
Tilbakemelding – Uteliv 
Midtveisrapporten deres var interessant å lese ettersom vi, på vår egen gruppe, har vært inne på en 

svært lik idé. Vi valgte imidlertid den bort for en annen, men før vi gjorde det rakk vi å komme opp 

med en god del ideer, som vi tenkte å dele med dere. I tillegg til dette har våre grupper begge endt 

opp med å utvikle på Android-plattformen, noe som gjør det enklere for oss å sette oss inn i 

prosjektet deres. Det har vært interessant å lese hvordan deres gruppe har benyttet dere av 

mulighetene til Android SDK, sett i forhold til våre egne erfaringer. 

Vi synes det er bra at dere har sett på så mye lignende applikasjoner, og spesielt likte vi den gode 

gjennomgangen dere har gjort av AroundMe. Dette gjør at man får et godt grunnlag for å utvikle noe 

selv. Når det er sagt synes vi at det er litt forvirrende når dere blander inn deres egne tanker og ideer 

midt inne i gjennomganen av AroundMe.  Vi synes dere heller burde hatt et eget avsnitt der dere tar 

for dere likhetene og forskjellene mellom deres applikasjon og AroundMe.  

Siden dere fokuserer så mye på lignende systemer i rapporten stusset vi på at dere har satt av tid 

i ”veien videre” til å evaluere andre systemer enda mer. Da synes vi det virker mer naturlig å bruke 

tid på å utvikle, evaluere og redesigne egne prototyper. 

Når det gjelder applikasjonen deres, synes vi at vi mangler en helhetlig og grundig forståelse for 

hva dere ønsker å implementere av funksjonalitet. Noe av det dere nevner i innledningen hadde vi 

kanskje sett at hadde dukket opp under prototype-delen. Slik kan man kanskje at den røde tråden 

kunne vært mer synlig? Det står avslutningsvis at dere ønsker å implementere mer funksjonalitet, 

men vi lurer på hvor dere skal ta ideene til funksjonaliteten fra. Er dette noe av det dere har nevnt i 

innledningsdelen og som allerede er bestemt? Kommer det fra undersøkelser, eller er dette noe dere 

ser for dere vil falle på plass etter hvert? 

Som nevnt hadde vi innledningsvis i semesteret en lignende idé. Her er noen av punktene vi 

utarbeidet den gang: 

 Registrere alder på bruker og knytte dette opp mot aldersgrenser på de forskjellige 

utestedene, slik at applikasjonen filtrerer ut ting brukeren ikke kan være med på. 

 Tid på døgnet kan også avgjøre hvilke ting som kommer opp, med tanke på stengetider 

etc. 

 Kunne man inkludert vurderinger på utesteder? På for eksempel OsloPuls finnes det en 

mengde med gode vurderinger på utesteder. Disse kan man helt sikkert hente ut. 

o Kan man bruke disse vurderingene til å sammenligne flere utesteder? 

 Mulighet for å laste opp bilde av utesteder, konserter osv. 

 Hva med kinotilbud? 

Til slutt har vi noen små tips, som kan bedre deres avsluttende rapport. Først og fremst bør 

dere ikke gå ut i fra at leseren har lest alle deres tidligere rapporter. Vi fikk et problem underveis i 

evalueringen da dere trakk inn ting fra forundringsdokumentet uten at dere forklarte nærmere hva 



dere snakker om. Dette tror vi ikke sensor vil like. I tillegg bør rapporten leses skikkelig igjennom, 

fordi det finnes noen repetisjoner i teksten, samt at det i visse tilfeller brukes ”jeg”-form. 

Det kan også hende at det ville vært positivt å trekke inn mer pensumlitteratur, selv om vi vet 

selv at det ofte kan være lettere sagt enn gjort. Vi synes også at dere kanskje har vært litt ukritiske 

med tanke på antall sider, med tanke på at sluttrapporten skal være på omtrent samme antall som 

dere har på dette tidspunktet. Et forslag kan da være å legge store deler av brukerundersøkelsen i et 

appendiks og kun oppsummere i selve rapporten, da den nåværende gjennomgangen på fem sider er 

litt vel detaljert. 

Alt i alt synes vi at dere har gjort en god jobb hittil og vi synes det blir spennende å se hva 

dere får til fremover. 

  

 


