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1 Introduksjon av prosjektet
Vi er fire studenter som alle går informatikkstudier på Uio. Kun to på gruppen kjente hverandre
fra før av, men vi ble kjent og klarte å jobbe sammen på en god måte. Vi tenkte at det ville vært
interessant å jobbe med biblioteket, og syntes deres oppgaver om ny teknologi var spennende.
Oppgaven vi valgte var “UXLab in the Academic Library. Be a maker, be creative, and help the
startup of the UXlab in the library. “. Vi vurderte flere av oppgavene, men etter møter med
biblioteket og Alma endte vi opp med å velge UXoppgaven. Biblioteket setter jevnlig opp
utstillinger og andre arrangementer, og vi valgte å fokusere på å gjøre de mer interaktive og
spennende. Teknologien vi har brukt er en bluetooth sender kalt Estimote Beacons
(http://estimote.com/api/ , 25.11.2014), og et program kalt Evo Things (http://evothings.com/,
25.11.2014) som gjør appprototyping enklere.
“Technically speaking, Estimote Beacon is a super small computer. It has a powerful
32-bit ARM® Cortex M0 CPU with 256kB flash memory, accelerometer, temperature
sensor and what is most important – 2.4 GHz Bluetooth 4.0 Smart (also known as BLE
or Bluetooth low energy) bidirectional radio.”
~~http://estimote.com/api/ , 25.11.2014~~

2 Datainnsamling
Underveis i prosjektet brukte vi forskjellige måter for å samle inn data. Ut i fra hva slags data vi
ønsket å få inn tilpasset vi hvilke metoder vi brukte, noe som hjalp oss mye med å lage produktet
vi endte opp med. Vi brukte hovedsakelig metoder vi hentet fra pensumboken(Lazar, Feng og
Hochheiser, 2010)og
2013).

andre relevante bøker som pensumboka for INF1500 (Rogers, Sharp og Preece,

Hvorfor vi valgte de konkrete metodene vi valgte for hver datainnsamling kommer vi

tilbake til senere.
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2.1 Brukerundersøkelse:
Vi startet med å ha en brukerundersøkelse i midten av september. Målgruppen vi satte for oss var
aktive brukere av realfagsbiblioteket. Innenfor denne målgruppen hadde vi de som satt på
biblioteket for å lese, de som brukte datamaskinene til å jobbe på, de som lånte bøker, og
personer som deltok på arrangementer i regi av Realfagsbiblioteket. Spørreundersøkelsen vi
lagde var på to sider og fokuserte på bruk av biblioteket og deres arrangementer, og formatet var
spørsmål med et utvalg svar de skulle ringe rundt det som gjaldt dem, med unntak av det siste
spørsmålet, som lot deltageren skrive en egen kommentar på hvorfor de eventuelt ikke møtte opp
til arrangementer, ettersom det ville innebære for mange potensielle svaralternativer til at vi ville
ha skrevet ned alle. For å få inn svar la vi flere eksemplarer av spørreundersøkelsen i skranken på
biblioteket, som de ansatte spurte de som brukte biblioteket om de kunne tenke seg å svare på. Vi
gikk også rundt på biblioteket og spurte noen av studentene om de var interessert i å hjelpe oss
med prosjektet vårt, og vi fikk totalt inn litt under 30 svar på spørreundersøkelsen.

Den første datainnsamlingen vår var av kvantitativ form. Det er flere grunner til at vi valgte å
bruke en spørreundersøkelse. Vi trengte ikke dyptgående data, men bare mange svar på hva folks
bruk av biblioteket var. Spørreundersøkelser er en enkel og kjapp måte å få inn data på, og ved å
ha spørreundersøkelsen anonym er ofte personen som svarer mer villig til å gi oppriktige svar, i
motsetning til andre former for datainnsamling hvor personen i noen tilfeller heller vil svare hva
den tror er det “riktige” svaret framfor sannheten, som man helst vil ha.

Resultatene fra spørreundersøkelsen hjalp oss med å forstå hva folk brukte biblioteket til, og
deres holdninger til arrangementer. De aller fleste brukte biblioteket som leseplass, og for å
bruke datamaskinene til å jobbe på. Mange var positivt innstilt til å delta på arrangementer, og
litt over en tredjedel hadde deltatt på arrangementer tidligere. Vi fikk innsikt i hva folk var
interessert i av arrangementer, og flere sa at de ville dratt på arrangementer hvis det hadde vært
temaer de hadde interesse for.
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2.2 Intervju:
Neste steg i datainnsamlingsprosessen var å ha intervjuer med personer innenfor vår målgruppe.
Det var viktig for oss å sørge for at vi fikk med både personer som hadde stor interesse for
arrangementer, og andre som ikke var like interessert så vi hadde noe å sammenligne mot. Ved å
intervjue folk med forskjellige meninger fikk vi sett flere sider, noe som hjalp oss å tilpasse
produktet vårt for både de ivrige og de ikke fullt så ivrige. Vi hadde fire intervjuer som hadde en
lengde på mellom 1525 min, og alle intervjuene ble holdt i starten av oktober. Vi valgte å ha
semistrukturerte intervjuer, så vi kunne ha både åpen dialog med intervjuobjektet om dens
meninger og vi kunne stille de konkrete spørsmålene vi ville ha svar på.

I intervjuene spurte vi om personens bruk
av biblioteket, om arrangementer i regi av
biblioteket og andre aktuelle parter som
studentforeninger og spurte dem hva de
synes om våre idéer. Vi fikk høre mye
forskjellig, og dataen vi samlet inn var
svært nyttig for å videreutvikle idéen vår.
Når vi drøftet idéene våre fikk vi gode
tilbakemeldinger, og intervjuobjektenes
tanker rundt potensielle
forbedringer/endringer til idéene våre var
solide. Vi fikk mye data inn, og da vi
senere skiftet fokus for prototypen vår hjalp det at vi hadde spurt brede spørsmål slik at vi ikke
trengte å holde nye intervjuer for å komme oss videre (vi tenkte en periode å lage en app med
mange funksjonaliteter, men valgte å endre fokus til en ren utstillingsapp som den vi har i dag).

2.3 Brukertesting 1:
Vi hadde vår første brukertest mellom den 29. og 30. oktober. For første brukertest hadde vi gjort
klar en enkel prototype av appen vår, og i tillegg noen mockups av hvordan vi tenkte appen
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skulle se ut når vi hadde fått videreutviklet den. Vi forklarte først hvordan appen fungerte, og så
observerte vi brukerne teste den. Etterpå hadde vi noen kjappe spørsmål om deres tanker rundt
appen og mockupsene vi hadde laget. Brukertestingen tok mellom fem og ti minutter, og vi
hadde fire deltakere i første runde.

Vi fikk både positive og negative tilbakemeldinger på de forskjellige funksjonalitetene vi hadde
tenkt å implementere eller allerede hadde implementert. Brukerne var alle positive og interessert
i idéen om en utstillingsapp som brukte bluetooth, og de skjønte kjapt hvordan appen virket når
de testet den. Brukertestingen hjalp oss med å forstå hva brukerne var interessert i, og hva som
ville få dem til å bruke appen. Flere sa at det hadde vært bra med en quiz, og det var en
funksjonalitet vi implementerte i etterkant av den første brukertestingen. Vi hadde også tenkt å
bruke poeng og prestasjoner som en form for gamification, og ved å bruke appen ville brukerne
låse opp prestasjoner ettersom de besøkte de forskjellige utstillingene. Da vi fikk lunkne
tilbakememeldinger på det, valgte vi å ikke implementere den funksjonen for neste prototype vi
laget.

2.4 Brukertesting 2:
Neste brukertest hadde vi 12. november, i forbindelse med et arrangement satt opp i Wilhelm
Bjerkes hus av Realfagsbiblioteket. Til da hadde vi gjort mye med appen, fra å bare ha noen
forskjellige skjermer til å ha en fungerende meny, utstillingsnavigatør og en quizfunksjon. Vi
satte opp posten vår rett ved inngangen, og i løpet av dagen hadde vi 10 brukertester. For
brukertestene hadde vi satt opp en tasklist, og etter å ha pekt ut hvor beaconsene var lot vi
brukerne få prøve appen uten noen muntlige instruksjoner. Vi observerte og noterte underveis
hvordan brukerne gikk frem, og etter at de var ferdige med å teste appen hadde vi et
spørreskjema de skulle svare på.

Til venstre er tasklisten vi brukte for brukertestingen.

Spørreskjemaet fokuserte på brukervennligheten til
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appen vår og hadde et format satt opp med uttalelser som brukeren skulle rangere etter veldig
enig/litt enig/usikker/litt uenig/veldig uenig. Vi hadde spørsmål som om man ville husket appen
hvis man brukte den igjen senere, om den formidlet informasjon på en god måte og om de klarte
å bruke den uten noen instruksjoner. Det var flere måter vi kunne brukt til å måle hvordan appen
fungerte for brukerne. En mulighet var å se på tid brukt, men ettersom mye av tiden brukt ville
ha gått til lesing av teksten vi hadde, anså vi det som en lite god løsning. Vi valgte heller å
observere brukere underveis, og se om de skjønte hvordan appen fungerte og om de fikk prøvd
alle funksjonalitetene.

3 Analyse
Underveis i prosjektet vårt har vi analysert alle data vi har fått inn gjennom datainnsamlinger. Vi
har fått inn forskjellig typer data, og disse har blitt analysert på ulike måter slik at vi har fått ut
det vi mener er en riktig tolkning av dataene. Siden vi ikke har fått en helt overveldende mengde
data, har vi valgt å analysere all data på egen hånd uten bruk av analyseringsprogrammer med
unntak av Excel for å lage grafer.

3.1 Analyse av spørreskjema:
Den første analysen vi gjorde var en statistisk analyse av kvantative data hvor vi hadde et
spørreskjema som vi delte ut til studenter i Realfagsbiblioteket for å finne ut om hvordan folk
flest brukte biblioteket. Når vi hadde gått igjenom alle resultatene, satte vi oss ned og telte opp
antall spørreskjemaer, og deretter førte vi opp alle svarene i tabeller. Mens vi gjorde dette,
sjekket vi igjennom hvert spørreskjema for å se om det var svar som manglet. Det var bare ett
spørreskjema der det manglet ett svar. Her var det en person som ikke hadde huket av for sin
aldersgruppe, men ellers var alle skjemaene vi fikk tilbake fylt ut korrekt. Vi førte inn all data på
datamaskin etter at vi hadde ført dem opp på tavlen, men vi valgte å bruke tavlen fordi da var
dataene mer åpne for alle i gruppen mens vi satt og diskuterte og førte opp.
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Bilde av den første tabellen vi lagde:

Etter at dataene var satt opp, diskuterte vi hva vi hadde funnet. Vi fant ut at de fleste som satt på
biblioteket var unge studenter som var der for å studere. Det var ikke så veldig mange som var på
biblioteket for å låne bøker, og derfor valgte vi å fokusere på noe annet. De fleste var også
interesserte i ulike utstillinger og events som biblioteket har, og derfor valgte vi å ta tak i dette.
Vi tenkte at studenter trenger et avbrekk i studiene sine når de studerer, og at det å se på disse
utstillingene kan være en lærerik og interessant pauseaktivitet. Derfor valgte vi å fokusere en del
på dette med utstillinger og events i den neste datainnsamlingen vår for å finne ut om det var noe
vi kunne gjøre for å enda flere til å besøke utstillingene.

3.2 Analyse av intervju:
Den andre datainnsamlingen vi hadde var noen intervjuer med personer vi fant på biblioteket og
som brukte bibliotekets tjenester aktivt og ikke bare satt der for å jobbe. Når vi skulle analysere
disse dataene, måtte vi gjøre det på en annen måte enn med spørreskjemaet siden det her var
snakk om kvalitative data, og ikke kvantative. Når vi skulle analysere de kvalitative dataene, tok

8

vi i bruk metoden «Grounded Theory». Vi hadde ingen spesielle teorier til å begynne med, så vi
tenkte at denne metoden vil være den beste. Vi startet altså med transkriberingene vi hadde fra
intervjuene, og deretter leste vi alle sammen igjennom de forskjellige intervjuene og grupperte
sammen liknende punkter. Vi gjentok denne prosessen til vi ikke klarte å finne flere punkter som
kunne grupperes sammen, og deretter begynte vi å diskutere hva vi hadde funnet ut.
Hovedpoenget vi kunne trekke ut ifra analysen vi hadde her var at de vi intervjuet var alle
interessert i events og hendelser som biblioteket sto bak. Selv om de syntes det var interessant,
hadde ikke alle vært på disse arrangementene.

Her ble altså dataene vi samlet inn fra spørreskjemaet støttet opp med at våre intervjuobjekter var
interesserte i utstillinger. Det var her vi bestemte oss for at det var dette vi ville jobbe med. Vi
syntes vi hadde fått mange nok indikasjoner på at folk syntes utstillinger og andre events virket
spennende, men allikevel var det mange som ikke hadde gått på dem. Vi tenkte derfor at vi ville
gjøre det mer interaktivt og interessant for studentene å gå på disse utstillingene. Vi håpet at vi
kunne komme på en ide som kan bidra til å gjøre utstillingene interessante nok til at folk som før
hadde valgt å ikke besøke utstillingene nå faktisk ville gjøre det.

3.3 Analyse av brukbarhetstest 1:
Den tredje datainnsamlingen vi hadde var en brukerbasert brukbarhetstest. Det vi hadde av
skrevne data her var notater som en i gruppen hadde skrevet ned mens vi utførte testingen, og vi
gikk alle igjennom disse notatene rett etter vi hadde hatt brukertestingen, slik at vi kunne gå
igjennom det mens vi fortsatt hadde brukertesten ferskt i minnet. Måten vi analyserte dette
materialet på var veldig lik den vi brukte i intervjuene siden her var det også snakk om
kvalitative data.

Det som vi gjorde litt annerledes her i forhold til intervjuene var at vi her gikk igjennom dataene
rett etter at vi hadde brukertestet med en person. Vi hadde bare en person inne til brukertesting
av gangen, så når en var ferdig, snakket vi sammen om hva som var blitt sagt og hvordan ting var
blitt gjort, for eksempel om brukeren hadde noen problemer eller noe som ikke fungerte slik som
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han eller hun trodde det skulle gjøre. Etter at vi hadde testet med alle brukerne vi hadde planlagt,
satte vi oss igjen ned med dataene for å se på dem en gang til. Det vi fant ut av etter å ha
analysert disse dataene var at folk syntes denne prototypen var veldig spennende. Det la vi også
merke til mens brukertestingen foregikk ettersom brukerne som regel smilte mens de holdt på og
fortalte oss at de syntes dette var veldig kult.

Vi la ekstra vekt på slike ting, som om folk syntes prototypen var interessant eller ikke, i
analysen vår siden hovedmålet med vår prototype er å få folk til å synes det er så interessant å
besøke utstillingene som mulig. Dessuten var den prototypen vi hadde for hånden veldig enkel,
og det var ikke mye som kunne misforstås på grunn av at vi forklarte hvordan alt fungerte og
hvordan man skulle bruke den. Det vi ville ha ut av denne brukertesten var nettopp å se om folk
syntes dette var et interessant konsept og om det er noe de ville ha brukt dersom de befant seg på
en utstilling med dette tilgjengelig. Gjennom resultatene vi fikk tilbake etter testingen kom vi
frem til at dette var noe studenter syntes var veldig interessant. Mens testingen pågikk var det
også flere som sa at det hadde vært interessant med en quiz til det man hadde fått av informasjon
igjennom appen, og dette kom også veldig tydelig frem når vi analyserte dataene i ettertid når vi
fikk gruppert sammen svarene.

Mens vi hadde den enkle appen for hånden, så hadde vi også et designkonsept som viste hvordan
vi så for oss at appen kunne se ut i fremtiden med flere funksjoner. Det var mange som likte
designet vi la frem, men vi fikk også god kritisk tilbakemelding. Det var flere som sa at de ville
gjerne at appen burde gjøre ting mer automatisk. Det kom tydelig frem at brukerne synes at det
var viktig at man skulle måtte interagere så lite som mulig med appen før man fikk bruke
hovedfunksjonen. Dette var noe vi tok innover oss og som ble implementert når appen ble
oppdatert neste gang.

3.4 Analyse av brukbarhetstest 2:
Den fjerde datainnsamlingen vi foretok var også en brukbarhetstest som den forrige, men denne
gang var appen oppdatert med et nytt grensesnitt og flere funksjoner. Derfor skulle vi ikke bare
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teste på om folk syntes den var morsom eller interessant å bruke, men i stedet skulle vi teste mer
på grensesnittet og hva studentene mente om funksjonene og designet som var blitt
implementert. Denne analysen ble en del annerledes enn den forrige brukbarhetstesten siden
denne gangen var det snakk om kvantativ data som vi skulle analysere. Analysen vi foretok her
var rimelig lik slik vi gjorde den i den første datainnsamlingen. Vi samlet sammen alle
resultatene vi hadde fått og samlet dem sammen i tabeller. Så lagde vi noen grafer med de
dataene vi syntes var de mest interessante slik at vi fikk et tydeligere overblikk over hva
brukerne mente.

Når vi så på resultatene vi hadde fått inn kunne vi fort se at det var veldig mye positiv
tilbakemelding. Det virket som om brukerne hadde glede av å bruke prototypen vår, men at det
var noen som hadde noen små problemer med å forstå hvordan appen skulle brukes. Det skal sies
at 5 av 10 sa seg veldig enig i at prototypen kan brukes uten tidligere erfaringer, mens de
resterende 5 av 10 brukerne spredte seg over resten av valgmulighetene. Et av spørsmålene var
også om brukeren kunne bruke prototypen uten å lese instruksjonene som fulgte med. Her var
svarene også ganske spredt noe som kan tyde på at det er muligheter for å forbedre grensesnittet.
De fleste syntes allikevel at det gikk greit da 6/10 svarte at de kunne bruke prototypen uten
instruksjoner. Underveis i brukertestingen var det noen av brukerne som opplevde problemer
med appen, men siden vi observerte brukerne underveis fikk vi en god pekepinne på hva
problemene var som kan hjelpe oss med å forbedre appen videre.

4 Prototyping
Vi fokusere på den oppgaven vi valgte og å benytte Beacons som hovedteknologi som grunnlag
for prosjektet vårt, fordi det virket spennende og vi kom fram til at det var noe vi kunne utvikle
som ikke allerede var del av Realfagsbiblioteketappen.
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4.1 Startfasen:
Under idémyldringen i startfasen av prosjektet lagde vi papirprototyper for hvordan vi ønsket at
forsiden på appen vår, eller nettsiden som vi da snakket om, skulle se ut. Vi tegnet først noen
utkast hver på papir, før vi diskuterte oss fram til et utkast som vi lagde på PC. Vi bestemte oss
for å gå over til en app i stedet for nettside etterpå, fordi vi skulle benytte funksjoner som for
eksempel vibrasjon, som ikke ville fungere med en nettside.

Først var det meningen at vi skulle lage en nettside med informasjon om mange ulike aktiviteter
tilknyttet biblioteket på, som for eksempel bokomtaler, nyheter, linker til aktuelle nettsider, osv.
Dette fikk vi underbygget av svarene fra intervjuene, hvor folk blant annet var interessert i å
finne informasjon om eventer på biblioteket gjennom andre kilder enn skjermene som er plassert
rundt i Realfagsbygget, og i å få samlet informasjonen som ellers kommer fra mange forskjellige
kilder/steder. Vi utelukket ideer som vi ikke syntes var realistiske, eller urealiserbare innenfor
tidsrammen til prosjektet, eller fordi det allerede fantes liknende funksjoner i
Realfagsbiblioteketappen.

Vi kom fram til at vi ville ha en app som forandret innhold på skjermen når man kommer i
nærheten av en Beacon med den. Når man kommer i nærheten av en Beacon forandres bilde og
tekst på skjermen til mobilen man bruker, dersom man har slått på Bluetooth. Vi ville også at det
skulle være mulig å finne ut når og hvor de ulike arrangementene skal være, og at appen skulle
brukes til å få informasjon om de ulike utstillingsobjektene. Vi skulle ha vår avsluttende
hovedbrukertest på Rosettaarrangementet den 12. november, og jobbet med å få klar designet til
den tid.

Noen av ideene vi valgte bort var oppslagstavle, Twitterfeed med aktuell info, kart over hvor
man skal gå for å finne utstillingene, å hjelpe folk med å finne kollokviegrupper og lesepartner,
guidet tur gjennom biblioteket, og anbefalinger som popper fram hvis man går forbi en bok i
biblioteket som er anbefalt ved hjelp av at brukeren kunne krysse av relevante og interessante
temaer han/hun ville ha anbefalinger om. Disse ulike tingene ville da komme opp knyttet til
12

hvor man beveger seg. Mange av ideene vi valgte bort var fordi det allerede fantes noe lignende
i Realfagsbiblioteketappen, som var utviklet av studenterfra INF2260 faget året før oss2.

Det ble også en utfordring med at Beaconene viste seg å ikke være like nøyaktige som vi først
hadde sett for oss, ettersom Beacons er ganske ny teknologi som først for kortere tid siden har
blitt tatt i bruk på markedet, og som da har noen småutfordringer som kan forbedres til senere
versjoner. Det er for eksempel bare tre ulike nivåer det skilles på om hvor man er i forhold til en
Beacon, som er “immediate”, “near” and “far” 1.

4.2 Designprosessen etter intervjuene:
Vi benyttet informasjonen vi fikk fra intervjuene til å utforme en designprototype over hvordan
vi ønsket at appen skulle se ut. Vi satte opp en liste med punkter over hva vi ville ta med av
funksjoner, og hva som måtte utelates i første omgang. Vi skulle ha en forside som gir
informasjon om hva appen kan brukes til, med logoen vår øverst, og med informasjon om
utstillinger på biblioteket. På de andre sidene skulle vi ha en side med oversikt over pågående,
nåværende og kommende events, info som viser hvor man skal gå for å finne utstillingen, og nye
sider med informasjon om objektet man var i nærheten av når man kommer mot Beaconen. Vi
forandret imidlertid litt på dette senere da vi så at vi like godt kunne gå rett på siden med oversikt
over arrangementene.

Vi benyttet et program (www.fluidui.com) for å lage en prototype som vi printet ut og hadde
med for å vise deltakerne under den første brukertestingen, for å få tilbakemelding på ideene våre
om hvordan appen skulle være utseendemessig. Her gikk vi rett på en forside hvor man kan
velge mellom å se informasjon, oversikt over arrangementer, og en side over trofeer man har fått
med appen. Denne prototypen ble benyttet til å bli vist fram i forbindelse med den første
brukertestingen.

Vi designet hvordan de forskjellige sidene i appen skulle se ut, og så fikk vi hjelp av Kyrre
Traavik Låberg, en av kontaktpersonene våre fra Realfagsbiblioteket, til å lage prototypen vår.
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Vi benyttet programmet Evo Things, som gjør at man kan skrive javascript kode på PCen og
pushe den til telefonen. Dette er en enkel måte å lage prototyper på som fungerer både på iOs og
Android. Siden vi fikk vite at vi ikke ville rekke å publisere ut appen på Apple Store og Google
Play før Rosettaarrangementet, benyttet vi Evo Things til den avsluttende brukertestrunden
også. Det gjorde at vi måtte ta med i analysen av dataene at enkelte funksjoner som ikke
fungerte optimalt var på grunn av at vi kjørte appen gjennom Evo Things. Vi valgte å ikke
implementere trofeer i appen i denne runden, men det er en funksjon som eventuelt kan legges til
senere.

4.3 Designprosessen etter brukertest 1:
Etter den første brukertesten forandret vi appen igjen for å gjøre den klar til
Rosettaarrangementet skulle være. Prototypen vi designet til da fokuserte på å gi informasjon i
forhold til Rosettaarrangementet. Vi lagde sider med informasjon
om Rosettaferden, en til om man går nær hver Beacon. Vi skrev en
tekst hver med ulik informasjon om Rosetta og landingen av
Phileasonden fra Rosetta, og la til et bilde eller en film ved teksten
på hver side ved Beaconene. I tillegg la vi til et quizspørsmål for
hver av sidene i appen, tre i alt, som en avsluttende quiz så folk kan
sjekke om de har fått med seg informasjonen, og få poeng for. Vi
valgte også å gå rett på forsiden til arrangementet, fordi det er det
nåværende arrangementet som er mest aktuelt å få informasjon om
når man er på det.

Bilde av et av storyboardene våre.
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5 Evaluering
Det vanskeligste for oss var å komme opp med en ide som var gjennomførbar. Som informatikk
studenter var vi ikke spesielt kjent med Realfagbibliotekets tjenester, utenom basistjenestene som
lån og retur av bøker, så vi oppdaget i begynnelsen at det allerede eksisterte løsninger til
problemene vi kom opp med. Etter at vi fikk kommet i gang med møtene med kontaktpersonene
våre fra biblioteket fikk vi gått gjennom ideene vi hadde, diskutert dem, forkastet det som var for
tidkrevende eller avansert, bestemt oss for bruken av iBeacons, og at målet var videreformidling
av informasjon. Det var denne delen av prosjektet som tok lengst tid og flest forsøk.

5.1 Utfordringer ved prosjektet:
Størst forbedring under prosjektet opplevde vi med innhentingen av informasjon. Det første
spørreskjemaet var ikke det mest optimale, og vi oppdaget i etterkant når vi skulle samle inn
resultatene at det var informasjon som manglet, og spørsmål som kunne vært omformulert. Vi
arrangerte deretter intervju, både for å få mer kvalitative resultater, samtidig for å gjøre opp for
manglene vi oppdaget i det første spørreskjemaet. Det siste spørreskjemaet var enklere å sette
opp, og unngikk feilene fra den forrige spørreskjemaet. Vi fikk også prøvd ut et annet format,
som var godt egnet for datainnsamling fra en brukertest. Selveste analyseringen av innhentet
informasjon gikk greit, og pensumet gav oss det av informasjon og fremgangsmetoder som vi
behøvde.

En annen utfordring vi støtet på var det å skaffe relevante deltagere til undersøkelsene og
intervjuene. I første omgang var det bare viktig at deltagerne hadde benyttet seg av bibliotekets
tjenester, for så at etter hvert som vi fikk bestemt oss for hvilken ide vi skulle gå for, og
utviklingen av prototypen ble satt i gang, måtte sette flere kriterier for hvem som var relevant
som deltager. Jo flere kriterier, jo vanskeligere ble det å finne deltagere. Det var også litt
nervepirrende de første gangene man skulle spørre en fremmed person om de kunne delta på
undersøkelse, og når man skulle intervjue noen, det til tross for at man, takket være biblioteket,
kunne stille opp med gavekort som kompensasjon til intervjudeltagerne.
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Under brukertestingen støtet vi på noen problemer under selveste testingen. Etter som high
fidelity prototypen vår kjørte via Evo things programmet var vi avhengige av stabil nettilgang,
som førte til at Beaconene måtte plasseres innefor en viss avstand fra ruteren vi brukte. Det
kunne også oppstå problemer med opplastingstiden til hver Beacon sin “side”, noe som også var
tilfellet på grunn av Evo things. Når det skjedde, vil det reflektere på resultatene fra
brukerundersøkelsen, så analyseringen av disse resultatene måtte vurderes ut ifra at bruken av
Evo things lå bak dette, og at det ferdige produktet ikke vil ha disse negative aspektene.
Beaconene i seg selv bød også på enkelte utfordringer, ikke uventet av relativt ny teknologi. Med
lite informasjon liggende på nettet, og det som var tilgjengelig var litt vel optimistiske, førte til
en del skuffelser når vi gikk gjennom ideer til prosjektet. Beacon har ennå en del småfeil, som
feks en veldig ustabil avstandsmåler, som att på til bare kan skille mellom 3 typer distanse, førte
til problemer med når en Beacon eventuelt skulle trigge appen til å lese den av. Dette er dog
problemer som med stor sannsynlighet vil bli forbedret ved fremtidige oppgraderinger av
Beaconene som produseres.

5.2 Hva vi kom frem til:
Vi kom også frem til en annen måte for biblioteket å benytte seg av Beaconene, som vi ikke gikk
lengre med enn storyboarding pga tidsbegrensninger, nemlig å lage en funksjon for appen som
går ut på at nye brukere av bibliotekets tjenester kan foreta en guidet tur. En personen kan få
utdelt et nettbrett med appen installert, for så å få instruksjoner for lån, leting, og retur av bøker,
via appen, noe som vil kunne frigi tiden til bibliotekarene, som vanligvis tar for seg disse turene.

En fordel vi hadde under hele prosjektet var den tette kontakten vi hadde med kontaktpersonene
våre fra biblioteket, selv vi også måtte passe på at vi ikke for avhengige av dem. Vi fikk benytte
oss av et lite brukt prosjektrom i bibliotekets kontoravdeling, og som resultat behøvde vi bare gå
noen få meter over til en av kontaktpersonenes kontorer og se om de var tilgjengelige, i stedet for
å måtte være avhengig av korrespondanse via mail og telefon, eller å måtte arrangere møter for å
få svar på eventuelle spørsmål. Det tilgjengelige prosjektrommet sparte oss mye tid og stress, det
hadde god beliggenhet, hadde datamaskiner tilgjengelige, og ettersom det ofte kan være
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vanskelig å finne et passende møtested på campus, slapp vi stresset med å måtte sette oss på
romlister for grupperommene rundt om og tidspresset det medfølger.

5.3 Konklusjon av evaluering:
Prosessen har ikke vært feilfri, men vi sitter igjen med et prototype klar, som etter hvert skal bli
inkorperert i den allerede eksisterende appen til Realfags biblioteket, noe vi er veldig fornøyde
med. Til dette prosjektet forkuserte vi på å inkorporere iBeacon med eventer biblioteket av og til
arrangerer, med hensikt å formidle informasjon rett til mobil/nettbrett, ettersom landingen av
Rosettafartøyet var et planlagt event som skulle skje i midten av september. Det var et gunstigt
tidspunkt for en bruker evaluering av en high fidelity prototype, og hjalp oss med å forstå hva
brukerne var interessert i. Tidsbegrensninger hindret oss i å videreutvikle prototypen etter
brukertestingen, da vi måtte fokusere på å skrive rapporten, og lesning til muntlig eksamen.

6 Konklusjon
Alt i alt har vi et produkt vi er fornøyd med. Både brukere og biblioteket har vært svært positive,
og vi føler at vi har et produkt med gode muligheter for videreutvikling. I løpet av semesteret har
vi jobbet hardt, og med metoder hentet fra aktuell litteratur 3 og forelesninger har vi oppnådd
gode resultater. Vi har lært mye, og erfaringen vi har fått av prosjektet tar vi med oss videre.
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RFID%20app/index.html, 25.11.2014

Ref. 3 side 3 og 16:

Pensumboken for INF2260: Lazar, Feng og Hochheiser: Research Methods in HCI, 2010.

Pensumboken for INF1500: Rogers, Sharp og Preece: Interaction Design  Beyond
humancomputer interaction 3rd edition, 2013.
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