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Dette er en evaluering av midtviesrapporten til gruppen RPS. Evaluerin-
gen er gjort av gruppen Miljøkalkulator. Dere vil finne en liste med punkter
nedenfor som forklarer hva vi syntes var bra med rapporten, og hva vi syntes
kunne forbedres. Punktene er forsøkt listet opp i en logisk rekkefølge. Dere
har generelt gjort bra arbeid og det er tydelig at dere har jobbet mye. Dess-
verre er det lettere å påpeke feil og mangler enn alt som er bra, og det har
vi nok gjort oss skyldig i. Vi håper dere tar det som konstruktiv kritikk, det
er i hver fall ment som det.

• Dere har skrevet en lang og fyldig rapport. Strukturen er omtrent som
en kan forvente. Den er derimot alt for lang. Jo har antydet at den skal
være ca. 20 sider, men dere har alt for mange alt nå, og det er masse
informasjon som mangler. Vi foreslår å fjerne noe, eller eventuelt putte
deler av det dere har skrevet i et appendix.

• Det er ikke nødvendig å ha med informasjon om hva slags arbeidssi-
tuasjon dere har. Om dere jobber heltid eller deltid er ikke interessant
for leseren.

• Problemstillingen er ikke helt klar for oss. Det fremkommer at dere
ønsker å lage et mobil-spill, men premissene for dette er ikke klare.
Først i slutten av dokumentet blir det klart hva dere ønsker å gjøre.
Motivasjonen er likevel noe uklar.

• Det kunne kanskje vært en idé å sette opp en punktvis problemstilling
med klare spørsmål. Da får dere tydelige spørsmål dere kan svare på i
konklusjonen, og dere kan lett sjekke at all teori dere presenterer passer
til minst ett av punktene i problemstillingen.

• Fint at dere har oversikt over tidligere arbeid. Hadde vært enda bedre
hvis dere også hadde eksempler utenfor dette kurset. Det gir mer tyngde
hvis dere har eksempler fra publikasjoner i etablerte tidsskrifter eller
konferanser.

– Selv om det blir mer og mer vanlig med fotnoter for å referere til
URLer, er det viktig å få med seg når URLen er sist aksessert.
Det er også et poeng å referere til publikasjoner og ikke URLer
der hvor det er mulig. URLer kan også føres opp i referanselisten
til slutt.
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• Spesifiser at Snake eksisterte lenge før det fantes Nokia-telefoner (det
ble vel første gang laget en gang på 70-tallet).

• Oversikten over brukerinteraksjon (skjerm, lyd, kamera, bevegelse) er
ikke spesielt interessant informasjon for oppgaven slik vi ser det, i hvert
fall ikke en presentasjon av hva de forskjellige tingene er (for eksempel
berøringsskjerm). Dette kjenner leseren til fra før. Flere eksempler på
spill som benytter de forskjellige teknologiene er mer interessant.

• Vi ser ikke helt sammenhengen mellom lokasjon/posisjonering og spillet
dere ønsker å lage. Hvis det er en sammenheng må den komme tydelig
fram. Slik det er nå er det unødvendig mye teori om dette. Store deler
av lokasjonskapittelet kan kanskje flyttes til appendix så kan spesielt
interesserte lese det der?

• Det er fint at dere skal presentere teknologier under kommunikasjon,
men pass på også her at dere ikke bruker for mye plass på det.

• iPhone var nok blant de første med multi-touch-skjerm, men touch-
skjermer har vært brukt i mange andre produkter tidligere (for eksem-
pel Nintendo DS).

• Det er mye mer spennende å lese om hva dere har gjort/utviklet selv
enn å lese masse teori. Anbefaler å fokusere på RPS-delen framover og
få det dere gjør der inn i rapporten. Siden rapporten skal være på 20
sider bør dere derfor velge ut det dere mener er viktigst av teori, og så
eventuelt flytte resten av teorien til appendix.

• Det er ikke klart hvordan posisjonering skal brukes i deres spill. Selv
om det bruker bluetooth til å finne motstandere, ser vi ikke hva posi-
sjonering skal brukes til? Spillet er så enkelt at posisjonen (annet enn
at den er innen rekkevidde) neppe har noe å si slik dere har beskrevet
det?

• Det er kjempebra at dere bruker kilder.

– På den annen side bruker dere fryktelig mange referanser til Stens-
rud og Hjemås. Store deler av den siste deler er bare sitater fra
dem. Sitater er fine, men bør ikke brukes for mye.

• Det er tydelig at dere har jobbet mye med dette, og det er bra. Det
virker som om dere har satt dere godt inn i teorien, og det gir dere et
godt grunnlag for utviklingen av RPS-spillet.
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