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1. Wymagania I instalacja

  
a). Wymagania systemowe:

System do prawidłowej instalacji I uruchomienia wymaga systemu operacyjnego ANDROID w wersji 
nie  niżeszej niż <Lolipop> 5.0-5.1.1. Każda następna wersja jest akceptowalna.

b) Wymagania sprzętowe:

Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest aby urządzenie dostarczało danych  
komunikacyjno lokalizacyjnych. 

           Wymagane:

1. Magnetometr
2. Moduł Bluetooth  > 4.0 (BLE)
3. Akcelerometr

c) Pozostałe wymagania:

Do poprawnego przeprowadzenia instalacji aplikacji oraz rozpoczęcia użytkowania wymagane jest 
stabilne połączenie internetowe

2. Sposoby instalacji aplikacji NGOZ

a) Instalacja na urządzeniu z systemem Android z bezpośredniego pliku instalayjnego.

Pobrany plik instalacyjny należy przenieść do pamięci telefonu następnie kliknąć w jego ikonę I 
potwierdzić chęć instalacji naciskająć przycisk [ instaluj ] (1). Po zakończeniu procesu instalacji 
(2) możemy bezośrednio z programuj instalacyjnego uruchomić aplikację (3), lub zamknąć 
program instalacyjny I uruchomić aplikację bezośredniu z pulpitu.

b) Instalacja  aplikacji NGOZ bezpośredniu z sklepu Google Play
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3. Testowane urządzenia.

    

2. Pierwsze uruchomienie aplikacji NGOZ

1. Uruchomienie oprogramowania wspierającego.

Celem zapewnienia osobą niewidomym lub niedowidzącym swobodnego poruszania się po aplikacji 
NGOZ należy uruchomić oprogramowanie odczytujące znaczniki I treści zawarte w aplikacji. 

           Podstawowym modułem odczytu zawartych w aplikacji danych jest TalkBack 

TalkBack to czytnik ekranu Google dostępny na urządzeniach z Androidem. Dzięki  
komunikatom głosowym możesz korzystać z urządzenia, nie patrząc na ekran.

       2.    Uruchomienie usług komunikacji I lokalizacji.

a) Uruchom Bluetooth – aby aplikacja mogła odczytywać znaczniki lokalizacji I wyznaczać trasę     
urządzenie musi mieć uruchomiony moduł  Bluetooth, w przeciwnym wypadku  rozpoczęcie nawigacji 
I wyznaczenie celu nie będą możliwe.

b) Uruchom połączenie z internetem ( WiFi lub Usługi danych ) - Aplikacja pobiera dane od serwera    
dlatego też musi posiadac do niego dostęp poprzez sieć internetową. Brak połączenia z siecią    
internetową skutkuje brakiem możliwości wyboru lokalizacji a także wyboru miejsca docelowego I 
nawigacji. W przypadku braku połączenia lub połączenia niestablinego aplikacja poinformuje 
użytkownika komendą głosową. 

     3.   Uruchomienie aplikacji NGOZ

 Odszukaj w aplikacjach zainstalowanych ikonę programu NGOZ I kliknij ją.
           Po uruchomieniu pojawi się menu startowe (1). W tym momencie należy skalibrować kompas 

umożliwiający poprawny odczyt kierunku poruszania się, aby tego dokonać należy obrócić telefon 
kilkukrotnie w trzech płaszczyznach ( wykonaj ósemki ) (2). Po wykonaniu tych czyności aplikacja jest 
już gotowa do użycia.
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4. Przegląd funkcji aplikacji NGOZ.

Ekran startowy uruchomionej aplikacji posiada 3 elementowe menu :

           a)  NAWIGUJ – Uruchamia nawigację w której dokonujemy wyboru lokalizacji I miejsca docelowego.

b)  INSTRUKCJA – Przechodzi do instrukcji obsługi aplikacji.

c)  USTAWIENIA – Przechodzi do ustawień aplikacji w których możemy zmienić szybkość 
wypowiadania komend, Kontrast I kolorystykę wyświetlania aplikacji oraz uruchomić opcje I
nformowania o otoczeniu. Opcja ta informuję nie tylko o elementach scieżki w trakcie prowadzenia ,
ale także o punktach w najbliższym otoczeniu.

5. Aktualizacje aplikacji NGOZ

           W celu zaaktualizowania aplikacji do najnowższej wersji należy pobrać takową I następnie wykonać    
process instalacji. Aktualna wersja z datą wydania znajduje się w dolnej cześci aplikacji w głównym 
menu.
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3. Użytkowanie aplikacji

1. Wybór lokalizacji :

Po uruchomieniu nawigacji  pojawi się lista dostępnych lokalizacji (1) posiadających system 
NGOZ. Aplikacja spróbuje automatycznie wykyć lokalizacje jeżeli użytkownik będzie znajdował 
się koło markera lokalizacyjnego, jeżeli tego dokona na liście w pozycji (2) aktualna    
lokalizacja pojawi się nazwa lokalizacji w której znajduje się urządzenie. Należy wybrać 
aktualną lokalizację w celu rozpoczęcia prowadzenia lub którąkolwiek z listy w celu podglądu 
punktów docelowych I mapy.

2. Wybór punktu docelowego I rozpoczęcie nawigacji

    Po wybraniu lokalizacji pojawi się widok mapy z menu pod nią. W celu wybrania miejsca      
    docelowego należy kliknąć ikonę  wyboru miejsca docelowego ( 1 ) , lub skorzystać z wyboru g   
    głosowego klikając ikonę mikrofonu ( 2 ) I wypowiedzieć komendę 
    “Prowadź do [nazwa miejsca docelowego]”. Wybór zostanie potwierdzony komendą głosową oraz    
    użytkownik zostanie poinformowany o rozpoczęciu nawigacji I pierwszym punkcie na trasie.
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3. Szczegóły zawierające się na mapie.

Mapa zawiera informacje dotyczące aktualnej lokalizacji, informacjach o scieżce, położeniu 
użytkownika  oraz menu nawigacji.

      

1. Mapa lokalizacji z aktualną pozycją
    ( punkt podświetlony na niebiesko ) 
    oraz narysowaną scieżką.

2. Obszar wyświetlania aktualnej komendy
    lub informacji o trasie.

3. Kompas informacja o aktualnym położeniu.

4. Dane o następnym punkcie nawigacyjnym
    położonym na wybranej trasie.

5. Ikony statusu połączenia internetowego i Bluetooth
    ( zielony – poprawne , niebieskie – brak )

6. Wybór lub zmiana miejsca docelowego 

7. Zmiana lokalizacji

8. Wybór lub zmiana miejsca docelowego
    poleceniem  głosowym.

4. Procesy nawigowania.

    Mapa procesu : wybierania celu.
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    Mapa procesu : Nawigacja do celu.

5. Zmiana punktu docelowego I zatrzymywanie nawigacji.

    W celu zmiany punktu docelowego należy kliknąć ikonę (1) wyboru miejsca docelowego. 
Następnie wybrać  interesujące nas miejsce. 

    Aby zatrzymać nawigację można skorzystać z przycisku ( wstecz ) systemu Android 
lub kliknąć przycisk  (2) wyboru lokalizacji, następnie pojawi się monit w którym potwierdzamy chęć  
opuszczenia nawigacji. Po zatrzymaniu nawigacji wyświetli sie lista lokalizacji.
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6. Rodzaje komend głosowych.

Uruchamiając polecenie głosowe mamy możliwość wykorzystanie poniższych komend :

1. “Prowadź do [miejsce docelowe] – System uruchomi nawigację do wypowiedzonego miejsca.


