποδηλάτης παίρνει το ποδήλατό του για να πάει
από το σπίτι του στη δουλειά. Ενεργοποιεί το
σύστημα με το που ξεκινάει τη διαδρομή του ώστε
αυτό να αρχίσει την καταγραφή των δεδομένων για
την υποβοήθηση. Στη συνέχεια ο χρήστης βρίσκεται
σε ανηφόρα και για να την ανέβει (μειώνεται ο
ρυθμός του), το σύστημα του προτείνει να του
αλλάξει ταχύτητα και ο χρήστης το επικυρώνει. Μετά
από κάποια απόσταση, ο ποδηλάτης κουράζεται
αρκετά και πηγαίνει όλο και πιο αργά. Το σύστημα το
αντιλαμβάνεται, καθώς λαμβάνει τα δεδομένα καθ’
όλη τη διάρκεια της ποδηλάτησης, και ρωτάει τον
χρήστη αν επιθυμεί υποβοήθηση.

Concept 2 |Σενάριο & Storyboard
Ο χρήστης αρνείται την υποβοήθηση. Όμως η κλίση
γίνεται μεγαλύτερη και ο χρήστης επιβραδύνει χωρίς
να διατηρεί σταθερό ρυθμό. Η αλλαγή ρυθμού
αναγνωρίζεται από το σύστημα και ο χρήστης
ενεργοποιεί την επιλογή υποβοήθησης που του
προτείνεται. Η ανηφόρα τελειώνει και η υποβοήθηση
από το σύστημα σταματάει αφού ανακτήθηκε
σταθερός ρυθμός πορείας.
Την επόμενη μέρα, ο χρήστης ακολουθεί την ίδια
ακριβώς διαδρομή και ενεργοποιεί το σύστημα ξανά.
Αντιμετωπίζει την ίδια ανηφόρα, όμως επειδή είναι
σε καλύτερη κατάσταση σήμερα δεν μειώνεται η
ταχύτητά του και έτσι το σύστημα δεν επεμβαίνει για
υποβοήθηση. Στη συνέχεια της διαδρομής το λάστιχο
ξεφουσκώνει και το σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη
για βλάβη.

Concept 2 |Λειτουργίες & Χαρακτηριστικά
Λειτουργίες
•

εκτέλεση λειτουργιών με την επικύρωση του
χρήστη

•

Χαρακτηριστικά
•

διεπαφή

μέτρηση ρυθμού ποδηλάτησης

•

σύστημα μέτρησης ρυθμού περιστροφής των
πενταλ

•

μέτρηση καρδιακών παλμών από λαβές τιμονιού

•

σύστημα μέτρησης καρδιακών παλμών

•

μέτρηση κλίσης εδάφους

•

σύστημα μέτρησης κλίσης εδάφους

•

μέτρηση πίεσης στις λαβές του τιμονιού

•

σύστημα μέτρησης πίεσης

Concept 2 |Λειτουργίες & Χαρακτηριστικά
Λειτουργίες
•

ειδοποίηση για βλάβη ποδηλάτου

Χαρακτηριστικά
•
•

•

•

υποβοήθηση στη κίνηση του ποδηλάτη

αλλαγή ταχύτητας

φωτεινή χρωματική ένδειξη για βλάβη
αισθητήρες ελέγχου βλάβης

•

ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης στα πενταλ
μπαταρία

•

αυτόματη αλλαγή ταχύτητας

•

Concept 3

Concept 3 |Κατεύθυνση
Το 3ο Concept εστιάζει:
Στον προορισμό και στο σκοπό διαδρομής:
•
ψυχαγωγία
•
μεταφορά
•
γυμναστική
•
αγορές
Στην καθοδήγηση του χρήστη στην πιο ικανοποιητική πορεία, δηλαδή:
•
την πιο ενδιαφέρουσα (ψυχαγωγία)
•
την πιο σύντομη (μεταφορά)
•
την πιο εύκολη (μεταφορά,ψυχαγωγία)
•
την πιο απαιτητική (γυμναστική)

Concept 3 |Σενάριο & Storyboard
Ο χρήστης ξυπνάει το πρωί για να κάνει γυμναστική
με το ποδήλατο. Ανοίγει τη συσκευή και
ενημερώνεται για τον καιρό της ημέρας. Έπειτα,
πατάει από τη λίστα επιλογών τη γυμναστική. Του
εμφανίζονται τρεις επιλογές: καταχωρημένες
διαδρομές, διαδρομές βάσει δυσκολίας και
διαδρομές βάσει απόστασης. Διαλέγει διαδρομή
βάσει δυσκολίας.Μετά, τοποθετεί την συσκευή στο
ποδήλατο και ξεκινάει. Όταν ο ποδηλάτης φτάνει στη
διασταύρωση ο projector, ο οποίος είναι
συνδεδεμένος με τη συσκευή, προβάλει στο
οδόστρωμα ένα βελάκι ως ένδειξη ότι πρέπει να
στρίψει δεξιά, για να ακολουθήσει τη διαδρομή που
έχει επιλέξει.

Concept 3 |Σενάριο & Storyboard
Συνεχίζει την πορεία του και ενημερώνεται από τον
projector για την ένδειξη του STOP στο δρόμο και
σταματάει. Προχωράει με έντονο ρυθμό και
απομακρύνεται από τα όρια της πόλης. Διψάει και
θέλει να βρει κάποιο μέρος για να αγοράσει νερό.
Σταματάει και πατάει την επιλογή αγορές και το
σύστημα του εμφανίζει το κοντινότερο κατάστημα
που είναι ανοιχτό. Τέλος, ακολουθεί την πορεία που
του δείχνει ο projector.

Concept 3 | Λειτουργίες & Χαρακτηριστικά
Λειτουργίες

Χαρακτηριστικά

ενημέρωση για τον καιρό
ενημέρωση για τις ώρες αιχμής

•
•

ενημέρωση από το διαδίκτυο
οθόνη

•

παροχή πληροφοριών ανάλογα με τον
προορισμό και τον σκοπό ποδηλάτησης

•

οθόνη (λίστα επιλογών & επικύρωση)

•

ενημέρωση ποδηλάτη για την οδική σήμανση

•

προβολή με projector
φωτεινές, χρωματικές και σχηματικές ενδείξεις
(χρήση των ίδιων ενδείξεων με την οδική
σήμανση)

•
•

•

Concept 3 | Λειτουργίες & Χαρακτηριστικά
Λειτουργίες
•

καθοδήγηση ποδηλάτη για τον προορισμό του
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

Χαρακτηριστικά
•

•

•

εύρεση διαδρομής βάσει παραμέτρου

•

μέτρηση χρόνου και απόστασης διαδρομής

προβολή με projector βάσει του επιλεγμένου
προορισμού
φωτεινές, χρωματικές και σχηματικές ενδείξεις
για καθοδήγηση

•

σύστημα εύρεσης της πιο ικανοποιητικής
διαδρομής βάσει των επιλογών του χρήστη

•

χρονόμετρο και χιλιομετρητής

