
Tilbakemelding til “Ruter” (fra “Get Gamers Going”)
Et spennende konsept som vi mener kan ha en reell verdi for folk hvis det blir gjort til en app. 
Rapporten er bra skrevet og det er flott at dere legger god teori til grunn for valgene dere tar og 
hva dere skal fokusere på.
 
Vi synes det er klokt at dere tar utgangspunkt i hovedpunktene i “Persuasive Design” i arbeidet 
med applikasjonen. Vi forstår det slik at siden dere går ut ifra at motivasjonen alltid er tilstede 
fordi det er i brukerens interesse å rekke transportmiddelet; er det heller brukervennligheten til 
app’en som må stå i fokus hos dere. Designprinsippene dere ønsker å ta i bruk for å utvikle en 
brukervennlig applikasjon er veldig smart å jobbe ut ifra. Dere beskriver de ulike prinsippene på 
en grundig måte, men det vi føler mangler er konkrete eksempler eller forslag til hvordan dere 
vil realisere de ønskede egenskapene. Med dette mener vi ikke ferdige designavgjørelser, men 
kanskje forslag dere muligens har presentert i idémyldringer i gruppen. Når dere for eksempel 
nevner at appen kan ha en ekstra rolle som sosial aktør, hadde det vært bra med eksempler på 
hvilke typer tilbakemeldinger dere mener den kunne gitt brukeren.
 
Har dere begynte å utforme mulige bruksscenarier? Vi forstår hva dere ønsker at applikasjonen 
skal utrette, men spesifikke eksempler som beskrivelser av brukssflyt hadde gjort det hele mer 
håndgripelig. Problemet for oss er at vi for øyeblikket ikke har en klar nok forestilling om selve 
bruken av applikasjonen. Hvis dere hadde hatt noen “low-fidelity” prototyper å vise til bare for 
å gi en idé om hvordan det kan se ut, hadde planene deres for applikasjonen kommet klarere 
fram - men kanskje disse er under arbeid?
 
Dere nevner i innledningen at dere har valgt å utvikle Ruter-applikasjonen for Android. Hva er 
grunnen for dette? Har dere tenkt på hvilke mulige problemer dette valget kan føre til i arbeidet 
med app’en? Det hadde vært fint hvis dere senere nevner de tekniske valgene i prosjektet og 
begrunnelsene for disse.
 
Siden INF5261 omhandler utvikling av mobile informasjonssystemer, kanskje der er mulig 
å knytte applikasjonen deres opp mot konseptet mobilitet. Dere skriver grundig om design-
delen i prosjektet, men hva med å også skrive noen ord om dagens smarttelefoner og deres 
mobile egenskaper. Det finnes tross alt mye funksjonalitet i dagens telefoner som muliggjør 
kontekstbevissthet på en helt annen måte enn før.
 
Resultatene fra intervjuene dere foretok synes vi er veldig bra. Punkter som synkronisering av 
appen med brukerens personlige kalender, lagring av favoritt-ruter osv. hadde absolutt vært 
gode og nyttige egenskaper ved applikasjonen. Kanskje dere ikke får tid til å implementere 
alt, men dere kunne eventuelt skrevet om mulighetene for utvidelser av app’en slik at man kan 
forstå potensialet.
 



Et av kravene dere nevner er at applikasjonen skal fungere offline. Skal dette være et alternativ 
som innebærer at standard rutetabeller tas i bruk i stedet for sanntidssystemet til Ruter? Skal 
det kun brukes som en backup-løsning når sanntidssystemet er nede, eller er dette en absolutt 
nødvendig tilleggsfunksjon fordi kanskje ikke alle ruter er inkludert i sanntidssystemet? 


