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Wymagania funkcjonalne 

Moduł akceptacji regulaminu i rejestracji użytkownika 

 

Użytkownik końcowy podczas pierwszego uruchomienia aplikacji mobilnej akceptuje regulamin oraz 

podaje dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji. (np.: numer telefonu, e-mail, imię ). 

Wprowadzone dane zostają przesłane do bazy. 

Walidacji czy istnieją już użytkownicy o wskazanych danych. Rejestracja może odbywać się głosowo 

lub przy użyciu interfejsu ekranowego. 

 

Moduł automatycznego aktywowania aplikacji 

Użytkownik końcowy który znajdzie się w zasięgu ibeacona, któremu ID zostanie przypisane wejście 

do budynku ma spowodować aktywowanie interfejsu głosowego aplikacji przy równoczesnych 

uruchomieniu wibracji. 

Warunkiem aktywacji aplikacji jest oczywiście posiadanie aktywnego portu BT w urządzeniu 

użytkownika. Opcjonalnie można dorobić funkcjonalność aktywowania BT głosowo przy 

zainstalowanej aplikacji, która sprawdza status portu i przypomina o jego aktywowaniu. 

 

Moduł interfejsu głosowego do sterowania i konfigurowania aplikacji 

Moduł umożliwi użytkownikowi wybieranie celów podróży oraz sterowanie, konfigurowanie aplikacji 

przy użyciu jedynie komend głosowych (dopuszczamy akceptację opcji poprzez dotknięcie ekranu w 

dowolnym miejscu, zweryfikujemy podczas warsztatów). 

Moduł ma umożliwić użytkownikowi komunikację dwukierunkową z aplikacją poprzez komunikowaniu 

dostępnych oraz wybranych opcji, dostępnych celów (pomieszczeń w budynku), kolejnych kroków w 

procesie nawigowania. 

Moduł powinien rozpoznawać komendy głosowe z dopuszczalnym wskaźnikiem WER na poziomie 7%. 

Do wykorzystania API Google i SFSpeechRecognizer. 

 

Moduł ustalania pozycji użytkownika w obiekcie na podstawie siatki ibeaconów 

Moduł odpowiedzialny będzie za określenie pozycji użytkownika na mapie budynku na podstawie jego 

położenia względem rozmieszczonych ibeaconów. Architektura ibeaconów będzie zapisana w bazie i 

zdefiniowana przy pomocy software IndoorAtlas. 
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Do wykorzystania jest ich API lub API IndoorAtlas, które do określenia pozycji wykorzystuje jeszcze 

inne technologie. 

 

W pierwszej fazie uruchomienia nie jest potrzebny zaawansowany panel administratora do 

wprowadzania mapy budynku i administrowania architekturą ibeaconów, należy to uwzględnić w 

rozwoju aplikacji. W I fazie wystarczy integracja z API hardware. 

 

Moduł tworzenia trasy przejścia do wybranego celu – pomieszczenia w budynku 

Moduł ma za zadanie wybranie najkrótszej zgodnie z preferencjami trasy przejścia od miejsca 

przebywania użytkownika do miejsca docelowego. 

Trasa powinna być korygowana w czasie rzeczywistym uwzględniając zmianę położenia użytkownika 

względem siatki ibeaconów. 

Jak również reagowanie na ibeacony informacyjne jak na przykład mijasz po prawej automat z 

napojami lub toaletę itp. 

 

Moduł nawigowania użytkownika 

Niniejszy moduł ma nawigować użytkownika – przekazywać informację o kolejnych krokach 

związanych z dotarciem do celu oraz przekazywać ostrzeżenia o przeszkodach lub utrudnienia (typu 

uwaga schody poręcz po prawej stronie) jak również komunikaty informacyjne związane z 

przebywaną trasą jak wspomniany wcześniej automat z napojami. 

Komunikaty mają być głosowe jak również na ekranie urządzenia jeśli taka opcja zostanie wybrana dla 

osób niedowidzących. 

Nie wybranie żadnego celu sprowadza niniejszy moduł do funkcjonalności informowania o 

najbliższych pomieszczeniach i oczekiwaniu na wybranie celu. 
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Procesy biznesowe w systemie NGOZ 

Rejestracja konta w systemie NGOZ 

W celu używania aplikacji NGOZ wymagane jest założenie konta w systemie NGOZ. Dzięki temu 

użytkownik będzie miał dostęp do ustawień aplikacji a administrator systemu NGOZ pozyska dane o 

użytkownikach w celu statystyk, optymalizacji i rozwoju aplikacji. 

Rejestrację konta użytkownika NGOZ można przeprowadzić za pomocą klasycznego interfejsu 

aplikacji, poprzez podanie numeru telefonu oraz hasła. Użytkownicy z upośledzeniem narządu wzroku 

proces rejestracji mogą przeprowadzić za pomocą mechanizmu rozpoznawanie mowy. 

Rejestracja konta wymaga potwierdzenia, które jest realizowane poprzez wysłanie z systemu 

NGOZ wiadomości SMS na numer telefonu rejestrującego się użytkownika, a następnie 

automatycznego odczytu tokenu bezpieczeństwa z wiadomości SMS. 

 

Proces biznesowy rejestracji konta użytkownika w systemie NGOZ przedstawiany jest na 

poniższym diagramie. 

 

 

 

Diagram procesu rejestracji konta w systemie NGOZ 

 

Historyjki użytkownika tworzące proces rejestracji konta w systemie NGOZ 
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Funkcja Historyjka użytkownika 

Rejestracja konta SCENARIO: Użytkownik bez upośledzenia narządu wzroku rejestruje swoje dane 

na serwerze NGOZ 

    GIVEN: Mając uruchomioną aplikację NGOZ w trybie rejestracji konta 

    WHEN: Kiedy użytkownik wpisze w pole "numer telefonu" swój numer 

telefonu 

        AND Wpisany numer telefonu będzie mieć poprawny format (### ### 

###) 

        AND W polu "Hasło" wpisane jest hasło 

        AND W polu "Powtórz hasło" wpisane jest takie samo hasło jak w polu 

"Hasło" 

        AND Użytkownik zatwierdzi formularz rejestracji 

        AND Użytkownik zatwierdzi regulamin 

        AND Smartfon ma dostęp do sieci internet 

    THEN: Aplikacja NGOZ prześle dane do serwera NGOZ 

        AND Wyświetli na ekranie komunikat "Trwa rejestracja konta w 

systemie NGOZ" 

 

SCENARIO: Użytkownik z częściowym upośledzenia narządu wzroku rejestruje 

swoje dane na serwerze NGOZ 

    GIVEN: Mając uruchomioną aplikację NGOZ w trybie rejestracji konta i 

trybie wysokiego kontrastu 

    WHEN: Kiedy użytkownik wpisze w pole "numer telefonu" swój numer 

telefonu 

        AND Wpisany numer telefonu będzie mieć poprawny format (### ### 

###) 

        AND W polu "Hasło" wpisane jest hasło 

        AND W polu "Powtórz hasło" wpisane jest takie samo hasło jak w polu 

"Hasło" 

        AND Użytkownik zatwierdzi formularz rejestracji 

        AND Użytkownik zatwierdzi regulamin 

        AND Smartfon ma dostęp do sieci internet 
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    THEN: Aplikacja NGOZ prześle dane do serwera NGOZ 

        AND Wyświetli na ekranie komunikat "Trwa rejestracja konta w 

systemie NGOZ" 

        AND Aplikacja pozostaje w trybie wysokiego kontrastu 

 

SCENARIO: Użytkownik z całkowitym upośledzenia narządu wzroku rejestruje 

swoje dane na serwerze NGOZ 

    GIVEN: Mając uruchomioną aplikację NGOZ w trybie rejestracji konta i 

uruchomionym asystentem dla niewidomych 

    WHEN: Kiedy użytkownik poproszony o głosowe wypowiedzenie swojego 

numer telefonu wypowie go 

        AND Wypowiedziany numer telefonu zostanie powtórzony przez 

aplikację NGOZ za pomocą mechanizmu TTS 

        AND Numer telefonu będzie mieć poprawny format (### ### ###) 

        AND Kiedy użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła 

        AND W polu "Hasło" zostanie wpisane podane głosowo przez 

użytkownika hasło 

        AND Kiedy użytkownik zostanie poproszony o powtórzenie hasła 

        AND W polu "Powtórz hasło" zostanie wpisane powtórzone głosowo 

przez użytkownika hasło 

        AND Użytkownik odsłucha regulamin 

        AND Użytkownik poproszony o zatwierdzenie formularza rejestracji 

poprzez pytanie wygenerowane  przez aplikację NGOZ za pomocą 

mechanizmu TTS: "Zarejestrować?", zatwierdzi go słowem "Tak" 

        AND Smartfon ma dostęp do sieci internet 

    THEN: Aplikacja NGOZ prześle dane do serwera NGOZ 

        AND Wyświetli na ekranie komunikat "Trwa rejestracja konta w 

systemie NGOZ" 

        AND Aplikacja wyemituje komunikat głosowy o przebiegającym 

procesie rejestracji konta w systemie NGOZ o treści "Trwa rejestracja konta w 

systemie NGOZ" 

Potwierdzenie 

rejestracji 

SCENARIO: Proces rejestracji konta został zainicjowany, aplikacja NGOZ musi 

zweryfikować czy wprowadzony numer należy do osoby, która dokonała 

rejestracji oraz rejestracja na ten numer wcześniej nie została dokonana. 
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    GIVEN: Zakładając, że proces rejestracji został zainicjowany. 

    WHEN: Jeśli podany podczas rejestracji numer nie został wcześniej 

zarejestrowany w systemie NGOZ 

        AND Jeśli numer ma poprawny format (### ### ###) 

    THEN: Zakładane jest konto w systemie NGOZ ze statusem "nieaktywne" 

        AND Wysyłany jest SMS na numer podany podczas rejestracji z kodem 

weryfikacyjnym 

 

SCENARIO: Proces rejestracji konta został zainicjowany ale system NGOZ 

zwrócił informację, że takie konto już istnieje 

    GIVEN: Zakładamy, że proces rejestracji został zainicjowany 

    WHEN: Jeśli podany podczas rejestracji numer został już zarejestrowany w 

systemie NGOZ 

    THEN: Aplikacja wyświetli komunikat "Takie konto już istnieje, czy chcesz 

się na nie zalogować?" 

        AND W przypadku gdy smartfon działa w trybie wysokiego kontrastu, 

aplikacja pozostaje w trybie wysokiego kontrastu. 

        AND W przypadku gdy na smartfonie uruchomiony jest asystent dla 

osób niewidomych zostaje wygenerowany komunikat "Takie konto już istnieje, 

czy chcesz się na nie zalogować?" za pomocą mechanizmu TTS. 

 

SCENARIO: Podczas procesu potwierdzenia rejestracji wysyłany jest SMS z 

kodem weryfikacyjnym w celu potwierdzenia procesu rejestracji. 

    GIVEN: Zakładając, że SMS z kodem weryfikacyjnym dotarł pod numer 

podany w procesie rejestracji 

    WHEN: Numer weryfikacyjny jest zgodny z numerem oczekiwanym przez 

aplikację NGOZ 

    THEN: Proces potwierdzenia rejestracji dobiega końca 

        AND Na ekranie smartfona wyświetlany jest komunikat o treści 

"Rejestracja przebiegła pomyślnie" 

        AND W przypadku gdy smartfon działa w trybie wysokiego kontrastu, 

aplikacja pozostaje w trybie wysokiego kontrastu. 

        AND W przypadku gdy na smartfonie uruchomiony jest asystent dla 

osób niewidomych zostaje wygenerowany komunikat "Rejestracja przebiegła 

pomyślnie" za pomocą mechanizmu TTS. 
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Logowanie do aplikacji NGOZ 

Aby korzystać z aplikacji NGOZ wymagane jest zalogowanie na wcześniej utworzone konto 

użytkownika systemu NGOZ. 

Proces logowania do systemu można zrealizować za pomocą klasycznego interfejsu użytkownika, 

natomiast użytkownicy z upośledzeniem narządu wzroku wykorzystują w tym celu interfejs oparty na 

rozpoznawaniu mowy i zamiany jej na tekst. 

 

Diagram przedstawiający proces biznesowy logowania do aplikacji NGOZ. 

 

 

 

Diagram procesu logowania do aplikacji NGOZ 

 

Historyjki użytkownika tworzące proces logowania do aplikacji NGOZ 

 

Funkcja Historyjka użytkownika 

Logowanie do 

aplikacji NGOZ 

SCENARIO: Logowanie do systemu NGOZ na utworzone wcześniej konto, 

smartfon nie jest skonfigurowany dla osób z upośledzeniem narządu wzroku 

    GIVEN: Zakładając, że użytkownik posiada zweryfikowane konto w 

systemie NGOZ i nie posiada upośledzenia narządu wzroku 

    WHEN: Jeśli na ekranie aplikacji wyświetlony jest monit o zalogowanie się 

w systemie 

        AND Użytkownik wpisał swój numer telefonu w interfejsie aplikacji 

        AND Numer telefonu jest zgodny z numerem podanym podczas 
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rejestracji konta 

        AND Użytkownik wpisał poprawne hasło 

    THEN: Proces logowania zostaje uznany za skuteczny 

        AND Na ekranie smartfona wyświetlany jest ekran główny aplikacji 

 

SCENARIO: Logowanie do systemu NGOZ na utworzone wcześniej konto, 

smartfon jest skonfigurowany dla użytkownika posiadającego częściowe 

upośledzenie narządu wzroku, wymagany jest tryb wysokie kontrastu aplikacji. 

    GIVEN: Zakładając, że użytkownik posiada zweryfikowane konto w 

systemie NGOZ i posiada upośledzenie narządu wzroku wymagające trybu 

wysokiego kontrastu aplikacji. 

    WHEN: Jeśli na ekranie aplikacji wyświetlony jest monit o zalogowanie się 

w systemie 

        AND Użytkownik wpisał swój numer telefonu w interfejsie aplikacji 

        AND Numer telefonu jest zgodny z numerem podanym podczas 

rejestracji konta 

        AND Użytkownik wpisał poprawne hasło 

    THEN: Proces logowania zostaje uznany za skuteczny 

        AND Na ekranie smartfona wyświetlany jest ekran główny aplikacji 

        AND Smartfon pozostaje w trybie wysokiego kontrastu 

 

SCENARIO: Logowanie do systemu NGOZ na utworzone wcześniej konto, 

smartfon jest skonfigurowany dla użytkownika posiadającego całkowite 

upośledzenie narządu wzroku, wymagany jest asystent głosowy dla osób 

niewidomych 

    GIVEN: Zakładając, że użytkownik posiada zweryfikowane konto w 

systemie NGOZ i posiada upośledzenie narządu wzroku wymagające używania 

asystenta głosowego dla osób niewidomych 

    WHEN: Jeśli na ekranie aplikacji wyświetlony jest monit o zalogowanie się 

w systemie 

        AND Użytkownik został poinformowany o potrzebie zalogowania się 

w systemie za pomocą mechanizmu TTS 

        AND Użytkownik wprowadził głosowo swój numer telefonu 

        AND Numer telefonu jest zgodny z numerem podanym podczas 
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rejestracji konta 

        AND Użytkownik wprowadził głosowo poprawne hasło 

    THEN: Proces logowania zostaje uznany za skuteczny 

        AND Na ekranie smartfona wyświetlany jest ekran główny aplikacji 

        AND Za pomocą komunikatu głosowego TTS użytkownik zostaje 

poinformowany o poprawnym zalogowaniu się do aplikacji w formie 

"Logowanie poprawne" 
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Wybieranie celu nawigacji 

Użytkownik, który znajdzie się w obszarze działania infrastruktury nawigacyjnej NGOZ będzie mógł 

skorzystać z sytemu nawigacji wewnątrz budynku wybierając cel nawigacji z listy obiektów lub 

pomieszczeń zdefiniowanych w systemie NGOZ. Lista obiektów i pomieszczeń będzie widoczna dla 

danego budynku w interfejsie użytkownika aplikacji NGOZ a także jako treść wygenerowana dla 

użytkownika z upośledzeniem narządu wzroku przez mechanizm generowania mowy (asystenta). 

 

Proces biznesowy wyboru celu nawigacji przedstawia poniższy diagram. 

 

 

 

Diagram procesu wybierania celu nawigacji 

 

Historyjki użytkownika składające się na proces wyboru celu nawigacji. 

 

Funkcja Historyjka użytkownika 

Wybieranie celu 

nawigacji 

SCENARIO: Wybieranie celu nawigacji przez użytkownika bez upośledzenia 

narządu wzroku, w celu bezpiecznego przejścia z miejsca aktualnej pozycji 

    GIVEN: Zakładając, że użytkownik jest zalogowany w aplikacji NGOZ i 

znajduje się w zasięgu infrastruktury wspomagającej nawigację wewnątrz 

budynku użyteczności publicznej 

    WHEN: Jeśli wybierze interesujący go obiekt 

    THEN: Na ekranie smartfona zostanie wyświetlony plan budynku 

        AND: Na planie budynku zostanie wyświetlona ścieżka jaką 

użytkownik musi pokonać aby dotrzeć do wyznaczonego miejsca. 

 

SCENARIO: Wybieranie celu nawigacji przez użytkownika z częściowym 

upośledzeniem narządu wzroku, w celu bezpiecznego przejścia z miejsca 



NGOZ 

 

 

 14 

aktualnej pozycji 

    GIVEN: Zakładając, że użytkownik jest zalogowany w aplikacji NGOZ i 

znajduje się w zasięgu infrastruktury wspomagającej nawigację wewnątrz 

budynku użyteczności publicznej 

    WHEN: Jeśli wybierze interesujący go obiekt 

    THEN: Na ekranie smartfona zostanie wyświetlony plan budynku 

        AND Na planie budynku zostanie wyświetlona ścieżka jaką użytkownik 

musi pokonać aby dotrzeć do wyznaczonego miejsca. 

        AND Aplikacja NGOZ pozostaje w trybie wysokiego kontrastu 

 

SCENARIO: Wybieranie celu nawigacji przez użytkownika z całkowitym 

upośledzeniem narządu wzroku wymagającym asystenta głosowego, w celu 

bezpiecznego przejścia z miejsca aktualnej pozycji 

    GIVEN: Zakładając, że użytkownik jest zalogowany w aplikacji NGOZ i 

znajduje się w zasięgu infrastruktury wspomagającej nawigację wewnątrz 

budynku użyteczności publicznej, z włączonym asystentem głosowym dla osób 

niewidomych. 

    WHEN: Jeśli wybierze interesujący go obiekt 

    THEN: Na ekranie smartfona zostanie wyświetlony plan budynku 

        AND Na planie budynku zostanie wyświetlona ścieżka jaką użytkownik 

musi pokonać aby dotrzeć do wyznaczonego miejsca 

        AND Aplikacja NGOZ za pomocą asystenta głosowego TTS wygeneruje 

informacje o zaplanowanej, wyznaczonej ścieżce dotarcia do obiektu 

 

 

Nawigacja do celu 

Użytkownik, który znajduje się w obszarze działania infrastruktury sytemu NGOZ może skorzystać 

z nawigacji z punktu w jakim się aktualnie znajduje do wybranego punktu, do którego chce dotrzeć.  

Interfejs aplikacji NGOZ wyświetli plan budynku oraz narysuje ścieżkę, jaką użytkownik powinien 

pokonać aby dotrzeć do wyznaczonego celu. 

Użytkownicy z upośledzeniem narządu wzroku będą wykorzystywać w tym celu system 

generowania mowy i wibracji aplikacji NGOZ. 
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Oprócz prowadzenia użytkownika aplikacja NGOZ będzie posiadać funkcję ostrzegania 

o znajdujących się w pobliżu ścieżki nawigacyjnej przeszkodach oraz funkcję informowania o mijaniu 

charakterystycznych miejsc. 

 

 

Proces biznesowy nawigacji do celu przedstawia poniższy diagram. 

 

 

 

 

Diagram procesu nawigacji do celu 

 

Historyjki użytkownika składające się na proces nawigacji do wyznaczonego celu. 

 

Funkcja Historyjka użytkownika 

Nawigacja do celu SCENARIO: Nawigacja do celu dla użytkownika bez upośledzenia narządu 

wzroku. 

    GIVEN: Użytkownik chce dotrzeć do wybranego celu, znajdując się w 

zasięgu infrastruktury wspomagającej nawigację wewnątrz budynku 

    WHEN: Jeśli użytkownik wybrał cel nawigacji 

    THEN: Na ekranie smartfona zostanie wyświetlony plan budynku 

        AND Na planie budynku zostanie wyświetlona ścieżka, jaką 

użytkownik musi pokonać aby dotrzeć do wyznaczonego miejsca 

        AND Podczas przemieszczania się według wyświetlonej ścieżki będzie 
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wyświetlany punkt w aktualnej pozycji użytkownika 

 

SCENARIO: Nawigacja do celu dla użytkownika z częściowym upośledzeniem 

narządu wzroku, wymagany wysoki kontrast interfejsu aplikacji 

    GIVEN: Użytkownik z częściowym upośledzeniem narządu wzroku chce 

dotrzeć do wybranego celu, znajdując się w zasięgu infrastruktury 

wspomagającej nawigację wewnątrz budynku 

    WHEN: Jeśli użytkownik wybrał cel nawigacji 

        AND Interfejs aplikacji NGOZ ma włączony wysoki kontrast 

    THEN: Na ekranie smartfona zostanie wyświetlony plan budynku 

        AND Na planie budynku zostanie wyświetlona ścieżka, jaką 

użytkownik musi pokonać aby dotrzeć do wyznaczonego miejsca 

        AND Podczas przemieszczania się według wyświetlonej ścieżki będzie 

wyświetlany punkt w aktualnej pozycji użytkownika 

        AND Aplikacja NGOZ pozostaje w trybie wysokiego kontrastu 

 

SCENARIO: Nawigacja do celu dla użytkownika z całkowitym upośledzeniem 

narządu wzroku, wymagany asystent głosowy dla osób niewidomych. 

    GIVEN: Użytkownik z całkowitym upośledzeniem narządu wzroku chce 

dotrzeć do wybranego celu, znajdując się w zasięgu infrastruktury 

wspomagającej nawigację wewnątrz budynku 

    WHEN: Jeśli użytkownik wybrał cel nawigacji 

        AND Aplikacja NGOZ jest włączona w tryb nawigacji głosowej TTS 

    THEN: Na ekranie smartfona zostanie wyświetlony plan budynku 

        AND Na planie budynku zostanie wyświetlona ścieżka, jaką 

użytkownik musi pokonać aby dotrzeć do wyznaczonego miejsca 

        AND Podczas przemieszczania się według wyświetlonej ścieżki będzie 

wyświetlany punkt w aktualnej pozycji użytkownika 

        AND Aplikacja NGOZ za pomocą komunikatów głosowych TTS wydaje 

polecenia, informacje i ostrzeżenia zgodne z sytuacją i pozycją użytkownika 

        AND Aplikacja NGOZ wygeneruje serię wibracji odpowiednich do 

sytuacji i pozycji użytkownika 

Dotarcie do celu SCENARIO: Użytkownik bez upośledzenia narządu wzroku, dzięki nawigacji 

dociera do wyznaczonego wcześniej celu 
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    GIVEN: Użytkownik dotarł do celu 

    WHEN: Jeśli użytkownik z brakiem upośledzenia narządu wzroku dotarł do 

wyznaczonego celu 

    THEN: Na ekranie aplikacji NGOZ wyświetlany jest komunikat "Dotarłeś do 

celu" 

 

SCENARIO: Użytkownik z częściowym upośledzeniem narządu wzroku, dzięki 

nawigacji dociera do wyznaczonego wcześniej celu. 

    GIVEN: Użytkownik z częściowym upośledzeniem narządu wzroku dotarł 

do celu mając uruchomioną aplikację NGOZ w trybie wysokiego kontrastu 

    WHEN: Jeśli użytkownik z częściowym upośledzeniem narządu wzroku 

dotarł do wyznaczonego celu 

    THEN: Na ekranie aplikacji NGOZ wyświetlany jest komunikat "Dotarłeś do 

celu" 

        AND Interfejs aplikacji NGOZ pozostaje w trybie wysokiego kontrastu 

 

SCENARIO: Użytkownik z całkowitym upośledzeniem narządu wzroku, dzięki 

nawigacji dociera do wyznaczonego wcześniej celu. 

    GIVEN: Użytkownik z całkowitym upośledzeniem narządu wzroku dotarł do 

celu mając uruchomioną aplikację NGOZ w trybie asystenta głosowego TTS dla 

osób niewidomych 

    WHEN: Jeśli użytkownik z całkowitym upośledzeniem narządu wzroku 

dotarł do wyznaczonego celu 

    THEN: Na ekranie aplikacji NGOZ wyświetlany jest komunikat "Dotarłeś do 

celu" 

        AND Aplikacja NGOZ za pomocą asystenta głosowego dla osób 

niewidomych odtwarza komunikat "Dotarłeś do celu" 

        AND Aplikacja NGOZ wygeneruje serię wibracji kojarzących się z 

sukcesem w dotarciu do celu. 

Informowanie o 

mijanych obiektach 

SCENARIO: Podczas nawigacji, użytkownik z całkowitym upośledzeniem narządu 

wzroku jest na bieżąco informowany o mijanych obiektach, w celu lepszego 

uświadomienia pokonywanej przestrzeni 

    GIVEN: Użytkownik z całkowitym upośledzeniem narządu wzroku podczas 

przejścia wyznaczoną ścieżką przez aplikację NGOZ, mijania istotnych obiektów 

zostaje o tym poinformowany 

    WHEN: Jeśli użytkownik znajdzie się w pobliżu charakterystycznego 
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        AND Obiekt zdefiniowany jest w systemie NGOZ 

    THEN: Na ekranie aplikacji NGOZ zostanie wyświetlony komunikat 

opisujący obiekt 

        AND Aplikacja NGOZ wygeneruje komunikat za pomoc a asystenta 

głosowego TTS opisujący obiekt znajdujący się w pobliżu 

        AND Aplikacja NGOZ wygeneruje wibrację informującą 

Ostrzeżenia o 

przeszkodach i 

niebezpieczeństwi

e 

SCENARIO: Podczas nawigacji, użytkownik z całkowitym upośledzeniem narządu 

wzroku jest na bieżąco ostrzegany o przeszkodach stwarzających 

niebezpieczeństwo 

    GIVEN: Użytkownik podczas przejścia wyznaczoną przez nawigację aplikacji 

NGOZ ścieżką do celu może napotkać niebezpieczne przeszkody 

    WHEN: Jeśli użytkownik zbliża się w kierunku schodów 

        AND Użytkownik zbliża się w kierunku wysokiego progu 

        AND Użytkownik zbliża się w kierunku przeszkody w postaci ławek lub 

krzeseł znajdujących się w bliskim sąsiedztwie ciągu komunikacyjnego 

        AND Użytkownik zbliża się w inne niebezpieczne miejsce 

    THEN: Na ekranie aplikacji NGOZ wyświetlony zostanie komunikat "Uwaga 

niebezpieczeństwo " + nazwa niebezpiecznej przeszkody 

        AND Aplikacja NGOZ wygeneruje serię wibracji kojarzących się z 

niebezpieczeństwem 

        AND Aplikacja NGOZ za pomocą asystenta głosowego TTS dla osób 

niewidomych odtworzy komunikat o treści "Uwaga niebezpieczeństwo " + 

nazwa niebezpiecznej przeszkody 

 


