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1 Deltakere på gruppen

• Lars Erik Ødegaard (larseod@ifi.uio.no)

• Amin Mir (amin_mir@email.com)

• Frederik Rønnevig (frederr@ifi.uio.no)

• Simen Hagen (simenhag@ifi.uio.no)

2 Hva er spørsmålet/problemet dere adresserer?

2.1 Bakgrunn

Det er en økende miljøbevissthet blant folk i samfunnet for tiden. Det er

derfor man med god grunn kan anta at det er interesse for en applika

sjon der man kan velge den meste miljøvennlige reisemåten.

I dag har man mulighet for å søke etter mulige reiseruter på Trafi

kantens nettsted. En oppgir sted man vil reise fra og til, og en får opp en

liste med mulige reiseruter. Vår hovedinteresse er å se på mulighetene

for at listen med reiseruter også skal få en miljøfaktor, i den forstand at

søkeresultatene ville kunne rangeres etter hva som ville være den mest

miljøvennlige reiseruten. Eksempelvis vises søk på trafikanten fra et sted

til annet ofte med flere forskjellige reiseruter, som for eksempel buss,

tbane eller trikk. Dersom man kunne rangere disse ikke bare i forhold

til hva som er raskest, men også i forhold hva som er mest miljøvennlig

reisemåte på det aktuelle tidspunktet, så ville brukerne kunne forholde

seg til en eventuell reisemåte på en mer miljøvennlig måte.

2.2 Mål

Målet vårt er å gjøre en undersøkelse av et mulige grensesnitt. Fokus

ligger derfor på brukerundersøkelse i form av et optimalt grensesnitt

for en slik miljøkalkulator eller i en videre forstand muligheten for en

applikasjon på hånholdte enheter. Et mulig mål for prosjektet ville være

en slik applikasjon, i første omgang en undersøkelse av en prototype,

eller en “mockup”.

2.3 Målgruppe

Målgruppen for applikasjonen er miljøbevisste mennesker, og blant dis

se alle som kunne tenke seg å ta i bruk en slik håndholdt applikasjon.
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3 Hvordan ønsker dere å undersøke spørsmålet/problemet?

Trafikanten har mulighet for å finne reiserute fra et mål til annet. Reise

planleggeren har rutetabeller og sanntidsdata tilgjengelig i XML format.

Disse dataene er tilgjengelige for oss.

Det gjenstår en utfordring å beregne den såkalte miljøfaktoren. Vi

ønsker å undersøke tilsvarende løsninger hos NSB og Flytoget, samt and

re steder som måtte ha denne type informasjon tilgjengelig.

Google Maps, og kart på Gule Sider, har mulighet for å beregne rei

seruter og antall kilometer denne ruten er. Så vidt vi vet får vi bare tiden

for reisen, og ikke distansen, fra Trafikanten. Vi kan kanskje bruke disse

kartene til å beregne forurensningen til andre alternative reisemåter (bil

eller sykkel).

Til syvende og sist ønsker vi å gjøre undersøkelser basert på brukere.

Vi vil her forsøke å kartlegge interessen for en eventuell miljøkalkulator,

og eventuell interesse for en slik applikasjon på en håndholdt terminal.

Helt til slutt vil vi presentere brukerne for en prototype i form av et

brukergrensesnitt og be dem evaluere dette.

3.1 Verktøy

Vi vil forsøke å lage en prototype.

I utgangspunktet kan denne være papir, som et (eller flere) HTML

dokument(er), og dersom mulig forsøke å implementere prototype ved

Java ME. (Java Mobile Edition)

4 Hva antar dere at dere vil finne?

Det er gode grunner for å anta at det vil være interesse for miljøløsnin

ger.

Det er et åpent spørsmål om brukerne vil ha interesse for å ha det på

en mobiltelefon . eks. gadgetfreak eller teknofob.

5 Artikuler en plan for hvordan dere planlegger å

holde en dialog med sluttbrukere

Vi ønsker å bruke personer fra kurset som forsøkskaniner.

Vil vil presentere forskjellige designutkast for sluttbrukerne og la

dem evaluere dette.

Tilbakemeldingene vil være av stor interesse for prosjektet.
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