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WIRTUALNY ASYSTENT PODRÓŻY - PREZENTACJA APLIKACJI MOBILNEJ 

 

Artykuł dotyczy problemów z poruszaniem się w przestrzeni miejskiej, z wykorzystaniem publicznego transportu,  pasaże-

rów o specjalnych wymaganiach, które wynikają z niepełnosprawności (ruchowej, wzrokowej, słuchowej). Jako wsparcie dla 

niepełnosprawnych pasażerów zaproponowano stosowanie wirtualnego asystenta podróży w formie aplikacji na smartphone. 

Opracowanie takiej aplikacji jest jednym z celów międzynarodowego projektu o akronimie aim4it.W artykule przedstawiono 

wybrane etapy opracowywania mobilnej aplikacji oraz przebieg testowania i demonstrowania zaprojektowanego rozwiązania.  

 

WSTĘP 

Zakres i temat referatu wynikają z celów projektu aim4it (Rys. 
1) i dotyczą zaprojektowania rozwiązań umożliwiających pasażerom 
o specjalnych potrzebach dotyczących poruszania się w przestrzeni 
miejskiej, np. osób niewidzących lub słabo widzących, niesłyszą-
cych, niedosłyszących, z dysfunkcjami narządów ruchu, korzystanie 
z masowego transportu publicznego. Rozwiązania te składają się na 
tzw. wirtualnego asystenta podróży, czyli zintegrowany, odwołujący 
się do wielu zmysłów system informacyjny wspierający niepełno-
sprawnych pasażerów podczas poruszania się w przestrzeni miej-
skiej, współpracujący z aplikacją mobilną. Pasażerowie korzystają z 
niego za pośrednictwem smartphonów [1].  

1. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU AIM4IT  

Projekt aim4it jest realizowany przez zespół, którego członkami 
są instytucje naukowo-badawcze i firmy informatyczne z różnych 
krajów. Interdyscyplinarność zespołu umożliwia opracowanie nowa-
torskiego "intermodalnego" systemu informacji transportowej (ITIS). 
Projekt jest realizowany w ramach inicjatywy ENT III Flagship Call 
2013 Future Travelling oraz finansowany ze środków Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju (umowa ERA-NET-Transport-III/6/2014). 
Liderem projektu jest Instytut Systemów Transportu (German Aero-
space Center; Braunschweig, Niemcy). Konsorcjum obejmuje jede-
nastu partnerów, w tym dwie uczelnie [3]. 

 
 
 

 
Rys. 1. Plakat promujący projekt aim4it, źródło: opracowanie własne 
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System ITIS bazuje na szerokim zakresie danych odpowiada-
jących także pasażerom o specjalnych wymaganiach spowodowa-
nych dysfunkcjami ruchowymi lub zmysłów: wzroku i słuchu. Wy-
magane przez pasażera informacje są przekazywane np. w języku 
migowym dla osób niesłyszących lub słabo słyszących, werbalnie 
osobom niewidzącym i słabo widzącym. Inny zakres komunikatów 
jest dostarczany osobom poruszającym się na wózkach inwalidz-
kich, np. wiadomość o nieczynnych windach na platformach przy-
stankowych.  

W ITIS szczególna uwaga jest poświęcona sytuacjom związa-
nym ze zmianą środka transportu na przystankach przesiadkowych, 
ponieważ pasażerowie ze specjalnymi potrzebami wymagają więcej 
czasu aby sprawnie przemieścić się pomiędzy pojazdami.  

Dzięki tworzonym rozwiązaniom ma zwiększyć się docelowo 
poziom jakości usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, 
co przyczyni się do spopularyzowania transportu publicznego w tej 
grupie pasażerów. 

Projekt aim4it dotyczy zatem projektowania systemu transportu 
publicznego, który jest otwarty, dostosowany i łatwo dostępny dla 
wszystkich grup społecznych. Projekt obejmuje całościowe podej-
ście, z uwzględnieniem potrzeb zarówno użytkownika jak i punkt 
widzenia dostawcy usług oraz innych podmiotów (np. kierowcy 
pojazdu). Wnioski z analizy przebiegu podróży z punktu widzenia 
przeciętnego użytkownika komunikacji miejskiej sugerują, że stan-
dardowo zaprojektowane poszczególne rodzaje transportu i udo-
godnienia dla pasażera, nie spełniają wymagań klientów o specjal-
nych potrzebach dotyczących ich mobilności. 

Aby wybrany cel podróży był osiągalny dla wszystkich pasaże-
rów, musi być zaplanowany specjalny łańcuch mobilności dla osób 
o specjalnych wymaganiach. Elementem każdego łańcucha mobil-
ności jest łańcuch informacyjny. Dlatego konieczne jest pozyskanie 
od operatora - dostawcy usług transportowych, danych na temat 
czasów odjazdów i miejscach transferów, przesiadek, itd. (Rys. 2).  

Dane te muszą być aktualizowane, dostępne, zrozumiałe i 
przekazywane potencjalnym użytkownikom we wszystkich węzłach 
komunikacyjnych przed, w trakcie i po podróży. Istotne informacje 
muszą być przekazywane wizualnie, akustycznie i/lub formie doty-
kowej (w kombinacji przynajmniej dwóch z wymienionych form 
przekazów), aby sprostać oczekiwaniom jak największej liczby 

klientów. 
 

 
Rys. 2. Elementy architektury systemu aim4it, źródło: opracowanie 
własne na podstawie [2] 

2. WYBRANE ETAPY REALIZACJI PROJEKTU AIM4IT  

2.1. Badanie wymagań osób niepełnosprawnych wobec 
systemu transportu miejskiego 

Aby dostosować zakres informacji i funkcjonalności projekto-
wanego systemu przeprowadzono badania nt. potrzeb osób niepeł-
nosprawnych (ozn. ON) w zakresie transportu miejskiego. Badania 
podzielono na trzy etapy (Rys. 4), w których postawiono cele po-
średnie. Pierwszym etapem była identyfikacja (diagnoza) potrzeb 
osób niepełnosprawnych w zakresie usług publicznego transportu 
miejskiego, drugim - analiza potrzeb krytycznych, trzecim (ostatnim) 
- ocena stanu realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 
usług publicznego transportu miejskiego. 

W pierwszym etapie badań przeprowadzono 3 spotkania foku-

CEL GŁÓWNY:
Analiza i ocena potrzeb osób niepełnosprawnych (ozn. ON) w zakresie usług publicznego transportu miejskiego

CEL SZCZEGÓŁOWY 1:
Identyfikacja potrzeb ON w zakresie 

transportu miejskiego

CEL SZCZEGÓŁOWY 2:
Analiza potrzeb krytycznych dla usług 

transportu miejskiego

CEL SZCZEGÓŁOWY 3:
Ocena potrzeb ON w zakresie usług transportu 

miejskiego

n=30 osób n=4 ekspertów
n=430

n obliczone według metodyki doboru 
próby kwotowej (załącznik 1).

FGI (Focus group interview)
o 3 FGI po 10 osób
o 1 FGI dla danej grupy 

niepełnosprawności

Wywiad z ekspertami

Ankietowa:
Narzędzie: kwestionariusz internetowy, 

klasyczny (papierowy), inny.
Przystosowanie kwestionariusza dla osób 

głuchych i niewidomych

Analiza jakościowa  i ilościowa
Analiza semantyczna pytań otwartych, 

zdań niedokończonych, itp.

WYNIK

Lista potrzeb

Analiza jakościowa i ilościowa

Zawęzona lista potrzeb – 
kategorie, klasy potrzeb

Analiza ilościowa i jakościowa

WNIOSEK nt. potrzeb ON m. Poznań w 
zakresie transportu miejskiego - 

Uogólnienie

PRÓBA BADAWCZA
 dobrana ze względu na 3 kryteria: typ niepełnosprawności, płeć, wiek

METODA

Opracowanie scenariuszy FGI
Przeprowadzenie, transkrypcja

Kodowanie, weryfkacja

 
Rys. 4.  Metodyka wykorzystana w badaniach, źródło: [3] 
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sowe (ozn. FGI) (Rys. 3). Zostały one zaplanowane dla odbiorców 
usług transportu publicznego z uwzględnieniem typu niepełno-
sprawności. W badaniu uwzględniono trzy typy niepełnosprawności: 
– dysfunkcję narządu ruchu,  
– dysfunkcję narządu wzroku (osoby niewidzące/niedowidzące), 
– dysfunkcję narządu słuchu (osoby niesłyszące/osoby niedosły-

szące). 
Analiza rozpoznanych wymagań pokazała brak standaryzacji 

cech usługi transportu publicznego. Ponadto formułowanie podob-
nych wymagań, aczkolwiek realizowanych w sposób dostosowany 
do potrzeb określonej grupy respondentów wskazuje na koniecz-
ność projektowania rozwiązań, które będą uniwersalne, czyli dosto-
sowane do potrzeb wszystkich uczestników komunikacji miejskiej 
(nie tylko osób niepełnosprawnych). Innym, ważnym wnioskiem jest 
to, że brak dostosowania rozwiązań technicznych (np. infrastruktu-
ra) oraz niedoskonałości organizacyjne w systemie komunikacji 
miejskiej z powodzeniem może uzupełniać sprawnie funkcjonujący 
system informacji pasażerskiej, także w sugerowanej przez respon-
dentów postaci aplikacji mobilnych. 

 

 
Rys. 3. Zdjęcia z sesji  FGI, Politechnika Poznańska, źródło: opra-
cowanie własne na podstawie [4] 

 
W kolejnym, drugim etapie badań opracowana lista została 

zweryfikowana przez ekspertów w ramach wywiadów indywidual-
nych. Wynikiem spotkań było uporządkowanie oraz skategoryzowa-
nie potrzeb, które stanowiły podstawę do opracowania narzędzia - 
kwestionariusza ankiety - wykorzystanego w ostatnim etapie badań. 
Trzeci etap badań został zrealizowany na próbie liczącej 430 re-
spondentów korzystających z masowego transportu publicznego w 
Poznaniu, których dobrano metodą kwotową (Rys. 4). Wyniki badań 
pogłębionych pozwoliły wskazać jakie są krytyczne wymagania 
pasażerów niepełnosprawnych dotyczących miejskiego systemu 
transportu publicznego oraz jak badani respondenci oceniają roz-
wiązania w tym zakresie proponowane w aglomeracji Poznań.  

Jednym z działań realizowanych w projekcie aim4it było także 
porównanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemu komuni-
kacji miejskiej w wybranych ośrodkach partnerów projektu: 
Braunschweigu (Niemcy), Wiedniu (Austria), Poznaniu (Polska). Na 
podstawie analizy wymagań niepełnosprawnych pasażerów oraz 
cech różnych systemów miejskiego transportu publicznego zapla-
nowano i zaprojektowano funkcjonalności systemu w postaci wirtu-
alnego asystenta podróży aim4it. 

2.2. Wybrane funkcje wirtualnego asystenta podróży 

Dla poszczególnych funkcjonalności wirtualnego asystenta po-
dróży opracowano tzw. przypadki użycia (z ang. use cases), które 
dotyczą m.in.:  
– Zaplanowania i zabezpieczenia połączenia transportowego dla 

osób o specjalnych potrzebach 
– Tłumaczenia komunikatów o zagrożeniach w języku migowym  
– Konieczności wsparcia osoby niepełnosprawnej przez kierowcę 

pojazdu 
– Zmiany trasy w przypadku niezaplanowanych zdarzeń 

– Wymiany informacji między pasażerem, a kierowcą pojazdu 
podczas podróży 

– Pozyskania informacji zwrotnej od pasażerów. 
Dla każdego przypadku opisano: cele, wizualizację, opis sytua-

cji, warunki początkowe, dane wejściowe, kolejne etapy, kryteria 
oceny, ewentualne zagrożenia, interakcje z pozostałymi sytuacjami. 
Poniżej przedstawiono krótkie opisy poszczególnych scenariuszy 
[4]. 

Zaplanowanie i zabezpieczenie połączenia transportowego dla 
pasażera o specjalnych potrzebach  

Scenariusz dotyczy planowania przez osobę niepełnosprawną 
trasy w mieście z wykorzystaniem transportu publicznego z prze-
siadką między różnymi pojazdami np. między linią autobusową i 
linią tramwajową. Zakłada się, że średni, standardowy czas na 
transfer pomiędzy dwoma pojazdami nie jest wystarczający dla 
niepełnosprawnego pasażera. W tej sytuacji operator transportu 
publicznego zapewnia na danym przystanku (zgodnie z informacją 
przesłaną przez osobę zainteresowaną) dłuższy okres czasu umoż-
liwiający przesiadkę osoby niepełnosprawnej między autobusem i 
tramwajem.  

Usługa ta nie może być dostępna dla anonimowych użytkowni-
ków i muszą zatem zostać zweryfikowane ich dane, np. przez za-
stosowanie funkcji uwierzytelniania (np. dostęp do danych e-biletów, 
właściciele abonamentów) [4]. 

Komunikaty o zagrożeniach  

W ramach aplikacji i w oparciu o dostępne dane będzie oce-
niane znaczenie zakłóceń np. wykolejenie się pojazdu, prace bu-
dowlane, na ciągłość podróży pasażera. W rezultacie zostanie 
automatycznie uruchomiona aktualizacja trasy. Pasażer otrzyma 
informacje o zmianie (np. aby podjąć alternatywną trasę lub czekać 
na następny pojazd na tej samej linii).  

W szczególności na niektóre zdarzenia powinno się zwrócić 
uwagę pasażera, np.:  
– na wykolejenie się tramwaju, które powoduje poważne zakłóce-

nia w funkcjonowaniu transportu publicznego. W takiej sytuacji 
pasażer musi  skorzystać z alternatywnej trasy i przejść np. do 
autobusu,  

– na prace budowlane na ulicy, z powodu których stanowisko 
przystanku autobusowego przeniesiono np. o 500 m. Pasażer 
musi znaleźć nową lokalizację przystanku autobusowego,  

– na opóźnienie autobusu, z powodu korków ulicznych [4].  
Tego typu informacje i sygnały są pożądane przez wszystkich 

pasażerów komunikacji miejskiej, nie tylko osób z niepełnosprawno-
ścią. 

Konieczność wsparcia osoby niepełnosprawnej przez kierowcę 
pojazdu 

Podczas planowania podróży w mieście osoba niepełnospraw-
na zgłasza zapotrzebowanie na asystę podczas wsiadania do auto-
busu lub tramwaju. Kierowca autobusu z góry wie o konieczności 
pomocy, ponieważ zgłoszenie w systemie takiego wymagania jest 
przekazywane właśnie do niego i przez niego potwierdzane. Fee-
dback otrzymywany od prowadzącego pojazd ma wpływać na po-
czucie bezpieczeństwa pasażera o specjalnych potrzebach. Kie-
rowca autobusu zatrzymuje się na odpowiedniej stacji. Obniżana 
jest podłoga pojazdu (funkcja „przyklęku” w autobusach) lub uru-
chamiana jest rampa, aby umożliwić użytkownikowi na wózku do-
stanie się na pokład. Jeśli jest to wymagane przez użytkownika, 
kierowca autobusu pomaga wprowadzić wózek inwalidzki. Po doje-
chaniu do stacji docelowej kierowca autobusu pomaga użytkowni-
kowi na wózku opuścić pojazd [4]. 
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Zamiana trasy w przypadku niezaplanowanych zdarzeń  

Scenariusz dotyczy sytuacji, w której pasażer ze specjalnymi 
potrzebami (np. z powodu ograniczeń narządów ruchu, niewidomy 
lub niesłyszący) planuje podróż w granicach miasta. Podróż wyma-
ga przesiadki na stacji kolejowej do autobusu. Zgodnie z zalece-
niami, jego mobilny asystent podróży kieruje pasażera do stacji 
kolejowej i pokazuje (sygnalizuje) kolejne etapy podróży. W przy-
padku wystąpienia rozbieżności między planowanym i rzeczywistym 
przebiegiem przemieszczania się, trasa zostaje zaktualizowana 
przez system [4]. 

Wymiana informacji pomiędzy pasażerem, a kierowcą z uży-
ciem aplikacji 

Problem poruszony w scenariuszu dotyczy sytuacji, w której na 
jednym przystanku jest wiele pojazdów np. na dworcu autobuso-
wym. Osoba niewidoma lub niedowidząca ma kłopot ze znalezie-
niem odpowiedniego autobusu. Wsparcie osoby o specjalnych 
wymaganiach ma polegać na możliwości uruchomienia w aplikacji 
spikera odczytującego z urządzeń pokładowych pojazdu docelową 
stację i numer linii. Po odnalezieniu i dostaniu się na pokład odpo-
wiedniego autobusu lub tramwaju, osoba niewidoma otrzymuje za 
pośrednictwem spikera informacje pojawiające się na jego we-
wnętrznych ekranach. Po dojechaniu do miejsca docelowego osoba 
niewidoma może zgłosić kierowcy, za pomocą aplikacji, potrzebę 
asystowania przy opuszczaniu pojazdu. Opisana sytuacja może 
także dotyczyć, a rozwiązania mogą być przydatne także dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo i/lub starszych [4].  

Uzyskanie informacji zwrotnej od pasażerów (feedback) 

Informacje zwrotne są, z jednej strony narzędziem do badania 
satysfakcji użytkowników, z drugiej - podstawowym narzędziem 
doskonalenia aplikacji. Problemy i zagrożenia jakie mogą wystąpić 
na tym etapie to niechęć lub brak czasu na wykonywanie dodatko-
wych czynności po zakończeniu podróży przez pasażera, a także 
konieczność ustalenia narzędzi lub wręcz języka przekazywania 
danych (komunikaty opisowe, graficzne, język Braille’a, awatar 
języka migowego, itd.) [4]. 

3. WERYFIKACJA ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Efekty projektu jako prototypowe rozwiązania zostały zade-
monstrowane w Wiedniu. Zaplanowany scenariusz obejmował trasę 
z Karlsplatz do Messe-Prater (Rys. 5).  

 

 
Rys. 5.  Plan trasy podczas demonstrowania aplikacji - oznaczony 
fioletowym kolorem, źródło [6] 

 
W testowaniu mobilnego asystenta podróży (Rys. 6) wzięli 

udział przedstawiciele 4 grup potencjalnych użytkowników, czyli 
osób: niewidomych, poruszających się na wózku inwalidzkim, nie-
słyszących oraz bez specjalnych wymagań i potrzeb. Pierwszym 
krokiem w realizacji podróży z wykorzystaniem aplikacji aim4it było 
zdefiniowanie profilu użytkownika oraz wybór sposobu komuniko-
wania się i pobierania informacji z aplikacji (Rys. 7).  

 

 
Rys. 6.  Ekran startowy aplikacji aim4it, źródło: [6] 

 
Pasażer na wózku inwalidzkim wybrał wizualny sposób przeka-

zywania danych, niewidomy - komunikaty głosowe, natomiast osoby 
niesłyszące mogły pozyskać informacje dzięki awatarowi tłumaczą-
cymi wiadomości na język migowy (Rys. 10).  

 

 
Rys. 7.  Interfejs aplikacji aim4it - wybór typu niepełnosprawności i 
sposobu przekazywania informacji, źródło: [6] 

 
Zgodnie z przyjętym scenariuszem prezentacji, wszyscy pasa-

żerowie otrzymali jednakową sugestię: aby wybrać linię metra o 
oznaczeniu U2 na Messe-Prater. Pasażerom: na wózku inwalidzkim 
oraz niewidomemu zasugerowano skorzystanie z windy aby dotrzeć 
na odpowiedni peron, pozostali uczestnicy testu przemieścili się na 
platformę najkrótszą drogą - schodami ruchomymi. Wszyscy poten-
cjalni użytkownicy spotkali się w pociągu linii U2. W trakcie podróży 
wystąpiło zakłócenie uniemożliwiające przemieszczanie się linią U2 
do stacji docelowej. Ustandaryzowany komunikat został przekazany 
z pojazdu do operatora usług transportowych, który powiadomił 
odpowiednie służby oraz zorganizował komunikację zastępczą w 
postaci autobusu. Pasażerowie korzystający z aplikacji aim4it zosta-
li w odpowiedni sposób (głosowo, tekstowo lub z wykorzystaniem 
awatara) powiadomieni o konieczności zmiany trasy z powodu 
awarii. Rekomendacja była ta sama: aby wysiąść z pociągu, opuścić 
stację metra i przesiąść się do autobusu linii 82A, który jedzie bez-
pośrednio do zaplanowanego celu podróży.  

 

 
Rys. 8. Demonstracja aplikacji - przesiadka z powodu awarii  
w metrze, źródło: [6] 
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Większość pasażerów biorących udział w testowaniu aplikacji 
aim4it przemieściło się na przystanek autobusowy kierując się 
oznaczeniami umieszczonymi na dworcu metra, jedynie niewidomy 
podróżny skorzystał ze wskazówek mobilnego asystenta podróży.  

Kierowca autobusu 82A dostał komunikat "konieczność wspar-
cia niepełnosprawnego pasażera" (dla pasażera poruszającego się 
na wózku inwalidzkim oraz pasażera niewidomego). Kierowca 
uruchomił rampę i pomógł przemieścić się tym pasażerom z plat-
formy przystanku do autobusu (Rys. 9). 

 

 
Rys. 9.  Demonstracja aplikacji - realizacja wsparcia osoby niepeł-
nosprawnej przez kierowcę pojazdu, źródło: [6] 

 
Podczas podróży wykorzystano kolejne funkcje mobilnej apli-

kacji, m.in. dotyczące głosowego przekazywania informacji o nazwie 
kolejnego przystanku oraz wysłano komunikat o konieczności asy-
stowania przy wysiadaniu.  

Pasażerowie dotarli do miejsca przeznaczenia - do hali targów 
na Messe-Prater. Kolejnym etapem demonstrowania i testowania 
aplikacji aim4it była podróż z targów do ratusza. W czasie, gdy 
uczestnicy przebywali na targach awaria, która wcześniej unieru-
chomiła linię U2, została usunięta. Wszyscy pasażerowie otrzymali 
rekomendację, aby znowu skorzystać z pociągu U2. Operator usługi 
otrzymał zgłoszenie, że na jednej ze stacji (docelowej dla uczestni-
ków testu) jest zepsuta winda. Informacja została przesłana do 
pasażera korzystającego z wózka inwalidzkiego. Otrzymał on wska-
zówkę, aby wysiąść na wcześniejszym przystanku i skorzystać 
kolejno z dwóch wind umożliwiających wydostanie się ze stacji 
metra.  

W przeprowadzonej demonstracji aplikacji zastosowano więk-
szość funkcjonalności opisanych w punkcie 2.2 artykułu: planowanie 
podróży, przeplanowanie trasy, konieczność wsparcia osoby nie-
pełnosprawnej, informacje o przedłużonym postoju pojazdu z powo-
du przesiadania się osób niepełnosprawnych, a także wysyła-
nie/odbieranie wiadomości podczas podróży. Jedynie funkcja fee-
dbacku została zrealizowana w tradycyjny sposób (wywiadu), a nie 
za pomocą ustandaryzowanych komunikatów dostępnych w aplika-
cji. Uczestnicy testów skomentowali: 
– aplikacja jest przydatna dla osób niewidomych, szczególnie 

zwrócono uwagę na komunikaty o nieprzewidzianych zdarze-
niach, 

– dla pasażerów, którzy nie są niepełnosprawni przydatna jest 
szczególnie opcja przeplanowania podróży w przypadku np. 
awarii,  

– pasażerowie niesłyszący docenili użycie awatara, dzięki, które-
mu łatwiej i szybciej pozyskali informacje o przebiegu podróży, 
zwrócili także uwagę na jakość i estetykę przygotowania awata-
ra (Rys. 10) 

 
Rys. 10.  Interfejs aplikacji aim4it - awatar dla osób niesłyszących, 
źródło: [6] 

 
– niewidomy pasażer potwierdził przydatność informacji dotyczą-

cych zakłóceń na trasie oraz możliwość przeplanowania podró-
ży, 

– podróżny korzystający z wózka inwalidzkiego dotarł na miejsce 
przeznaczenia trochę później niż pozostali, ponieważ z powodu 
awarii windy musiał wysiąść przystanek wcześniej. Stwierdził, 
że aplikacja pomaga zaplanować podróż w optymalny sposób z 
uwzględnieniem niepełnosprawności i ograniczeń wszystkich 
potencjalnych użytkowników komunikacji miejskiej, nawet w sy-
tuacjach nieprzewidzianych, związanych z zakłóceniami.    

PODSUMOWANIE 

Artykuł dotyczy realizacji celów projektu „Mobilność bez barier 
z wirtualnym asystentem podróży" (aim4it). Głównym celem, reali-
zowanym w ramach projektu jest opracowanie aplikacji na 
smartphone, która ułatwi lub wręcz umożliwi osobom niepełno-
sprawnym (mającym problemy ze wzrokiem, słuchem lub z ograni-
czeniami narządów ruchu) planowanie, realizację i ewentualne 
przeplanowanie podróży z wykorzystaniem miejskiego transportu 
publicznego. Aplikacja jest opracowywana we współudziale partne-
rów z Niemiec, Austrii i Polski, więc z założenia jej stosowanie ma 
być możliwe w różnych krajach i dostosowane do rozwiązań róż-
nych systemów transportowych.  

Uzupełnieniem etapów projektowania mobilnej aplikacji było 
zebranie informacji od rzeczywistych i potencjalnych pasażerów 
korzystających z miejskiego transportu publicznego nt. ich wymagań 
i satysfakcji z bieżących rozwiązań proponowanych w mieście 
Poznaniu. Zbieranie informacji było podzielone na etapy: pracy w 
grupach fokusowych, wyboru krytycznych wymagań, badań sonda-
żowych [3]. Następnie porównano publiczne systemy transportu 
pasażerskiego w wybranych ośrodkach w Niemczech, Austrii i w 
Polsce. 

Efekty projektu to prototypowe rozwiązanie, które zostało za-
demonstrowane na początku 2016 roku w Wiedniu (Austria). Po 
wprowadzeniu korekt lub/oraz ulepszeń wynikających z propozycji 
testujących aplikację pasażerów odbędzie się kolejny pokaz aplika-
cji (planowany na kwiecień 2016 roku) [6]. 
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Individual travel assistance - presentation  
of the mobile application 

The article discusses public transport passengers who 

have special needs resulting from their disabilities (physical, 

visual, auditory). To aid the disabled passengers in the city 

public space, the authors propose a virtual travel assistant, 

in the form of a smartphone application. The development of 

such an application is one of the objectives of the interna-

tional project “aim4it”. In the article chosen stages of devel-

opment of mobile application are presented and process of 

testing and demonstration of the designed solution is charac-

terized. 
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