
 
                     

 
Hvem er vi? 
Prosjektgruppen består av Kornelis (korneljb), Linn-Mari (lmvelo), Bao (baomn) og Kyrre (kyrrehe). 
Vi har to fra IT-SLP, en som har fordypning i filosofi og en i psykologi. Den tredje er en tidligere 
student fra profesjonsstudiet informasjon- og interaksjonsdesign og den siste går på digitale medier. 

 
Hva er oppgaven? 
Temaet er “hjelpe til å finne fram i Ole-Johan Dahls hus”. Vi skal lage en løsning som skal gjøre det 
enklere finne ledige grupperom hvis det hadde vært et visuelt kart med oversikt over alle 
grupperrommene i Ole-Johan Dahls hus(OJD). Dette temaet overlapper litt til temaet om å fylle 
tomrom i OJD, og å representere og visualisere livet i OJD. 
 
Idéen 
En 3D-modell av OJD med oversikt av ledige grupperom i de tre første etasjene. 
Vi ville først lage en grafisk visuell oversikt (touchskjerm) over ifi2 og bruke denne til å vise hvilke 
rom som var ledige eller opptatte. Så egentlig tjener dette systemet to funksjoner: 

 Et overiktskart 
 Oversikt over ledige/opptatte kollokvierom og termstueplasser  
 Idéen er overkommelig fordi  

 Lett å finne ut hvilke pc som er pålogget på eller ikke.  

Alle rommene har sensorer som registrerer bevegelse. 
Men vi gikk vekk fra denne idéen pga vanskeligheter med å finne touchskjerm stor nok. Så vi utviklet 
idéen vår til noe mer     konkret som vi kunne bruke arduino-kunnskapene våre. Dermed ble det til en 
3D-modell av bygget. For å gjøre det mer oversiktlig(og mindre arbeid for oss) så bestemte vi oss for 
lage en modell for hver etasje. Vi valgte å konsentrere oss om de tre første etasjene for det er der 
bachelorstudentene oppholder seg. 
Beskrivelse 
Hvert lag representerer en etasje. Hver etasje er festet til en sylinder. Etasjene kan roteres 360 grader. 
Etasjene deles opp i rom. Termstuene har diodelys og kollokvierom har led-skjermer som viser hvor 
mange av totalt antall pc i stuene som er ledige. Farge på lyset i termstuene kan byttes mellom grønt 
og rødt. Rødt signaliserer at rommet er opptatt, mens grønt betyr at rommet er ledig. 
Oversiktsmodellene vil bli utplassert ved inngangene og ved trappene. 
Målgruppen vi har valgt å fokusere på bachelor -og enkeltemnestudenter. 

 


