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Gruppas profil er sammensatt. Vi har bakgrunn i elektronikk, programmering og design fordelt 
mellom gruppens medlemmer.

Vi har valg ut tema 4 ( hjelpe til å finne frem i OJDs hus ) fra pensum og døpt det  «Tampen Brenner». 
Vi  ønsker å lage en dings som skal kunne hjelpe deg å navigere frem til det rommet du skal til i OJDs 
hus. Pga. mulige tekniske problemer, har vi også en annen idé, hvor det er en Arduino-basert tavle 
som skal hjelpe deg med å finne frem, som vil bli opphengt på strategiske plasser i bygget.

Vår visjon er at alle som kommer til OJDs hus og har problemer med å finne frem skal kunne benytte 
denne dingsen til å finne frem. Vi innser at å hjelpe ”alle” er vanskelig gjennomførbart. Vi forstår at 
bl.a. blinde og handikappede trenger egne tilpasninger og at vi ikke har mulighet til å innfri alle 
brukergruppers behov.  Så målgruppen vår vil være førstegangsbesøkende eller personer som skal til 
et nytt rom for første gang.

Av ideer har vi vurdert forskjellige implementeringer av lokalisering, med hjelp av Arduino som 
kontrollsenter. Vi har vært innom radiofrekvens som styringmoment, samt WiFi.  Vi har kommet frem 
til å bruke WiFi, fordi presisjonen, og hvor enkelt det er å implementere det, gjør det til en god 
teknologi å forholde seg til. Ideen om lokalisering, har oppstått etter at nye brukere kommer til 
huset, og ikke finner frem til sine grupperom osv. 

Det alternative produktet som er en liten tavle, vil ha samme mål, men det vil slippe å måtte være 
batteridrevet da dens plassering vil være statisk, og størrelsen bør være større for lesbarhet og 
brukbarhet. Den vil også være konstruert for å gi informasjon både via lyd og bilde, slik at den er 
tilgjengelig til universell bruk.

Vedlagt er noen skisser av lokaliseringstavlen:




