Τεχνικές οδηγίες
Οι ηχητικοί περίπατοι εξελίσσονται σε 3 περιοχές του κέντρου της Αθήνας: το Γκάζι,
τον Κεραμεικό και το Μεταξουργείο. Η εφαρμογή εντοπίζει τη θέση σας και
αναπαράγονται οι ήχοι, ανάλογα με το που βρίσκεστε.
Για τους ηχητικούς περιπάτους θα χρειαστείτε:
(1) smartphone ή tablet (iOS ή Android), (2) ένα καλό ζευγάρι ακουστικών
συνδεδεμένων στη συσκευή σας, για να ακούτε καθαρά τους ήχους και (3)
τουλάχιστον 400MB ελεύθερου χώρου στη συσκευή σας για τη λήψη των
απαιτούμενων ήχων.
Βήματα εγκατάστασης:
• Συνδεθείτε με WiFi δίκτυο
Η εφαρμογή χρειάζεται να κατεβάσει τα δεδομένα του ηχητικού περιπάτου, τα
οποία είναι μεγάλου μεγέθους. Για το λόγο αυτόν, συνιστάται WiFi.
• Κατεβάστε την εφαρμογή MCMS Player
Επισκεφθείτε το κατάστημα εφαρμογών (app store) της συσκευής σας. Υπάρχουν
εκδόσεις για iOS και Android.
• Ενεργοποιήστε την εφαρμογή MCMS Player
Η εφαρμογή μπορεί να ζητήσει πρόσβαση στη θέση σας πριν από την εκκίνηση. Θα
πρέπει να το επιτρέψετε, καθώς η εφαρμογή πρέπει να παρακολουθεί τη θέση σας,
ως μέρος του ηχητικού περίπατου.
• Βρείτε τη Λίστα Περιπάτων Χρήστη (User Walks list) στην ενότητα
Διαθέσιμοι Περίπατοι (Available Walks)
Πατήστε το εικονίδιο με το σήμα της πρόσθεσης (+) για να ανοίξετε τη λίστα των
διαθέσιμων περιπάτων. Θα δείτε μια μακροσκελή λίστα διαφορετικών περιπάτων
σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο.
• Επιλέξτε έναν από τους περιπάτους που περιλαμβάνονται στο πρότζεκτ
Soundscapes Landscapes – Ρίζωμα II.
Οι συγκεκριμένοι περίπατοι ονομάζονται: (1) SL Rhizome II Κεραμεικός, (2) SL
Rhizome II Γκάζι και (3) SL Rhizome II Μεταξουργείο, (4) SL_Rhizome II Ποίηση, (5)
SL_Rhizome II Ιστορία, (6) SL_Rhizome II Walk in English. Όταν επιλέξετε έναν
περίπατο, μεταφέρεστε στην αρχική σελίδα του συγκεκριμένου περιπάτου, όπου
βλέπετε μια εικόνα και μια σύντομη περιγραφή του περιπάτου.
• Κατεβάστε τον επιλεγμένο περίπατο
Πατήστε το βέλος της λήψης στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας για τον περίπατο.
Ένα αναδυόμενο παράθυρο θα σας προειδοποιήσει για το μέγεθος της λήψης και
θα σας επιτρέψει να πατήσετε OK για να συνεχίσετε.
• Λήψη άλλων περιπάτων
Εάν θέλετε να κάνετε περισσότερους του ενός (ή και όλους) από τους περιπάτους
του πρότζεκτ, θα πρέπει να τους κατεβάσετε από τώρα, ώστε να είναι διαθέσιμοι
και άμεσα προσβάσιμοι μόλις τους χρειαστείτε.
• Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας ώστε να είναι έτοιμο για τον περίπατο
Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας (sleepmode) και τυχόν προφυλάξεις οθόνης (screen savers) που χρησιμοποιείτε, καθώς
διακόπτουν τον ομαλό ήχο του ηχητικού περιπάτου.

Ενημέρωση εφαρμογής & νέοι περίπατοι
Στην εφαρμογή θα προστίθενται και νέοι περίπατοι καθώς επίσης θα ανανεώνονται
αυτοί που ήδη υπάρχουν.
Πραγματοποιώντας έναν περίπατο
• Όταν βρεθείτε στον Κεραμεικό, στο Γκάζι ή στο Μεταξουργείο, πρέπει να
ανοίξετε την εφαρμογή και να επιλέξετε τον περίπατο που αντιστοιχεί στη
θέση σας από τη λίστα Περίπατοι (Walks) στην κατηγορία Ληφθέντα
Δεδομένα (Downloaded Data). Μπορείτε να ξεκινήσετε τον περίπατο από
την αρχική σελίδα. Θα δείτε την τοποθεσία σας στο χάρτη της οθόνης. Εάν
δεν βρίσκεστε εντός της περιοχής που αντιστοιχεί στον περίπατο, θα
ειδοποιηθείτε από την εφαρμογή.
•

Πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά σας και να προσαρμόσετε την ένταση του
ήχου σε ένα μέσο επίπεδο ακρόασης. Μερικοί από τους ήχους, κατά τη
διάρκεια του περιπάτου, είναι σκοπίμως χαμηλής έντασης, οπότε είναι
καλύτερο να προσαρμόσετε την ένταση σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και να
την αφήσετε ρυθμισμένη εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της βόλτας.

•

Δεν υπάρχουν σταθερές διαδρομές στους περιπάτους – δεν έχει οριστεί
συγκεκριμένη αρχή, τέλος ή προορισμός. Περιπλανηθείτε όπως θέλετε,
εξερευνήστε την περιοχή και οδηγηθείτε σύμφωνα με αυτό που σας
ενδιαφέρει.

•

Στον περίπατο με τίτλο Ιστορία θα πρέπει να προσεγγίσετε τα σημεία
ενδιαφέροντος και να πατήσετε στα balloons που εμφανίζονται στην οθόνη.
Ένας player θα εμφανιστεί με το ηχητικό ντοκουμέντο.

•

Προσοχή στα διερχόμενα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια της περιήγησης με
ακουστικά.

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας για δημιουργία δικής σας βόλτας
Εκτός από τους υπάρχοντες περιπάτους, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσετε
μόνοι σας τη δική σας βόλτα. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://mycitymysounds.zkm.de/ και δημιουργείστε ένα προφίλ με το όνομα του χρήστη που θα
θέλατε να εμφανίζεται και τον τίτλο της βόλτας σας. Προσοχή το όνομα χρήστη δεν
μπορεί να αλλάξει.
Επιλέξτε πάνω αριστερά στην τοποθεσία “walks” το εικονίδιο με το σήμα της
πρόσθεσης (+) και προσθέστε τις πληροφορίες (κείμενο, φωτογραφία) της βόλτας.
Στα δεξιά έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε έναν χάρτη ή να ανεβάσετε έναν χάρτη
της περιοχής που σας ενδιαφέρει. Αφού έχετε δημιουργήσει τη βόλτα, θα μπορείτε
να την επιλέξετε από το drop down menu (select a walk). Επιλέξτε τη βόλτα την
οποία επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.

Επιλέξτε το σημείο του παγκόσμιου χάρτη στο οποίο θα θέλατε να τοποθετήσετε
τους ήχους σας.
Κάτω αριστερά στο παράθυρο “Media” υπάρχει το εικονίδιο με το σήμα της
πρόσθεσης. Προσθέστε έναν τύπο media όπως, βίντεο, ήχο ή φωτογραφία
επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο στα δεξιά του παραθύρου “Edit Media” και με
τον κέρσορα επιλέξτε την τοποθεσία του χάρτη που θα θέλατε να εμφανιστεί.
Υπάρχουν δύο τύποι επιλογής ήχων:
Ο ένας είναι το σήμα με τα ακουστικά ο οποίος τοποθετεί έναν ήχο στο σημείο της
επιλογής σας, ο δεύτερος είναι το σήμα με το ηχείο ο οποίος δίνει τη δυνατότητα
στον δημιουργό να επιλέξει την επιφάνεια πάνω στον χάρτη που ο ήχος θα είναι
ενεργός. Σε αυτήν την περίπτωση ο δημιουργός του χάρτη έχει περισσότερες
επιλογές η οποίες περιγράφονται στο αντίστοιχο εικονίδιο.
Εφόσον έχετε προσθέσει τους ήχους που επιθυμείτε, κατεβάστε την εφαρμογή στο
κινητό σας (iPhone και Android).
Μπορείτε να δημιουργήσετε παραπάνω από ένα soundwalk.

