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For what I have created
For that I shall be the one

Who will decide
What will go and what will come
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsén.

U Voorwoord

In dit versiag wordt een overzicht gegeven van de vormgeving en implementatie van het
programma Rotsèn. Dit programma, een teleshopsysteem ontwikkeld voor ouderen, heb ik
ontworpen en geImplementeerd in het kader van mijn afstudeerproject bij Technische Cogni-
tie Wetenschap aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Mijn afstudeeropdracht vond plaats
aan de sectie Experimentele en Arbeidspsychologie van de vakgroep Psychologie.

Dc doelstelling van het afstudeerproject was het ontwikkelen van een teleshopsysteem voor
het vervolgonderzoek dat gehouden zal gaan worden in het kader van het onderzoeksproject
'Ageing and learning a cognitive skill'. Aan de hand van voorgaande onderzoeksgegevens en
onder begeleiding van de projectgroep cognitieve ergonomic en taakvenichting heb ik mij
ongeveer 9 maanden lang bezig gehouden met het ontwerpen en implementeren van een
nieuw systeem.

Het mooie van dit onderzoek is geweest dat ik gedurende de ontwikkeling van het systeem
begeleid ben door een groep mensen die mu grotendeels vrij lieten in bet ontwerpen ervan.
Wel hebben we continue een zeer creatieve vorm van samenwerking gehad, waarbij we door-
middel van een open discussie het systeem steeds verder hebben kunnen verbeteren.

1k heb dan ook het gevoel dat ik een groot stuk eigen inbreng en creativiteit heb kunnen
geven aan de vormgeving en de implernentatie van bet systeem. Het uiteindelijke resultaat is
dan ook naar mijn volledige tevredenheid tot stand gekomen. 1k zie het zeif als een zeer goed
voorbeeld hoe mensen met verschillende achtergronden (technisch en psychologisch) samen
iets kunnen ontwikkelen dat cen groter geheel is dan wat beiden afzonderlijk tot stand zouden
kunnen brengen.

Naast deze inleidende woorden wil ik graag nog een paar mensen bedanken die de afgelopen
maanden meegeholpen hebben met de totstandkoming van het systeem zoals het flu is.
Natuurlijk de mensen van de sectie Experimentele en Arbeidspsychologie, zonder wie dit
programma niet mogelijk zou zijn geweest: Janetta Sikken, Wiebo Brouwer, Ben Mulder,
Rob Ouwerkerk, Henk Jan van Binsbergen, Mathijs Dicken, Linda Jongman, Tessel Doucet
en Bas Leenders.

Daarnaast zou ik graag Peter Lutz willen bedanken voor het continu bekritiseren van het
systeem (vaak terecht) en het uit snuffelen van enkele kleine programmeerfouten. Mijn zus en
mijn moeder voor het bekritiseren van dit versiag en bet uit snuffelen van de taalfouten. Ook
Carla Jensma en Suh Hartering zou ik willen bedanken voor het meehelpen aan de eerste
pilotsessie. Dankzij de medewerking van deze twee mensen zijn er nog enkele belangrijke
wijzigingen doorgevoerd in het systeem die anders misschien over het hoofd waren gezien.
Mocht ik nu nog mensen zijn vergeten te bedanken, dan worden zij hierbij ook nog bedankt
voor hun medewerking.

J.Bos
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• Inleiding

In onze huidige maatschappij, waarin de technologische ontwikkeling met een steeds grotere
sneiheid plaatsvindt, knjgen steeds meer mensen moeite om deze bij te houden. Vooral een
groeiende groep oudere mensen, die door de huidige vergrijzing van onze maatschappij een
steeds prominentere plaats inneemt in onze samenleving, krijgt steeds meer te maken met
apparaten en technieken die ze nauwelijks begrijpt en niet of zeer moeilijk kan bedienen.

Voorbeelden hiervan zijn de videorecorder of de pin-automaat. Deze apparatuur is voor veel
ouderen erg moeilijk te bedienen, doordat ontwerpers met goed rekening houden met het feit
dat oudere mensen niet dagelijks met dit soort technieken in aanraking komen en ook niet
gewend zijn om er mee om te gaan. De kloof die overbrugd moet worden is te groot en men
ziet vaak door de bomen (aantal knopjes) het bos (de werking) niet meer.

Vele van deze apparaten blijven dan ook ongebruikt staan wat resulteert in een videorecorder
die achter het dressoir verdwijnt en een magnetron die wordt gebruikt als koekjestrommel.
Dit zou voorkomen kunnen worden als de ontwerpers zich meer zouden inleven in de manier
waarop een oudere gebruiker omgaat met dit soort apparatuur.

Deze steeds groter wordende kloof staat in sterk contrast met de huidige opvatting in onze
samenleving dat oudere mensen zich steeds langer zelfstandig moeten zien te redden. Ook
voor de ouderen zeif is het een gegeven dat men beter zelfstandig kan blijven wonen, dan
te moeten verhuizen naar een verzorgingstehuis. Dit streven naar langere zelfstandigheid zou
juist door onze huidige technische middelen goed kunnen worden ondersteund.

Eén van de resultaten van deze ontwikkeling is dat er steeds meer studies komen naar oude-
ren en techniek en dat er langzaam een speciaal vakgebied aan het ontstaan is, de gerontech-
nologie. Deze tak van de wetenschap houdt zich speciaal bezig met het ontwikkelen van
nieuwe technieken en het aanpassen van de huidige technische middelen zodat deze voldoen
aan de behoeften en eisen van ouderen.

Ook aan de Rijksuniversiteit van Groningen houdt men zich bezig met onderzoek in dit yak-
gebied. Dit vindt onder andere plaats in het kader van een landelijk onderzoek naar veroude-
ring en het leren van cognitieve vaardigheden, het Nestor project. Voor dit onderzoek moest
een gebruikerstaak gevonden worden die bij veel ouderen bekend is. Daarnaast moest van
deze gebruikerstaak een elektromsche versie beschikbaar zijn. Dc keuze is hierbij gevallen op
het doen van boodschappen via een elektronisch winkelsysteem oftewel teleshopping.
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Dc ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• Teleshopping, een terugkerend fenomeen

Als de definitie van teleshopping letterlijk wordt genomen (tele = afstand) dan bestaat deze
vorm van winkelen al zeer lang. Vele mensen, en voornamelijk de ouderen in Nederland,
zullen zich herinneren dat vroeger de melkboer en de groenteman langs kwamen met boekjes
waarin iedereen zijn of haar boodschappen kon invullen. Een dag of twee later werden deze
boodschappen dan bij de mensen thuis bezorgd.

Pas in de jaren 60 kwamen in Nederland de supermarkten op. waardoor mensen steeds meer
zeif hun boodschappen gingen doen. Mede door de grotere zelfstandigheid die de mensen
hiermee kregen (zeif bepalen waar en wanneer men de boodschappen kan doen) en het
bredere assortiment kozen steeds meer mensen ervoor om hun boodschappen in supermarkten
te kopen. Hierdoor werd het systeem van boodschappen aan huis bezorgen steeds meer ver-
drongen. Tegenwoordig bestaat het oude systeem nog wel, voomamelijk vormgegeven door
de SRV wagens en bezorgdiensten in met name de plattelandsgemeenten van ons land.

In het huidige decennium zien we dat er langzaam een omsiag begint te ontstaan, waaimee
we misschien weer gedeeltelijk naar de oude situatie terugkeren. Doordat de huidige maat-
schappij mensen steeds minder vrije tijd geeft, probeert men vrije tijd te winnen door het
beperken van andere bezigheden. Eén van de wekelijkse terugkerende bezigheden zijn de
boodschappen die mensen meestal voor één week aanschaffen. Naast dat het doen van
boodschappen veel tijd kost (door de drukte) spelen tegenwoordig de benzinekosten en de
parkeerkosten ook een rol mee. Voor veel consumenten zou het een groot voordeel zijn om,
bij wijze van spreken met één druk op de knop de wekelijkse boodschappen te kunnen
bestellen. De rest van de tijd zou dan gespaard worden voor andere bezigheden, die als
aangenamer worden beschouwd.

Ook de winkelbedrijven zelf zien, mede door de steeds kleinere winstmarges, zich genood-
zaakt om andere en goedkopere manieren te vinden om hun producten aan de consument te
verkopen. De kosten voor een winkel in het centrum van een stad met veel personeel zijn in
deze huidige tijd erg hoog. Een andere probleem is dat de winkels bevoorraad moeten worden
en ook dit wordt steeds problematischer door de grotere drukte in onze steden.

Voor veel winkelbedrijven zou het juist zeer interessant zijn om op een elektronische manier
hun producten bij de consument te brengen. Ten eerste zou er, als alle boodschappen elektro-
nisch besteld zouden worden, geen winkel meer nodig zijn. Men kan dan volstaan met enkele
distributiecentra, van waaruit de producten huis aan huis bezorgd zouden kunnen worden. Dit
zou dan plaats kunnen vinden met kleine busjes. Dc distributiecentra zeif zouden dan bevoor-
raad kunnen worden vanuit een groot centraal distributiecentrum.

Zowel voor de consument aismede voor de winkelier kan een elektronische vorm van winkel-
en dus grote voordelen opleveren. Nu de techniek in ons land op dit moment ver genoeg
is ontwikkeld om deze manier van winkelen mogelijk te maken, is te zien dat vele winkel-
bedrijven bezig zijn met onderzoek naar elektronisch winkelen. Enkele van deze onderzoeken
hebben geleid tot werkende programma's die ook bij een groep consumenten getest zijn. Ook
bestaan er a! systemen waarmee mensen op een beperkte schaal daadwerkelijk producten
kunnen bestellen.
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Dc ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

U Een overzicht van bestaande teleshopsystemen

Door de huidige ontwikkeling van de elektronische infrastructuur in ons land (internet) is er
een soort hausse ontstan omtrent het fenomeen teleshopping. Steeds meer bedrijven gaan
inzien dat deze manier van winkelen binnen een korte tijd zeer belangrijk kan gaan worden.
Dit resulteert in een steeds grotere groep bedrijven die aan het experimenteren zijn met
vormen van teleshopping.

In bet onderstaande overzicht wordt een aantal voorbeelden gegeven van bestaande teleshop-
systemen. Enkele van deze systemen functioneren a! en enkele zijn nog in bet experimentele
stadium. De meeste van deze systemen werken nog niet op internet, maar onderhouden via
een eigen communicatieprotocol het contact met de consument.

• TS
Dit is het Van Eerd teleshopsysteem. Een op tekst gebaseerd systeem waarmee via een
PC en een modem of een videotex-terminal kruideniersbestellingen gedaan kunnen
worden. Het was een paar jaar geleden een functionerend systeem. Of het systeem op
dit moment nog gebruikt wordt is niet bekend.

• AHTHS/James
Dit systeem van Albert Heijn is één van de weinige echt functionerende teleshopsyste-
men in ons land. Het functioneert al enige jaren in de regio van Zaanstad. Het systeem
is tekstgeorienteerd en werkt op een PC met een modem.

• AHCD-I
Dit systeem, ontwikkeld voor een CD-I systeem, was in eerste instantie bedoeld als op-
volger van het AHTHS systeem. Dc uitwerking van het programma is voor een deel
gebaseerd op grafische afbeeldingen en voor een deel op tekst. Het experiment met dit
systeem is, vanwege de omslachtige bediening, geen succes geworden, waardoor dit
systeem inmiddels met meer wordt gebruikt.

• Vizier
Dit is de nieuwe beoogde opvolger van AHTHS en is ontwikkeld door TNO Nederland.
Het systeem is gebaseerd op een PC en werkt onder de grafische shell Microsoft Wind-
ows. Het maakt ook gebruik van een modem voor de communicatie. Dit systeem
gebaseerd op grafische afbeeldingen in combinatie met tekst. Daarnaast bevat het
enkele uitbreidingen zoals bet aanmaken van eigen boodschappenlijstjes en een
recepten-, wijn- en caloriewijzer.

• Onderzoeksbureau Burie
Dit onderzoeksbureau heeft in samenwerking met enkele bedrijven (winkels, dienstver-
lenende instellingen en banken) in het kader van een Europees onderzoek een teleshop-
systeem ontwikkeld. Dit systeem zal worden getest in bet noordoosten van Drenthe en
is ontwikkeld om de wegvallende winkelfaciliteiten in plattelandsgemeenten te ver-
vangen. De implementatie van het systeem is voltooid en op dit moment is men bezig
met het vormgeven van de distributie achter bet systeem.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• KPN Multimedia
KPN Multimedia is in samenwerking met enkele andere grote bedrijven in Nederland
een onderzoek gestart met een door KNP Multimedia ontworpen teleshopsysteem. Dit
systeem, gebaseerd op een PC met een aangepaste televisie/monitor, wordt getest via
een grote groep huishoudens in een plaats in het midden van Nederland. Er wordt
hierbij voor verschillende typen huishoudens gekeken hoe men omgaat met het sys-
teem. Het systeem zeif is grotendeels grafisch georienteerd en maak ook gebruik van
spraak om gebruikers door het systeem te leiden.

• De internet site van Wehkamp
Wehkamp heeft als postorder bedrijf een lange traditie met het winkelen op afstand. In
de jaren 70 en 80 werden alle bestellingen van Wehkamp via de post verwerkt. Later in
de jaren 80 werden daarnaast twee nieuwe methoden hiervoor ontwikkeld. Mensen
konden hun bestellingen toen ook opgeven via de telefoon (met behuip van het 'voice-
respons' systeem Jimmy) en via een videotex systeem. De laatste omwikkeling van
Wehkamp is het bestellen van producten via hun internetsite. Hierbij is een groot deel
van hun kledingcollectie met afbeeldingen op internet gezet en kan de consument met
dit medium zijn of haar bestellingen doen.

Deze lijst van teleshopsystemen is lang niet volledig. Er wordt niet gekeken naar het buiten-
land, waar ook a! vele bedrijven zich bezighouden met teleshopping. Daarnaast zijn er in
Nederland nog veel meer bedrijven die zich bezighouden met het aanbieden van diensten en
producten via internet.

Zoals de huidige ontwikkeling zich flu laat aanzien zullen steeds meer bedrijven hun produc-
ten elektronisch gaan aanbieden. Er zal dan ook steeds meer een verschuiving van het traditi-
oneel winkelen naar het elektronisch winkelen komen. Het echte winkelen zal zeker nog wel
blijven bestaan, maardit zal mogelijk meer een vorm van 'fun-shopping' kunneri worden.

Een belangrijk punt is, dat als steeds meer bedrijven zich gaan vestigen op internet, het voor
een bedrijf ook steeds belangrijker wordt om zich te onderscheiden van anderen. Doordat de
bereikbaarheid van elektronische winkels op internet in theorie voor alle bednjven dezelfde is
zal het onderscheid vooral gevonden moeten worden in de service die een bedrijf aan een
consument kan verlenen.

Een ander niet te vergeten aspect is de bruikbaarheid van een systeem. Als een bedrijf een
teleshopping systeem ontwikkelt, dan zou dit zo ontworpen moeten zijn dat een gebruiker op
een snelle en plezierige manier met het systeem kan werken. Is dit het geval, dan is de kans
groot dat een consument een volgende keer weer bij het systeem terugkomt. Op deze manier
kan een bedrijfzich dus ook onderscheiden van zijn concurrenten.

Over dit aspect van het teleshoppen, de bruikbaarheid van een systeem, wordt in de volgende
hoofdstukken verder op ingegaan. In de huidige systemen is te zien, dat aan dit gedeelte van
het ontwerp niet voldoende aandacht wordt geschonken. Er wordt dus te weinig gekeken
vanuit het oogpunt van de consument bij het ontwerpen van teleshopsystemen.
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Dc ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

U Onderzoek naar veroudering, het Nestor project

In 1988 is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministe-
ne van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het initiatief genomen voor het opzetten
van een wetenschappelijk onderzoek naar belangrijke facetten van het ouder worden. Hieruit
is in 1989 het Nederlands Stimuleringsprogramma Ouderenonderzoek (Nestor) ontstaan dat
van 1989 tot 1996 is uitgevoerd in 8 academische centra.

De hoofdgedachte achter het Nestor project is om een doeltreffend geheel van fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek naar ouderen binnen de Nederlandse onderzoekswereld tot stand
te brengen. Als gemeenschappelijk dod van dit wetenschappelijk onderzoek wordt gesteld:
de kwaliteit van het leven verhogen en bet bevorderen van bet gezond en wet ouder worden.

Binnen 8 universiteiten in Nederland zijn projecten gestart in verschillende onderzoeksgebie-
den, met als gezamenlijk raakvlak 'ouderen'. Ook aan de Rijksuniversiteit Groningen werden
in kader van bet Nestor project onderzoekplaatsen gecreëerd met bet onderwerp 'Geheugen
problemen en compensatie mogelijkbeden'. Hierbij is o.a. experimenteel onderzoek gedaan
naar vormen van geheugentraining, waardoor ouderen zich in bet dagelijkse leven beter
kunnen handhaven.

Doordat was gebleken dat veel ouderen problemen hebben met het aanleren van cognitieve
vaardigbeden, zoals bet werken met de computer, is door de onderzoeksgroep in Groningen
ook gewerkt aan methoden die praktische betekenis kunnen hebben voor het dagelijkse
functioneren van ouderen.

Voor dit onderdeel is bij de vakgroep Psychologie een onderzoek gestart waarbij wordt
gekeken hoe ouderen functioneren bij bet uitvoeren van een specifieke computertaak, bet
doen van boodschappen op een computer (teleshoppen). In de loop van dit project zijn er in
totaal 4 experimenten met deze taakstelling-vernicht terwiji bet vijfde experiment momenteel
wordt uitgevoerd. Uiteindelijk moeten deze 5 experimenten resulteren in een proefschrift
over bet onderwerp 'Ageing and learning a cognitive skill'.
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Dc ontwikkeling van ccii teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• Een chronologisch overzicht

Dc afgelopcn jaren zijn er in totaal 4 expenmenten verricht naar het functioneren van ouderen
met teleshopsystemen. Bij deze experimenten (afgezien van het eerste) is steeds een groep
ouderen vergeleken met een groep jongeren. Hierbij is onderzocht hoe ouderen en jongeren
omgingen met de systemen en hoeveel tijd deze mensen nodig hadden om opdrachten op
deze systemen uit te voeren. Hieronder volgt een kort chronologisch overzicht van de verrich-
te experimenten.

• Het eerste onderzoek naar ouderen en het gebruik van een teleshopsysteem
In dit eerste exploratieve onderzoek werd gekozen voor het TS systeem. Dit systeem
werd getest met een groep van 20 ouderen.

• Vergelijkend onderzoek tussen ouderen en jongeren met een telefoondienst
Dit was het eerste vergelijkende onderzoek met een (teleshop) systeem. Hierbij werd
een groep van 15 ouderen met een groep van 15 jongeren vergeleken. Doordat bijna alle
ouderen met in staat waren om de taak succesvol uit te voeren, bleven er uiteindelijk
maar 3 ouderen over voor een vergelijking met de prestaties van de jongeren.

• Onderzoek met de aangepaste versie van het TS systeem, NTS
Door de vakgroep werd een nieuwe (gesimuleerde) versie van TS ontwikkeld, NTS. In
dit systeem werden verbeteringen aangebracht op basis van de resultaten uit de vorige
twee onderzoeken. Dit nieuwe systeem NTS werd in dit onderzoek, dat een vergelij-
kend onderzoek was tussen twee teleshopsystemen, vergeleken met TS om zo te
bepalen of de verwachte verbetering in prestatie bij ouderen ook zou worden gevonden.
Het doel van NTS was om het grote verschil in prestatie tussen ouderen en jongeren te
verkleinen. In totaal werden hiervoor 15 ouderen met 15 jongeren vergeleken.

• Het vergelijkende onderzoek tussen AH CD-I, AHTHS en NTS
Het vierde onderzoek was een exploratief en experimented onderzoek waarbij 3 syste-
men met elkaar werden vergeleken. Dit waren de systemen AH CD-I, AHTHS en NTS.
Op alle drie de systemen moesten proe1,ersonen een boodschappentaak uitvoeren
waarbij de taak op alIe 3 de systemen zo veel mogelijk op elkaar moest aansluiten.
Voordat cen proefersoon aan de sessie begon werd eerst een vragenlijst afgenomen
waarmee de bruikbaarheid van een systeem werd gemeten.
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Dc ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

U Dc resultaten van de voorgaande 4 onderzoeken

Bij het eerste onderzoek naar het IS systeem zijn er vele tekortkoming aan het licht geko-
men. Veel ouderen kunnen met dit systeem de taak niet voibrengen door de vele fouten die ze
maken. Enkele van de problemen die naar voren komen zijn:

• Scherm indeling: de visuele duidelijkheid van het systeem laat te wensen over. Belang-
rijke informatie heeft geen duidelijke plaats op het scherm en bij het gebruik van veel
producten wordt het scherm erg onoverzichtelijk. Daarnaast is het systeem niet consis-
tent in het weergeven van informatie op een bepaalde positie van het scherm en wordt
er ook veel overbodige informatie op het scherm getoond.

• Feedback en controle: de informatieve feedback in het systeem is niet goed. Bij fouten
wordt niet duidelijk weergegeven hoe deze opgelost moeten worden. Daarnaast is het
herstellen van fouten op een omslachtige manier geimplementeerd.

• Structuur: de volgorde van de acties in het systeem is niet duidelijk en bij de structure-
ring van het systeem is er geen gebruik gemaakt van een duidelijke winkelmetafoor. Dc
taak lijkt niet voldoende op een echte winkeltaak.

• Huip: het systeem biedt geen goed helpsysteem om gebruikers op weg te helpen.

Deze negatieve factoren heefi men bij het ontwikkelen van NTS geprobeerd op te lossen door
bepaalde onderdelen van het TS programma aan te passen. Het NTS systeem levert daarbij
wel een verbetering van 25% op bij het aantal ouderen dat met het systeem overweg kan maar
nog steeds zijn er ouderen die niet met het systeem kunnen werken. De extra uitbreiding die
nog is uitgevoerd op het NTS systeem, waarbij de oorspronkelijke termen zijn vervangen
door winkeltermen, heeft niet geleid tot een verbetering van de eindresultaten. Als mogelijke
oorzaak hiervan wordt gegeven dat het uitwerken van de winkelmetafoor erg moeilijk is bij
een op tekst gebaseerd systeem.

Een belangrijke conclusie die uit dit onderzoek naar voren komt, is dat het vooral bij ouderen
erg belangrijk is dat er veel aandacht wordt besteed aan het eerste contact met bet systeem.
Dit contact moet zodanig zijn dat een gebruiker de eerste keer zo op weg wordt geholpen dat
deze niet vast kan komen te zitten in het systeem. Daarnaast moet de gebruikers op een
duidelijke en begrijpbare manier met het systeem kunnen werken.

Bij het onderzoek tussen NTS, AHTHS en AH CD-I blijkt dat de oudere proefpersonen meer
problemen hebben met AHTHS en AH CD-I dan met NTS. Hieronder volgt een overzicht
van de belangrijkste problemen die zich voordoen bij de proefersonen.

• Eén van de concepten die ouderen niet begrijpen binnen de systemen van AHTHS en
AH CD-I is het 'scrollen' van producten. Ouderen begrijpen met goed hoe deze manier
van scrolling werkt en wat te doen als zij bij het begin of einde van een lijst zijn geko-
men. Bij AHTHS speelt ook nog mee dat er twee soorten van scrolling zijn: scrolling
van producten en scrolling van productgroepen. Ook het gebruik van overlappende
schermen (bij AHTHS) is voor sommige proeipersonen onduidelijk.
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Dc ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsén.

• Bij AHTHS is het grootste probleem dat de functies van bepaalde toetsen op het toet-
senbord niet duidelijk zijn. Dit effect wordt nog versterkt doordat proefpersonen voor
het wisselen tussen verschillende soorten schermen, twee verscbillende toetsen moeten
gebruiken.

• Ook hebben vele ouderen problemen met het navigeren binnen de systemen. Ze onder-
kennen dat ze in een irrelevant scherm zitten binnen een systeem, maar hebben proble-
men om weer uit een irrelevant scherm te komen, men blijft dus zoeken in de irrele-
vante schermen. Dit is met name bij het AH CD-I systeem een groot probleem. Dc
functie van de verschillende schermen is dus met duidelijk voor de proefpersonen.

• Een veel voorkomend probleem bij het AH CD-I systeem is dat ouderen niet begrijpen
hoe ze om moeten gaan met termen als 'een scherm terug'. Doordat de structuur van het
systeem onduidelijk is, begrijpt men ook de term waarmee men van één scherm naar
een andere kan komen niet. Uit deze fouten blijkt ook dat het erg belangrijk is dat een
systeem niet alleen op conceptucel niveau de gebruiker ondersteunt maar ook op opera-
tioneel niveau (hoe moet een handeling verricht worden).

• Beide voorgaande problemen vloeien voomamelijk voort uit het feit dat de structuur
van de schermen in beide systemen en voornamelijk die van AH CD-I, niet duidelijk is.
Dc onderverdeling in groepen en de manier waarop geselecteerd kan worden, is niet
voor alle ouderen duidelijk.

• Een opmerkelijk verschil dat er tussen de ouderengroep en de jongerengroep bestaat is
de hoeveelheid tijd waarin iemand ondersteuning van de proefleider krijgt. De ouderen
hebben relatief veel meer proefleider huip nodig en dit blijft ook gedurende de gehele
sessie gewenst. Bij een paar jongeren is alleen in het begin proefleider hulp noodzake-
Iijk. Dc overigen hebben in het geheel geen huip nodig. Bij ouderen komt het veel voor
dat men op een later tijdstip proefleider hulp nodig heeft voor taakonderdelen die men
al eerder tijdens de sessie heeft uitgevoerd.

• Een andere conclusie die getrokken kan worden uit het onderzoek is dat de problemen
die zich voordoen bij het AH CD-I systeem vooral liggen op het conceptueel niveau.
Bij AHTHS doen zich vooral problemen voor op het uitvoeringsniveau.

De conclusies zoals die naar voren komen bij de voorgaande 4 onderzoeken zullen gebruikt
worden als richtlijnen bij het ontwerpen van het nieuwe systeem voor het vervolg onderzoek.
Hierbij zal zoveel mogelijk getracht worden om de problemen die zijn ontstaan bij de hierbo-
yen onderzochte systemen te voorkomen.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

U Het vervoig onderzoek

Na voltooiing van het onderzoek tussen AHTI-IS, AH CD-I en NTS is begonnen met de
ontwikkeling van een nieuwe teleshopsysteem. In de 9 maanden die daarop volgden is het
nieuwe systeem Rotsèn ontwikkeld, dat in april 1997 is voltooid. In mei 1997 is het vervoig-
onderzoek gestart.

Het nieuwe onderzoek is een vergelijkend onderzoek tussen Rotsèn en AH CD-I. De reden
om het AH CD-I systeem te nemen en niet AHTHS of Vizier is dat de productlijst van Rotsèn
redelijk goed aansluit bij die van AH CD-I. Ditzelfde geldt ook voor AHTHS, maar omdat
AHTHS volledig tekst georienteerd is en gebruik maakt van een toetsenbord is de gelijkenis
in bediening tussen Rotsèn en AH CD-I het grootst. De hoofdreden om Vizier niet te gebrui-
ken (als nieuwste systeem) is dat dit systeem met dezelfde winkelstructuur als Rotsèn en AH
CD-I kent. Men kan producten vinden door dezen op naam of soort te zoeken. Er is geen
Iagenstructuur aanwezig waardoor het programma op conceptueel niveau te veel verschilt met
dat van Rotsèn. Een andere reden om Vizier niet te gebruiken is dat Vizier ook veel gebruik
maakt van het toetsenbord.

In het onderzoek zal er een vergelijking worden gemaakt tussen 3 leeftijdscategorieën,
waarbij bij elke groep steeds 8 mensen een test zullen afleggen met Rotsèn en 8 mensen
dezelfde test met het AH CD-I systeem. De 3 groepen zijn als volgt op leeftijd ingedeeld: 40-
55 jaar, 55-70 jaar en 70+. Naast de test zelfzal de proefpersoon eerst enkele psychologische
tests en vragenlijsten afgenomen worden en zal men een spelletje memory spelen (op beide
systemen) om aan de besturingsapparatuur te wennen.

Uiteindelijk zijn er enkele doelstellingen die in het nieuwe systeem verwezenlijkt dienen te
worden. Het vervolgonderzoek is bedoeld om te controleren of deze doelstellingen ook daad-
werkelijk zijn bereikt. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste doelstellingen
van bet nieuwe systeem:

• Het systeem moet zo worden opgezet dat er een bruikbaar systeem ontstaat waarmee
vooral ouderen op een snelle en gebruiksvriendelijke manier kunnen werken.

• Het systeem moet zo worden opgezet dat het vooral oudere gebruikers niet afschrikt.
Dit betekent dat het zo weinig mogelijk moet lijken op een computertaak, maar zoveel
mogelijk op een winkeltaak.

• Het systeem moet de gebruiker de mogelijkheid geven om er zonder veel begeleiding
zelfstandig mee te kunnen werken.

• Het systeem dient zo opgezet te worden dat gebruikers weimg fouten maken tijdens het
bestellen van producten.

Naast deze gebruikerseisen zijn er ook nog twee andere doelstellingen die vanuit de onder-
zoekers naar voren zijn gebracht op grond van ervaringen met de voorgaande onderzoeken:

• Het systeem moet eenvoudig aanpasbaar zijn voor de onderzoeker, zodat het systeem
eventueel na bet vervolgonderzoek aangepast kan worden voor verder onderzoek.

• Het systeem dient tijdens een sessie alle handelingen van de gebruiker op te slaan zodat
deze later op een eenvoudige manier door de onderzoeker verwerkt kunnen worden.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• Informatieverwerking; De Model Human Processor

Het belangrijkste aspect bij een interactief systeem, zoals een teleshopprogramma is de
manier waarop de gebruiker de informatie die door een systeem wordt aangeboden verwerkt.
Deze informatieverwerking zal namelijk de capaciteiten en de beperkingen, die een gebruiker
heeft in de omgang met een interactieve systeem, bepalen. Hoe beter een gebruiker de door
het systeem aangeboden informatie kan begrijpen en verwerken, hoe beter hij kan inter
acteren met het systeem.

Een bekend model m.b.t. de menselijke informatieverwerking is de Human Model Processor
van Card, Moran en Newell (1983). Dit model geeft een overzicht van de informatieverwer-
king van de mens, waarbij vooral wordt gekeken naar de informatieverwerkende delen van de
hersenen. Het model stelt dat het informatieverwerkende systeem in de hersenen is opge-
bouwd uit een drietal subsystemen.

Als gekeken wordt naar de taak en de taakomgeving dan geven deze twee elementen een
invoer aan het eerste subsysteem, de perceptieve processor. Dit subsysteem codeert de invoer
en verstuurt deze informatie door naar het tweede subsysteem de cognitieve processor. Het
tweede subsysteem bestaat uit meerdere elementen, waarbij het centrale verwerkingsorgaan
wordt gevormd door het werkgeheugen. Het werkgeheugen zorgt tezamen met de cognitieve
processen die het procedurele en het declaratieve geheugen aansturen dat er een handeling
wordt gevormd naar aanleiding van de inputgegevens van de perceptieve processor. Hierna
zullen deze handelingen door de motorische processor worden verwerkt tot een vorm van
taakuitvoering.

C

Afbeelding 2.1 - de Model Human Processor.

We kunnen aan de hand van de afbeelding zien dat de basiseenheid in dit model wordt
gevormd door een cyclus van herkennen-verwerken-handelen. Hierbij maakt de cognitieve
processor gebruik van de informatie die opgeslagen ligt in de 2 geheugen eenheden (declara-
tief geheugen en procedureel geheugen) om tot een beslissing te komen tot handelen. Elke
keer dat één van beide geheugeneenheden wordt aangeroepen zal het werkgeheugen, dat de
derde eenheid van de cognitieve processor vormt, worden aangepast waardoor er een continu-
e handelingscyclus ontstaat.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• Het mentale model

In het MHP model wordt in de cognitieve processor een keuze tot handelen gemaakt aan de
hand van de informatie zoals die beschikbaar is in het declaratieve en procedurele geheugen.
Hierbij spelen mentale modellen een belangrijke rol. Een mentaal model is een verzameling
van kennis die weergeeft hoe een systeem werkt, of hoe een bepaalde handeling verricht moet
worden binnen een systeemstructuur. Deze modellen ontwikkelen zich tijdens de interactie
die een gebruiker heefi met een systeem of omgeving.

Een mentaal model kan beschouwd worden als een verzameling van informatie-elementen.
Hierbij kunnen deze elementen bestaan uit declaratieve beschrijvingen van het systeem, maar
ook uit handelingsschema's (procedurele kennis) of een combinatie van beide. Een mentaal
model voegt deze elementen samen zodat een gebruiker als het ware een handleiding heeft
hoe omgegaan moet worden met een bepaald systeem. Voordat dit mogelijk is moet een
dergelijk mentaal model opgebouwd worden door om te gaan met het systeem (training).

Heeft een gebruiker eenmaal een structuur van een bepaald systeem opgebouwd, dan kan
deze structuur of een deel daarvan gebruikt worden voor het bedienen van een ander systeem
dat bepaalde overeenkomsten heeft in de bediening. In dit geval kan gezegd worden dat
bepaalde mentale modellen van de gebruiker elkaar overlappen. Een voorbeeld hiervan is cen
switchknop die veel gebruikt wordt voor het aanzetten van elektrische apparatuur. Hierbij
staat op de switchknop een '1' voor aan en een '0' voor uit. Voor al deze apparatuur kan de
gebruiker dan een zelfde soort mentaal model toepassen voor het aanzetten en uitzetten van
een systeem.

Komt een gebruiker flu in aanraking met een nieuw systeem dan zal hij proberen de structuur
van dit systeem in te passen binnen de voor hem bekende mentale modellen. Bestaat er een
relatie tussen het model van de nieuwe structuur en bestaande mentale modellen van de ge-
bruiker, dan zal de nieuwe structuur de bestaande mentale modellen in het lange termijn ge-
heugen aanvullen. Bestaat deze relatie niet dan zal van het meuwe systeem, door middel van
training, een nieuw mentaal model aangemaakt moeten worden.

Hieruit is af te leiden dat de interactie van een gebruiker met een systeem bestaat uit de
interactie tussen het model van het systeem en het mentale model (of modellen) van de
gebruiker. Hoe meer deze beide modellen met elkaar overeenkomen hoe eenvoudiger en
sneller een gebruiker met het systeem zal kunnen omgaan. Is dit niet goed mogelijk dan zal
de interactie met het systeem met goed verlopen of emstig worden vertraagd. Daarnaast zal
de gebruiker, door de slechtere interactie, met goed meer kunnen bepalen hoe het gestelde
doel binnen het systeem bereikt kan worden. Anders gezegd de taak kan dan niet meer goed
worden uitgevoerd.
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U De taakuitvoering

Een ergonomisch model dat een goede beschrijving geeft van een interactietaak en daarbij
ook de grondsiagen van het MHP model gebruikt is het executie/evaluatie model van Nor-
man en Draper (1986). Dit model gaat ervan uit dat een gebruiker een bepaalde doelstelling
heeft. Het model van Norman en Draper stelt dat de gebruiker een 7-ta! stadia zal moeten
doorlopen voordat deze doelstelling kan worden gerealiseerd. Deze stadia zijn:

1. Vaststellen van het dod: wat moet ik doen, wat wil ik bereiken?
2. Vormen van de intentie: wat voor deelhandelingen heb ik nodig om dat doe! te berei-

ken: subdoelen, methoden om die subdoelen te bereiken etc.?
3. Specificeren van de acties: het vertalen van deze intenties in handelingen.
4. Uitvoeren van de acties: het daadwerke4/k uitvoeren van de handelingen.
5. Het bekijken van de toestand van het systeem: wat is het gevoig van deze acties voor

het svsteem, wat neem ik waar, hoe effectiefwordt die informatie gerepresenteerd?
6. Het interpreteren van de toestand: wat betekenen de waargenomen gegevens?
7. Het evalueren van de toestand van het systeem met betrekking tot de doelen en inten-

ties: is het doe! bereikt; hebben de gebruikte methoden het gewenste effect gehad?

Afbeelding 2.2 - het executie/evaluatie model.

Norman geeft hierbij aan dat dit model niet strikt volgens de 7 stadia gevolgd hoeft te wor-
den. Er kunnen stadia worden overgeslagen terwijl er ook stadia meerdere malen herhaald
kunnen worden. Vanuit dit model kunnen 3 soorten interfaces worden onderscheiden (Mu!-
der, Lamain, Passchier, 1992). Dit zijn de fysieke interface, de cognitieve interface en de
intelligente interface.

Met de fysieke interface worden de instrumenten aangeduid die de vorm van de invoer en de
uitvoer van een systeem bepalen. Deze instrumenten noemen we de in- en de uitvoerappara-
ten van bet systeem. Bij de huidige onderzochte teleshopsystemen (TS, NTS, AHTHS en AH
CD-I) worden er verschillende vormen van gegevensinvoer gebruikt. Naast bet toetsenbord
maakt AH CD-I gebruik van een afstandsbediemng. Het uitvoerapparaat is in alle gevallen
het beeldscherm. De verschillen aan de uitvoerkant hebben o.a. betrekking op het feit dat
bepaalde systemen alleen tekst weergeven (TS, NTS en AHTHS), terwiji andere systemen
tekst in combinatie met grafische afbeeldingen weergeven (AH CD-I).
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Dc ontwikkeling van ccii teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

De cognitieve interface houdt zich bezig met stadia 2,3,6 en 7. Dit omvat dus niet de fysieke
factoren van een gebruiker maar juist de cognitieve factoren. Welke handelingen moet de
gebruiker verrichten, stelt het systeem de gebruiker in staat te begrijpen wat het systeem doet
en voldoet het systeem aan de eisen van de gebruiker. Dit gedeelte van het model sluit nauw
aan bij dat van het MHP model en de vorming en gebruik van mentale modellen.

Dc intelligente interface kan dan gezien worden als een uitbreiding van de taak die de fysieke
interface en de cognitieve interface van de taak probeert te ondersteunen. Dc intelligente
interface heipt de gebruiker bij stadia 3 en 4 en bij stadia 5 en 6. Zo probeert de intelligente
interface de semantische afstand die er bestaat tussen het systeem en de gebruiker zo klein
mogelijk te maken. Met de semantische afstand bedoelen we de relatie die er bestaat tussen
de uitdrukking in de taal van de interface en datgene wat de gebruiker wil zeggen. We kunnen
ons hierbij twee belangrijke vragen stellen:

• Is het mogelijk in de taal van de interface datgene te zeggen wat men wil zeggen? De
taal dient de doelstellingen van de gebruiker en de wyze waarop hy de taak die hU/zU
moet uitvoeren, te ondersteunen. Is er sprake van een zelfde manier van representatie
van begrippen en relaties?

• Kunnen dingen die van belang zyn ook precies worden geformuleerd? Kan de gebrui-
ker op een rechtstreekse manier zeggen wat hy of zy wil zeggen tegen het systeem of
moeten zeer complexe uitdrukkingen gebruikt worden?

We kunnen nu zien dat er twee typen semantische afstanden bestaan tussen de gebruiker en
het systeem. Eén bij de invoer van informatie naar het systeem toe (executie) en één bij de
uitvoer van het systeem naar de gebruiker toe (perceptie). Deze twee afstanden worden ook
wel de evaluatie kloof en de executie kloof genoemd. Beide afstanden vormen ook een maat-
verhouding waarin bet mentale model van de gebruiker overeenstemt met dat van het systeem
(hoe groter de overeenstemming is tussen het mentale model van de gebruiker en het model
van het systeem, hoe kleiner beide kloven zijn). Om flu deze twee kloven zo goed mogelijk te
overbruggen zijn er binnen de cognitieve ergonomie richtlijnen ontwikkeld.

Een nadeel van deze richtlijnen is dat ze vaak zeer algemeen zijn geformuleerd. Hierbij valt
te denken aan termen als schermopbouw, hoe moet de structuur zijn opgebouwd, wat voor
help informatie moet een systeem bieden, wat voor kleuren moeten er gebruikt worden, etc.
Er wordt dus niet gekeken naar een bepaalde groep gebruikers, maar men neemt een modale
persoon uit de samenleving voor het vaststellen van de richtlijnen.

Dit nadeel wordt nog versterkt door de verschillen die er tussen gebruikers bestaan. Wat voor
de ene gebruiker een zeer duidelijke en begrijpbare indeling is kan voor een andere volstrekt
onlogisch en onbegrijpelijk zijn. Het zou dan ook zo moeten zijn dat bij het ontwerpen van
een interface de kenmerken van een gebruiker gerelateerd worden aan de eigenschappen van
het systeem.

Bij het ontwikkelen van bet nieuwe teleshopsysteem dat gericht is op een groep oudere ge-
bruikers zou dan ook rekening gehouden worden met de specifieke eisefl die gericht zijn op
de capaciteiten en beperkingen van ouderen.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

U Specifieke aandachtspunten voor ouderen

Als in het volgende gesproken wordt over ouderen dan wordt gedoeld op de gemiddelde
oudere. In individuele gevallen kan het heel goed mogelijk zijn dat er betere functies aanwe-
zig zijn dan bij de meeste jongeren. Bij ouderen is door verschillen in gezondheid en ervaring
vaak een nog grotere variabiliteit in functie en kwaliteit van de taakuitvoering dan bij jong-
eren.

Wordt gekeken naar het evaluatie/executie model van Norman in relatie tot oudere gebruikers
dan kan geconstateerd worden dat bij deze groep mensen de twee kioven relatief groter zijn
dan die bij de gemiddelde gebruiker. Een mogelijke verkiaring hiervoor kan gegeven worden
aan de hand van het MHP model. Wordt dit model toegepast bij oudere gebruikers dan is te
zien dat bij alle drie de subsystemen van het MHP model een verslechtering in prestatie
optreedt.

Bij de perceptieve processor zien we dat bij het ouder worden de perceptuele capaciteiten
van mensen afneemt. Visuele functies, zoals scherp zien en contrastgevoelig1eid, worden mm
der. Ook bij de motorische processor zien we een vertraging optreden doordat oudere mensen
meestal trager worden in het invoeren van gegevens. Het nieuwe systeem zal op deze twee
punten rekening moeten houden met ouderen. Dc informatie moet duidelijk en rustig overko-
men. Daarnaast mag het systeem geen snelle en onverwachte dmgen doen en deze ook niet
eisen van de gebruiker.

Ook bij de cognitieve processor zien we dat oudere gebruikers bij alle drie de eenheden
(werkgeheugen, procedureel geheugen en declaratief geheugen) een teruggang geconstateerd
kan worden. Bij oudere mensen is te zien dat de capaciteit van het werkgeheugen afneemt.
Dit reflecteert zich in verhoudingsgewijs sterke afname van de prestatie op taken waarbij veel
regels toegepast en onthouden moeten worden. Deze regels worden tijdens de taak in het
werkgeheugen opgeslagen. Bij het ontwerpen van het systeem moet de structuur en de
bediening dus zo aangepast worden dat er zo weinig mogelijk regels onthouden en toegepast
hoeven te worden. Daarnaast geldt dat ouderen minder snel nieuwe procedurele en declaratie-
ye kennis aanleren. Bij spontane verwerking van nieuwe informatie zal deze minder diep
worden opgeslagen waardoor het slechter onthouden wordt. Doordat ouderen minder snel
nieuwe kennis tot zich nemen en minder zaken kunnen opslaan in het werkgeheugen zullen
zij sneller gebruik proberen te maken van bestaande (irrelevante) kennis om het systeem te
kunnen bedienen.

Kijken we naar het gebruik van mentale modellen dan zien we dat bij ouderen er ook een
specifiek probleem ontstaat. Doordat de meeste ouderen geen of zeer weinig ervaring hebben
met het gebruiken van computersystemen is er bij ouderen vaak ook geen passend mentaal
model aanwezig om te gebruiken bij taken die op computersystemen uitgevoerd moeten
worden. De oudere gebruiker zal dan andere mentale modellen moeten aanspreken om toch
met het systeem te kunnen functioneren.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsén.

Om dit probleem te verhelpen zou het model van het systeem moeten aansluiten op een
mentaal model dat bij de oudere gebruiker wel aanwezig is. In het geval van een teleshoppro-
gramma zou het systeem zoveel mogelijk moeten aansluiten bij het mentale model dat
ouderen gebruiken bij het doen van boodschappen in een supermarkt. Het systeem mag dus
geen computerkennis vereisen van de gebruiker maar zal de al aanwezige kennis van de
gebruiker moeten toepassen zodat deze met het systeem om kan gaan.

Daarnaast is het ook zeer belangrijk dat het systeem een duidelijk inzicht geefi in de doelen
en de subdoelen. Ouderen kunnen, door het gebrek aan ervaring met computers, vaak minder
doelgericht kunnen omgaan met dit soort systemen dan jongere gebruikers. Ze kunnen op een
dwaalspoor gebracht worden door de voor hen, niet relevante, (computer) context.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• De informatiebronnen

Voordat is begonnen met het implementeren van een nieuw teleshopsysteem is er eerst een
overzicht gemaakt van de eisen waaraan dit nieuwe systeem uiteindelijk zou moeten voldoen.
Als wordt gekeken naar de bronnen die de informatie verschaffen over deze eisen voor het
ontwerpen van een goed teleshopsysteem dan kunnen deze in 5 groepen worden onderver-
deeld:

• Ten eerste is er gebruik gemaakt van de resultaten zoals die zijn gevonden bij de voor-
gaande 4 onderzoeken met teleshopsystemen.

• Op dit moment is er redelijk veel bekend over de beperkingen die oudere mensen
hebben bij het aanleren en het gebruiken van computersystemen. Tevens zijn er ook
redelijk veel cognitieve gegevens bekend over ouderen.

• Daarnaast is het ontwerp van het nieuwe systeem gebonden aan de regels en richtlijnen
zoals die gelden binnen de cognitieve ergonomie. Het voorgaande punt valt hier ook
onder, maar omdat het systeem speciaal voor ouderen ontworpen zal gaan worden
wordt het als een apart onderdeel behandeld.

• Het systeem zal gebonden zijn aan de hardware en software beperkingen waarop het
ontworpen wordt en waarop het uiteindelijk moet gaan functioneren.

• Ook de onderzoeker zal bepaalde eisen stellen aan het systeem, waardoor het onderzoek
zelfzo goed mogelijk zal kunnen verlopen.

Alle vijf de informatiebronnen vormen tezamen een programma (pakket) van eisen waaraan
het uiteindelijke ontwerp van het systeem moet voldoen. Bij het ontwerp van het systeem is
begonnen met een globale opzet die daarna getoetst wordt aan de eisen opgelegd door de vijf
informatiebronnen. Daarna zal het ontwerp aangepast worden, waarna het nogmaals getoetst
wordt. Dit proces gaat net zo lang door totdat het ontwerp aan (de meeste) eisen zal voldoen.

Soms is het niet goed mogelijk om een bepaalde eis door te voeren doordat deze in conflict
komt met een beperking of eis van een andere groep. In dit geval zal er een keuze worden
gemaakt. Bij deze keuze zal zoveel mogelijk gekeken worden vanuit het gezichtspunt van de
oudere gebruiker.

In de volgende paragraaf zal een overzicht worden gegeven van het programma van eisen dat
is opgesteld voor het nieuwe teleshopping systeem.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

U liet programma van eisen

Samenvattend uit de voorgaande hoofdstukken kunnen we nu een programma van eisen
opstellen waaraan een goed ontwerp voor een teleshopping systeem zou moeten voldoen.
Hieronder volgt een puntsgewijs overzicht van deze richtlijnen waarbij een onderscheid is
gemaakt in de 5 informatie groepen.

Eisen gevonden uit de voorafgaande onderzoeken
• Het programma moet een duidelijke, liefst zo herkenbaar mogelijke, structuur hebben.

Voor een gebruiker moet het duidelijk zijn hoe het systeem in elkaar zit en wat met de
aangeboden informatie gedaan worden.

• Het systeem moet zo ontworpen zijn dat de kans dat gebruikers verdwalen (in een ir-
relevant scherm komen) zo klein mogelijk is. Er moet een goed onderscheid komen
tussen schermen indien deze verschillende functies hebben.

• De keuzemogelijkheden van een gebruiker mogen niet te uitgebreid zijn. Alleen de
keuzes die relevant zijn voor een bepaald scherm moeten weergegeven worden. Over-
bodige mogelijkheden dienen weggelaten te worden. Daarnaast moet de manier waarop
een gebruiker een keuze kan maken duidelijk zijn.

• Er mogen geen termen binnen het teleshopsysteem gebruikt worden die alleen voor
doorgewinterde computergebruikers duidelijk zijn, maar die voor een onervaren corn-
putergebruiker onbekend zijn. De gebruikte termen moeten niet aansluiten op het uit-
voeren van een computertaak, maar op het uitvoeren van een winkeltaak. De termen
moeten dus meer aansluiten op de winkelmetafoor.

• Veel systemen worden gemaakt met de mooiste mogelijkheden en de meest verfijnde
uitbreidingen, maar hebben een basisbediening die te moeilijk is. Het is juist zeer
belangrijk dat de basisbediening van het systeem eenvoudig en duidelijk is. Is dit
eenmaal goed geImplementeerd dan kunnen er eventueel uitbreidingen worden toege-
voegd mits ze de basisbediening niet veranderen of bemoeilijken. Een voorbeeld waar-
bij dit niet op een juiste manier is vormgegeven is het nieuwste teleshopsysteem dat
ontwikkeld is door Albert Heijn, Vizier. Dit programma ziet er qua ontwerp en moge-
lijkheden schitterend uit. Er is gebruik gemaakt van grafische afbeeldingen en er zijn
allerlei extra mogelijkheden ingebouwd. Alleen de basisbediening van het systeem is zo
ontworpen dat er met op een eenvoudige en duidelijke manier mee gewerkt kan wor-
den.

• In een systeem moet alle relevante informatie direct op het scherm staan en moet er
geen gebruik gemaakt worden van scrolling en/of overlappende schermen. Deze vor-
men van weergave zijn voor oudere mensen moeilijk te begrijpen mede ook doordat het
computergerichte vormen zijn van weergave waar zij verder geen ervaring mee hebben.

Eisen bepaald door ergonomische richtlijnen
• Kleur gebruik in het progranima dient beperkt te worden tot maximaal 4 basiskleuren

per scherm. Ook bij het wisselen tussen schermen moet het kleurgebruik consistent
zijn.

• Het gebruik van tekst dient alleen te gebeuren daar waar dit echt nodig en functioneel
is. Overal dient een zelfde leesbaar lettertype gebruikt te worden.

• Geefobjecten die dezelfde functie hebben een zelfde vorm en kleur.
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Dc ontwikkeling van cen teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

Eisen gevonden door beperkingen van ouderen
• Doordat de visuele en manuele functies van ouderen over het algemeen mmder zijn dan

die van jongeren zal het systeem hierop aangepast moeten worden. Zo zal de informatie
die een systeem op bet scherm neerzet goed leesbaar moeten zijn (groter lettertype).
Daarnaast moet het scherm rustig overkomen en zal het systeem geen onverwachte
snelle acties mogen ondememen. Daarnaast zal het onverwachte handelingen van
ouderen, zoals het dubbel klikken op een muis moeten kunnen opvangen.

• Bij oudere mensen heeft het werkgeheugen gemiddeld minder capaciteit. Hierdoor mag
een systeem niet te veel regels bevatten die onthouden moeten worden. De bediening
moet eenvoudig en consistent zijn in alle schermen.

• Doordat veel oudere mensen weinig ervaring hebben met computersystemen en dus
geen gebruik kunnen maken van bestaande kennis om met het systeem om te gaan, zal
het systeem zo ontworpen moeten worden dat het aansluit bij de kenniswereld van
ouderen. Het model van het systeem zal zoveel mogelijk moeten aansluiten op hun
mentale modellen. Daarom zal het systeem ook zo gemaakt moeten worden dat het
aansluit op het mentale model dat ouderen hebben van een echte winkeltaak. In het
geval van teleshopping betekent dit dat het systeem en de manier waarmee er gewerkt
wordt zoveel mogelijk moet lijken op een echte winkel. Anders gezegd moet het sys-
teem zoveel mogelijk aansluiten bij de winkelmetafoor.

• Het is ook zeer belangrijk dat het systeem een duidelijk inzicht geeft in de doelen en de
subdoelen, doordat ouderen door het gebrek aan ervaring met computers vaak minder
doelgericht kunnen omgaan met dit soort systemen. Ze moeten duidelijk kunnen zien
waar ze zich op een bepaald moment in de taakuitvoering bevinden.

Eisen opgelegd door de onderzoeker
• Het systeem dient op een eenvoudige manier aanpasbaar te zijn zodat het systeem na

het reeds geplande onderzoek aangepast kan worden aan toekomstig onderzoek.
• De productendatabase die door de winkelinterface gebruikt wordt dient ten alle tijden

aanpasbaar te zijn, zodat de inhoud van de winkel en de plaats van afdelingen, product-
kasten en producten aangepast kan worden aan de taak zoals die tijdens het onderzoek
gebruikt gaat worden.

• Het systeem dient de onderzoeker de mogelijkheid te bieden om in te grijpen gedurende
een sessie. Dit onderbreken moet ook door het systeem geregistreerd worden, zodat
achteraf eenvoudig het tijdstip van onderbreking terug te vinden is.

• Het systeem dient alle handelingen van de gebruiker op te slaan zodat deze na een
sessie op een eenvoudige en snelle manier verwerkt kunnen worden. Hiervoor dienen
extra programmamodules aan het systeem toegevoegd te worden.

• Het systeem dient zo opgezet te worden dat de taakstelling op het nieuwe systeem
zoveel mogelijk overeenkomst vertoond met die van het vergelijkende teleshopsysteem
(AH CD-I). Er zal dus ook van tevoren een oefening met de muis moet plaatsvinden via
een extra huipprogramma zoals dat ook bij het AH CD-I systeem gebeurt. Daarnaast
moet met het nieuwe systeem een zelfde lijst boodschappen besteld kunnen worden als
met het AH CD-I systeem.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

Eisen opgelegd door beperkingen van het systeem
• Ondanks dat bij de ontwikkeling van een teleshopsysteem zoveel mogelijk toe gewerkt

moet worden naar de winkelmetafoor, worden er toch beperkingen opgelegd door het
systeem waarmee gewerkt kan worden. Zo zou een implementatie van een winkel met
behuip van 'virtual reality' technieken kwmen leiden tot een nog levensechtere winkel-
taak. Het probleem is dat dit een systeem vereist dat op dit moment nog erg kostbaar is.
Daarnaast is de tijd die nodig is om dit soort applicaties te ontwikkelen erg lang.

• De manier waarop een gebruiker zijn gegevens invoert in het systeem zou via een
andere invoerapparaat kunnen plaatsvinden. Een 'touch-screen' zou een mogelijkheid
kunnen zijn waazmee ouderen misschien beter kunnen werken dan met een op een
muisbesturing gebaseerd systeem.
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Dc ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

U Het opzetten van het nieuwe systeem

Nadat het programma van eisen werd opgesteld is begonnen met het opzetten van het eerste
prototype van het nieuwe systeem. Bij het opzetten van dit prototype zijn er enkele beginkeu-
zes gemaakt die voornamelijk betrekking hebben op de eisen die opgelegd worden door de
gekozen hardware en software:

• Als eerste moest gekozen worden op wat voor systeem de nieuwe interface gemaakt
zou gaan worden. Dc keuze hiervoor is gevallen op een PC systeem, waarop MS-DOS
6.2 draait met Microsoft Windows 3.11. De keuze voor dit systeem lag vooral in het
feit dat het beschikbaar was en dat de programmeertaal waarin de interface gemaakt zou
gaan worden onder dit besturingssysteem werkt.

• Een probleem dat naar voren is gekomen toen besloten werd gebruik te maken van
Windows 3.11 is dat dit besturingssysteem werkt met een interne cyclus van 55 millise-
conden. Dit betekent dat tijdmetingen onder Windows 3.11 met (of nauwelijks) nauw-
keuriger kunnen dan 55 ms. Voor het onderzoek dat uitgevoerd zou worden met Rotsèn
is grotere nauwkeurigheid met nodig, waardoor toch uiteindelijk doorgewerkt is met dit
besturingssysteem.

• In eerste instantie zou het systeem ontworpen worden voor een configuratie waarbij
gebruik gemaakt zou gaan worden van 2 computers. Dit is nog steeds terug te vinden in
het feit dat de winkel en het winkelwagentje twee onathankelijke programma's zijn die
met elkaar communiceren via een DDE protocol. Het DDE protocol is een manier
waarop programma's met elkaar kunnen communiceren onder Windows 3.11. Zou
eventueel het programma aisnog ontworpen moeten worden voor een systeem met twee
computers dan kan het DDE protocol vervangen kunnen worden door een protocol dat
gebruik maakt van seriële of parallelle communicatie.

• Het systeem is geImplementeerd op een pentium-pc met een harde schijf van 1 gigaby-
te. Daarnaast is het systeem voorzien van een videokaart waarmee 2 monitoren aang-
estuurd kunnen worden. In eerste instantie is gebruik gemaakt van een resolutie van 800
* 600 beeldpunten bij 16000 kleuren. Deze resolutie is later aangepast naar 1024 * 768
beeldpunten omdat er anders te weimg ruimte op het scherm aanwezig was om de
producten weer te geven inclusief afbeeldingen.

• Een andere belangrijke keuze die gemaakt is, is op welke manier de gebruiker het
systeem kan bedienen. In eerste instantie was het de bedoeling het systeem voor meer-
dere invoerapparaten te ontwikkelen. Dit zouden het toetsenbord, de muis en het touch
screen worden. Nadat gekozen is voor een twee monitoren systeem werd de optie van
een touch screen terzijde gelegd wegens de hoge kosten die dat met zich mee zou
brengen. Omdat het systeem waarmee Rotsén vergelekcn gaat worden in het vervolgon-
derzoek, het AH CD-I-systeem, geen gebruik maakt van het toetsenbord maar van een
soort afstandsbediening, is besloten om voor Rotsèn de bediemng op deze methode te
laten aansluiten. Daardoor is gekozen voor een muisbesturing. Daarnaast heeft een muis
als voordeel dat het maar 2 keuzctoetsen heeft en het de keuzevrijheid beperkt (deze
wordt grotendeels bepaald door de keuzeobjecten op het scherm).
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Dc ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsên.

• Als programmeertaal wordt gebruik gemaakt van Delphi 1.0 van Borland Inc. Deze
programmeeromgeving die geënt is op de taal Pascal is speciaal uitgerust om applica-
ties te ontwikkelen onder Windows 3.11. Het voordeel van deze taal, die object geori-
enteerd is, ligt vooral in de eenvoud waarmee interfaces ontworpen kunnen worden,
maar ook in de mogelijkheden om meer systeemgerichte applicaties te maken.

Nadat deze keuzes zijn gemaakt is begonnen met het verder invullen van het systeem en het
tot stand brengen van een basisstructuur. Dit resulteerde uiteindelijk in de totstandkoming
van bet eerste prototype.
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Dc ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• Dc basisstructuur van het prototype van Rotsèn

Dc basisstructuur van het prototype van Rotsèn wordt gevormd door een systeem met twee
schermen. Hierbij representeert de linker monitor de winkel met alle afdelingen, productkas-
ten en producten en representeert de rechter monitor het winkelwagentje met alle door de
gebruiker geselecteerde producten.

Afbeelding 3.2 - de basisstructuur van Rotsn.

In het linker scherm kan de gebruiker continu zien op welke plaats hij is in de winkel en
welke producten hij kan selecteren. Dit scherm representeert dus het zoekproces zoals dat ook
in een winkel plaatsvindt.

In het rechterscherm wordt continu het winkelwagentje weergegeven, waarin alle producten
komen die een gebruiker in de winkel heeft geselecteerd. Om twee redenen is er gekozen
voor deze continue representatie van de boodschappen met behulp van een winkelwagentje.

• Er is zoveel mogelijk vastgehouden aan de winkelmetafoor. In plaats van een lijstje met
geselecteerde boodschappen is gekozen voor een winkelwagentje waarin de geselec-
teerde boodschappen worden weergegeven. Dit sluit goed aan bij het echte winkelen in
een supermarkt (de winkelmetafoor).

• In een winkel heeft cen consument zijn winkelwagentje ook meestal bij zich en houdt
hij met behuip van het wagentje bij welke producten a! zijn gepakt en welke producten
nog in de kar moeten worden gelegd. In Rotsèn wordt dit op dezelfde manier weergege-
yen daar men continu het winkelwagentje op de rechter monitor in beeld heeft en men
altijd kan zien welke producten men a! heeft geselecteerd. Op deze manier wordt een
gebruiker continu in zijn taak begeleid.

Ondanks het feit dat bet systeem gebruik maakt van twee monitoren wordt bet systeem
bediend met één invoerapparaat, de muis. Het onderliggende besturingssysteem zorgt ervoor
dat beide monitoren als één geheel worden gezien. Als de gebruiker met de muis over de
rechterrand van de linker monitor gaat, dan zal deze weer verschijnen aan de linkerkant van
de rechter monitor.
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Nu kan gesteld worden dat een systeem dat bestaat uit twee monitoren niet tot de standaard
behoort zoals die in vele huishoudens te vinden is. Het idee om toch met dit systeem te
werken is dat, met de huidige tecbnologische ontwikkeling, het systeem zoals dat flu gebruikt
wordt voor Rotsèn binnen enkele jaren als standaard beschouwd kan worden. In dit geval is
er geen beperking opgelegd door de huidige technologische standaard.

Omdat het programma ontwikkeld wordt voor een twee monitoren systeem is ook besloten
om van beide onderdelen van Rotsèn, de winkel en het winkelwagentje, twee losse program-
ma's te maken, die door middel van een communicatie protocol met elkaar commufliceren.
Naast deze reden zijn er nog enkele andere argumenten om beide onderdelen als onathank-
elijke programma's te ontwikkelen:

• Beide onderdelen van Rotsèn kunnen onathankelijk van elkaar aangepast worden
zonder dat een wijziging in het ene dee! het andere beInvloedt.

• Rotsèn kan door deze opbouw ook eenvoudig aangepast worden om op twee systemen
te werken met elk één monitor. De communicatie wordt dan met langer verzorgd door
het interne communicatie protocol, maar zal dan via een seriële poort of eeri parallelle
poort verlopen.

• Het scheiden van de winkel en de geselecteerde boodschappen kan bij een werkend
systeem belangrijk zijn. Er ofltstaat dan een systeem waarbij bet winkel programma de
nieuwe producten en de reclames voor de gebruiker ophaalt van een 'winkel-server'.
Nadat de gebruiker zijn producten heeft geselecteerd uit het winkel programma, zou bet
winkelwagentje programma de gekozen producten kunnen doorsturen naar de 'winkel-
server'. De 'winkel-server' staat met behuip van een communicatie systeem in contant
met de gebruiker (afbeelding 3.3).

Naast bet systeem zoals dat functioneert met twee monitoren is bet programma er ook in een
aangepaste versie die op één monitor werkt. Deze mogelijkheid wordt met voor bet onder-
zoek gebruikt maar is voomamelijk ingebouwd voor demonstraties op andere systemen. Het
systeem zal dan gebruik gaan maken van een wisselpagina. Als de gebruiker op de rechter
muisknop drukt dan zal het systeem wisselen tussen de winkel en het winkelwagentje. Dit
kan zo vaak als de gebruiker maar wil en bemnvloedt de functionaliteit van bet systeem verder
niet. Het grote verschil is dat de gebruiker niet alle geselecteerde producten meer continu op
het scherm heeft staan en is er daamaast een extra bedieningsoptie bij gekomen door het
gebruik van de rechter muisknop.
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• De resultaten van de eerste pilotsessie met het prototype systeem

Na het opzetten van het eerste werkende prototype van het systeem is een proefiest met twee
proefpersonen gehouden. Dit om zo enkele mensen met het systeem te laten werken die geen
ervaring hebben met het systeem en die verder losstaan van het ontwerpproces.

Proefersoon 1 is een vrouw van 38 jaar en heeft redelijke werkervaring met computers. Dc
tweede proef,ersoon, een vrouw van 50 jaar, heeft totaal geen ervaring met computers en dit
is ook voor haar de eerste keer geweest dat ze in aanraking is gekomen met een muis als
besturingsapparaat.

Bij deze pilotsessie was de winkelpiattegrond (hoofdstuk 4, afbeelding 4.7) voor een gedeelte
gevuld met plaatjes. De afdelingen en de productkasten waren nog niet gevuld met plaatjes.
Beide proefpersonen kregen een lijstje van 15 boodschappen die zij in de winkel moesten
zien te vinden. Daarnaast moesten er, nadat ze de boodschappen hadden besteld, enige
wijzigingen gemaakt worden en moesten er twee producten verwijderd worden. Deze laatste
twee opdrachten zijn vooral bedoeld om te kijken of beide proefpersonen de functies in het
winkelwagentjescherm ook konden vinden.

Van tevoren hebben beide proefjersonen gezamenlijk een uitleg gekregen over de werking
van het programma. Zowel de opbouw aismede de besturing werd hierin uitgelegd. Hiema
werden beide proefpersonen gescheiden en is proefpersoon 1 als eerste met de taak begonnen.

Proefpersoon 1 heeft de test binnen een half uur afgelegd en heeft hierbij geen fouten ge-
maakt. Wel kon ze in eerste instantie het 6e product niet op de lijst vinden. Het bleek dat deze
achteraf met goed werd weergegeven (in de afdeling vlees). Dit product is daama van de lijst
geschrapt en heeft de tweede proefersoon ook niet hoeven te bestellen. Proefpersoon 2 heeft
de taak ook succesvol afgelegd, ondanks dat ze geen computer ervaring heeft. Wel duurde de
taak bij haar langer (in totaal een uur), maar er werden verder geen fouten gemaakt. Wet had
ze twee keer huip nodig, omdat ze een bepaald product met kon vinden.

Ondanks dat beide proefpersonen de taak succesvol hebben afgelegd en de taak ook binnen
een redelijk tijdsbestek hebben uitgevoerd, in cen nog onvolledig, puur op tekst gebaseerd
systeem, zijn er toch enkele punten opgevallen in het ontwerp die niet duidelijk waren.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van deze punten en wordt aangegeven welke invloed
deze hebben gehad op het uiteindelijke systeemontwerp.

• In het prototype van het programma werd vooral gewerkt met gewichtseenheden van
producten. Bij koffie bestelt een gebruiker dan geen pak koffie, maar 250 gram koffie.
In de opdracht moesten beide proefersonen 7 pakken koffie bestelen. In het program-
ma werd dit weergegeven als 1750 gram koffie. Dit resulteerde in het feit dat beide
proefersonen moesten rekenen. Doordat deze problemen ook optraden bij andere
producten zijn in de uiteindelijke versie van Rotsèn de hoeveelheden bij de producten
aangepast (grammen en kilogrammen zijn bij de meeste producten vervangen door pak-
eenheden met daarbij het gewicht per pak vermeld). Voor koffie is dit geworden: 7
pakken koffie (1 pak = 250 gram).

Pagina 24



De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• In het winkelscherm worden in het prototype de afdelmgen weergegeven zoals in linker
gedeelte van afbeelding 3.4. Hierbij is te zien dat de tekst van een afdeling opgesplitst
is in twee stukken. Het idee hierachter is dat de stukken tekst in de schappen van de
winkels staan en het plaatje van de afdeling op het looppad. Dit om een looppad in het
winkelpiattegrond meer te benadrukken.

Atbeelding 3.4 - de oude en de nieuwe representatie van een afdeling.

Voor beide proefpersonen is deze scheiding erg onduidelijk gebleken Ze zagen beide
regels tekst niet als één geheel. Deze vormgeving is in de definitieve versie van Rotsèn
dan ook aangepast. De kasten zijn verwijderd en de tekst is nu samengevoegd onder het
plaatjes zodat beide regels tekst meer bij elkaar horen.

• Voor de tweede proefersoon was de methode om een product terug te leggen niet
duidelijk. Ze ging eerst terug naar een afdeling en daarna weer naar de productkast om
een nieuw product te selecteren. Het ontwerp is hierna zo aangepast dat men eerst wel
een product moet terug leggen voordat met verder door de winkel kan gaan. Het ont-
werp is dus dwingender gemaakt.

• De keuzetoetsen 'gaat u verder door de winkel' en 'u gaat verder door de afdeling ..'
waren niet duidelijk genoeg (te kleine tekst en onduidelijk lettertype). Daarnaast mocht
de tekst op beide knoppen wel korter. Deze tekst is later ook aangepast in 'Verder door
de winkel' en 'verder door de afdeling' Daarnaast is het lettertype en de lettergrootte zo
aangepast dat de tekst duidelijker leesbaar is.

• Het selecteren van foutieve producten komt voornamelijk doordat de beschrijving van
de producten op de plaats van de plaatjes (direct daaronder) te ciyptisch was. Zo kwam
het voor dat drie keer achter elkaar een zelfde product stond, maar dat het onderscheid
in de producten pas duidelijk werd bij de extra informatie die rechtsboven in het scherm
verschijnt als er met de muis over een product bewogen wordt. Dit probleem is daarna
opgelost door de tekst onder de plaatjes duidelijker te maken en de plaatjes zeif ook zo
duidelijk te maken, zodat het onderscheid goed te zien is.

• Beide proefersonen hadden soms moeite met het vinden van een bepaald product.
Hierbij is weer te zien dat het indelen van een winkel en bet plaatsen van de producten
in de juiste groepen een probleem blijft. Deze indeling blijkt namelijk zeer persoonsge-
bonden. Zo dacht de tweede proefersoon dat de koffie die als laatste product besteld
moest worden (Jacobs Carte Noir) geen koffie was maar een koekje. De eerste proef-
persoon had hier geen moeite mee. Daarentegen kon de eerste proefersoon het product
'wc-eend' in eerste instantie met vinden omdat ze deze in een andere afdeling zocht. De
tweede proefpersoon had bier juist geen moeite mee. Dit geefi aan dat een indeling voor
bepaalde producten zeer moeilijk is en dat sommige producten misschien ook wel in
meerdere afdelingen geplaatst moeten worden om zo fouten te voorkomen. Dit is in een
gewone winkel met goed te realiseren, maar zou in een teleshopsysteem juist wel goed
geImplementeerd kunnen worden.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• Voor de eerste proefersoon was het niet duidelijk hoe aantallen in het winkelwagentje
aangepast moesten worden. Om productaantallen te verhogen ging zijn eerst weer naar
de afdeling in de winkel en legde weer extra producten in het karretje. Dit is een extra
mogelijkheid die het programma biedt voor onervaren gebruikers. Voor de meer erva-
ren gebruikers is de keuzetoets 'meer' die een gebruiker direct de mogelijkheid biedt
om het productaantal te verhogen. Deze mogelijkheid was voor de tweede proefersoon
niet duidelijk genoeg.

De pilotsessie zoals die verlopen is, heeft enkele nuttige aanpassingen opgeleverd. Beide
proefersonen zijn achteraf ook nog geinterviewd over hun mening over het werken met het
systeem. Ze waren beiden positief over het systeem, maar vonden dat er nog te weinig afbeel-
dingen in waren verwerkt om een good eindoordeel te kunnen geven.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

U De nieuwe winkelinterface, Rotsèn

Nadat de eerste pilotsessie met het prototype is voltooid zijn de gegevens uit deze pilotsessie
gebruikt om het systeem aan te passen. Hierbij is de basisstructuur van het systeem hetzelfde
gebleven, maar zijn vooral in detail verschillende punten aangepast.

In de volgende paragrafen zal een volledig overzicht worden gegeven van de winkelinterface
Rotsèn zoals deze uiteindelijk is vormgegeven. In de eerste paragrafen zal een verhandeling
worden gegeven over de interne structuur van het programma. Daarna zal elk gebruikers-
scherm dat voorkomt in de winkelinterface afzonderlijk worden besproken.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• De structuur van de winkel

In het winkelscherm wordt gebruik gemaakt van een drie lagen structuur. Dc gebruiker heeft
hierbij als hoofdscherm de winkeiplattegrond, waar vanuit de gebruiker steeds naar hogere
(en meer specifiekere) niveaus kan gaan. Vanuit deze hogere niveaus (afdelingen en product-
kasten) kan de gebruiker steeds met één keuzetoets weer terugkeren naar cen lager niveau of
naar het hoofdscherm, de winkel.

Naast de schermen die gebruikt worden voor de 3 lagenstructuur zijn er nog 2 extra schermen
in de winkel die noodzakelijk zijn om de winkeltaak volledig te maken. De mgang van de
winkel vormt het eerste extra scherm van het systeem, waarin de gebruiker kan kiezen om de
winkel binnen te gaan. Het tweede extra scherm wordt gevormd door de kassa's met de uit-
gang, waar de gebruiker de geselecteerde producten kan afrekenen (of niet) en de winkel
kan verlaten. Vanuit dit scherm kan de gebruiker eventucel nog terugkeren naar het hoofd-
scherm om boodschappen die hij vergeten heeft aisnog te doen.

• De structuur van het winkelwagentje

In het scherm van het winkelwagentje zit geen lagenstructuur verwerkt. Er is één scherm dat
gedurende de gehele sessie zichtbaar is. Op het winkelwagentje kunnen maximaal 9 produc-
ten met afbeeldingen tegelijkertijd weergegeven worden. Heeft een gebruiker meer dan 9
verschillende producten in het winkelwagentje gestopt, dan zal er gebruik gemaakt gaan
worden van een paginasysteem van producten waarin de gebruiker kan bladeren. Per bladzij-
de worden er dan steeds 9 producten weergegeven.

Er is hier dus afgeweken van de winkelmetafoor, doordat niet alle boodschappen tegelijker-
tijd zichtbaar op het scherm aanwezig zijn. Door ruimtegebrek op het scherm moest in dit
geval gekozen worden voor een afwijkende oplossing.
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Dc ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• De keuzemogelijkheden van een gebruiker

Mede op basis van de voorgaande onderzoeken is er naar gestreefd om het aantal keuzemoge-
lijkheden dat een gebruiker heeft binnen één scherm te beperken. Dc gebruiker moet een
duidelijk overzicht hebben van wat de mogelijke doelen zijn. Daarnaast moeten alle keuzes
die een gebruiker kan maken duidelijk op het scherm weergegeven worden. Keuzes die een
gebruiker niet kan maken in een bepaald scherm dienen ook niet op het scherm aanwezig te
zijn. In Rotsèn zijn er twee methoden waarmee een gebruiker een bepaalde keuze kan maken.

De eerste groep objecten waarmee de gebruiker een keuze kan maken wordt gevormd door
de afbeeldingen van de afdelingen, productkasten en producten. Gaat een gebruiker met de
muis over één van deze objecten dan zal deze oplichten. Dit duidt aan dat cen gebruiker het
desbetreffende object kan selecteren.

Sajades, eltren enL
Afbeelding 4.2 - keuzeobjecten van beide groepen.

De tweede manier waarop een gebruiker een keuze kan maken is met behuip van één van de
aanwezige keuzetoetsen. Deze toetsen worden altijd grijs weergegeven met daarin een zwarte
tekst die kort aangeeft welke actie ondemomen wordt als de toets wordt ingedrukt. Keuze-
toetsen komen met in alle schermen van Rotsèn voor. Zo heeft het scherm met de plattegrond
geen keuzetoetsen en zijn de keuzetoetsen die in het scherm van het winkelwagentje voorko-
men alleen zichtbaar als er een product in het winkelwagentje zit en deze tevens geselecteerd
is.

Ondanks dat er twee verschillende groepen van objecten zijn waarmee een gebruiker een
keuze kan maken, is de manier waarop de keuze gemaakt wordt voor beide groepen hetzelf-
de. Men beweegt met het besturingsapparaat (de muis) naar het desbetreffende object en
drukt op de linker keuzetoets van het apparaat. Hierna worden de acties die bij het object
horen uitgevoerd.
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)e ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• Het keuzeschema van de winkel

Zoals gezegd in de vorige paragraaf zijn de keuzemogelijkheden van de gebruiker in Rotsèn
beperkt tot de noodzakelijke handelingen. Alle mogelijke keuzes die een gebruiker kan
maken in de winkel (het linkerscherm) worden hieronder in een keuzeschema weergegeven.
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De ontwilckeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

In afbeelding 4.3 is te zien dat de winkel in totaal 5 verschillende schermen heefi. Hierbij is
het vijfde scherm weer opgedeeld in twee sub-schermen, 5a en Sb. Het onderscheid in deze
twee schermen wordt gevormd door de keuzetoetsen die zichtbaar (en onzichtbaar) worden
als er een product wordt geselecteerd. Schermen 1 en 3 zijn de extra schermen, schermen 2, 4
en 5 vormen de lagen structuur van het programma.

In afbeelding 4.3 worden de keuze-objecten van de eerste groep (afdelingen, productkasten en
producten) weergegeven met rechthoekige vlakken. Dc afgeronde rechthoeken stellen de
keuzes voor die gemaakt kunnen worden met de keuzetoetsen. Een lijn afgesloten met een
vierkant (in plaats van een piji) geeft aan dat er een keuze is gemaakt waarmee de sessie is
beeindigd en het programma wordt afgesloten.

Dc keuzetoets 'minder' in scherm 5b zal alleen zichtbaar zijn als de gebruiker meer dan één
eenheid van een bepaald product heeft geselecteerd. In het andere geval is deze keuzetoets
niet noodzakelijk en wordt dus ook weggelaten. De keuzetoetsen 'verder door de winkel' en
'verder door de afdeling' worden in scherm Sb weggelaten. De reden hiervoor is dat als een
gebruiker een product heeft geselecteerd, hij dit product eerst in het winkelwagentje moet
leggen of het product moet terugleggen in de productkast, voordat hij weer verder door de
winkel kan gaan. In dit geval dus is gekozen voor een dwingend ontwerp. Daarnaast zijn de
keuzetoetsen die gebruikt worden om een geselecteerd product te bewerken 'minder', 'meer',
'terug leggen' en 'in de kar stoppen' alleen zichtbaar als er een product geselecteerd is.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

U Het keuzeschema van het winkelwagentje

Het rechter scherm met daarop het winkelwagentje staat wat betreft bediening los van de
winkel zelf. Waar de proefpersoon zich ook bevindt binnen de winkel (het linker scherm), de
functies van het winkelwagentje kunnen altijd worden gebruikt. Deze functies zijn alleen
athankelijk van het aantal producten die in het winkelwagentje aanwezig zijn.

Staat een gebruiker voor de winkelingang (scherm 1 van de winkel) dan zijn er nog geen
producten aanwezig in het winkelwagentje. Hierdoor heeft het winkelwagentje nog geen
functionaliteit. Het is wel al op het rechter scherm aanwezig, omdat de meeste mensen ook
met een leeg winkelwagentje de winkel ingaan (zonder producten). Heeft de gebruiker
eenmaal een product in het winkelwagentje gelegd, dan kunnen de functies van het winkel-
wagentje zoals productaantal verhogen, verlagen ten alle tijde gebruikt worden.

In een echte winkel zou deze mogelijkheid sociaal niet aanvaardbaar zijn. Toch weegt in dit
geval het gemak van het op alle tijden aanpasbaar maken van de hoeveelheden in het winkel-
wagentje zwaarder dan vasthouden aan de winkelmetafoor. In dit geval is er een duidelijke
keuze gemaakt voor de voordelen die een iets meer computer georienteerd systeem biedt.

Afbeelding 4.4 - het keuzeschema van het winkelwagentje.

In het schema van afbeelding 4.4 is te zien dat er in het winkelwagentje ook enkele functies
pas beschikbaar worden als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan:

• Er kan pas een product geselecteerd worden indien er minimaal één product in het
winkelwagentje aanwezig is.

• Het tonen van de vorige of volgende 9 producten kan pas als er meer dan 9 producten
in het winkelwagentje aanwezig zijn.

• Het selecteren van de keuzetoets 'mmder' kan hier alleen maar als er meer dan één
eenheid van het geselecteerd product aanwezig is in het winkelwagentje.
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Dc ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• De inhoud van de winkel, de productlijst

Bij het vormgeven van de winkelinterface is het ook belangrijk dat de winkel van een zo
realistisch mogelijke inhoud wordt voorzien. Bij de eerste opzet bleek dat de productlijst die
door het programma AHTHS gebruikt wordt eenvoudig over te zetten was naar het nieuwe
systeem. Dit, tezamen met nog twee belangrijke eisen, gaf het besluit om deze lust groten-
deels over te nemen.

• De winkelinterface, zoals hier ontworpen, blijft een simulatie van de werkelijkheid.
Toch is het erg belangrijk om de simulatie zoveel mogelijk te laten aansluiten bij deze
werkelijkheid. Door nu gebruik te maken van een productlijst van een bestaand pro-
gramma die een redelijk grote groep producten kent, wordt de werkelijkheidswaarde
(echtheid) van het programma vergroot.

• Daarnaast zal de winkelinterface gebruikt gaan worden voor een vergelijkend onder-
zoek met een bestaande interface, de CD-I versie die Albert Heijn gebruikt heeft voor
hun onderzoek. Om tot een goede vergelijking te kunnen komen met een bestaande
interface moeten beide systemen een productenverzameling hebben die enigszins
overeenkomstig is. Door gebruik te maken van de productlijst van AHTHS is een
systeem ontwikkeld dat qua productinhoud goed overeenkomt met het AH CD-I pro-
gramma.

Nadat de productlijst van AHTHS omgezet was in een bruikbaar formaat ontstond er een
probleem. AHTHS maakt gebruik van een 2 lagen structuur, waarbij 64 productcategorieen,
worden gebruikt die steeds 16 of meer producten bevatten. In bet ontwerp van Rotsèn wordt
gebruik gemaakt van een 3 lagen structuur. Een groep met 18 afdelingen, daarna een groep
van maximaal 16 productkasten (productcategorieen) per afdeling, en daarna een groep van
maximaal 16 producten per productkast. Een groot deel van de groepering van AHTHS is
daarna aangepast aan de indeling van Rotsèn
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsén.

• De weergave van de producten

Tijdens de cerste ontwikkelingsfase van Rotsèn is besloten dat het systeem een combinatie
moest worden van tekst en grafische representaties. Dit zou op alle 3 de niveaus (winkel,
afdelingen en productkasten) moeten worden doorgevoerd.

Dc voorgaande systemen waren of helemaal tekst geonenteerd of gedeeltelijk tekst en gedeel-
telijk grafisch georienteerd. Dit wit zeggen dat er geen afbeeldingen van de producten op het
scherm zichtbaar zijn, maar dat elk product tekstueel worden omschreven. Voor de afdeling-
en worden wel afbeeldingen gebruikt. Om de gebruiker een grotere herkenbaarheid te geven
in het feit dat hij daadwerkelijk aan het winkelen is (de winkelmetafoor), is er voor gekozen
om ook de producten van afbeeldingen te voorzien.

Met het besluit om cen grafische representatie te geven van zoveel mogelijk producten
ontstond een grote hoeveelheid werk doordat er maximaal 3024 plaatjes verzameld zouden
moeten worden Daarnaast moesten ook van de afdelingen en de productkasten afbeeldingen
worden gemaakt. Het voordeel bij deze laatste twee was wel dat ze opgebouwd konden
worden uit de producten die in een productkast zitten. De afbeeldingen die gevonden zijn
komen grotendeels uit de, in de loop van het laatste half jaar, verzamelde reclametijdschrif-
ten. Dc gevonden plaatjes zijn doormiddel van een page-scanner gedigitaliseerd en daarna
naar het juiste formaat getransformeerd. Op deze manier zijn er in totaal 2076 producten van
een atbeelding voorzien.

Dient een interface getest te worden op bruikbaarheid, waarbij ook gekeken wordt naar het
gebruik van afbeeldingen bij producten, dan zullen de meeste producten, productkasten en
afdelingen die een gebruiker doorloopt ook gevuld moeten zijn met afbeeldingen. Is dit niet
het geval, dan ontstaat er een te grote verstoring van de werkelijkheid. Er wordt dan geen
systeem meer getest dat werkt met grafische afbeeldingen, maar met een combinatie van
grafische afbeeldingen en tekstuele weergave.

Een andere manier om de winkel meer gevuld te krijgen met afbeeldingen is het vervangen
van producten door andere waar wel een afbeelding voor gevonden kon worden. Dit is vooral
gedaan in productkasten die nog 1 of 2 producten met plaatjes nodig hadden. De reden om dit
niet helemaal door te voeren ligt in het feit dat er niet te veel afgeweken mag worden van de
AHTHS lijst in verband met het vergelijkend onderzoek met het AH CD-I systeem.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

U De instelmogelijkheden van Rotsèn

Doordat de winkelinterface bestaat uit twee onathankelijke programma's die door middel van
een intern communicatie protocol met elkaar communiceren moet er een verbinding worden
gemaakt. Nadat bet programma is opgestart zal eerst een klein venster verscbijnen met de
mogelijkheid om een verbinding te maken met bet winkeiwagenprogramma. Nadat deze ver-
binding is gelegd zal het venster uitgebreid worden, waarna de onderzoeker enkele opties
kan instellen voordat de sessie met de winkelinterface wordt gestart.
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Afbeeldmg 4.5 - het instelscherm van de winkelinterface voor de onderzoeker.

De volgende instellingen kunnen door de onderzoeker gemaakt worden:

• Men kan selecteren of er gewerkt moet worden met één monitor of met twee monitoren.
Ondanks dat bet programma voor bet onderzoek gemaakt is voor twee monitoren heeft
het programma de mogelijkbeid om met één monitor te werken. In dit geval wordt
ertussen beide schermen gewisseld. Het winkelwagentje wordt dan op dezelfde scherm-
coördinaten weergeven als de winkel. Men kan dan tussen beide schermen wisselen met
de rechter muisknop.

• Er kan aangegeven worden na boeveel seconden de interface gestart moet worden. Op
deze manier kan men maximaal een wachttijd van 99 seconden inbouwen voordat het
systeem door een proefpersoon gebruikt kan worden. Daarnaast kan gekozen worden of
de interface tijdens de wachttijd op beide scbermen zichtbaar moet zijn of dat op beide
schermen een grijs viak moet worden weergegeven tottht de wachttijd verstreken is.
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Dc ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsên.

• Rotsén heeft de mogelijkheid om van maximaal 100 verschillende proefpersonen de
events te registreren. Per proefpersoon kunnen maximaal 100 sessies afgenomen wor-
den. Het nummer van de proefpersoon en de sessie kunnen ook in het opstartvenster
ingesteld worden. Standaard wordt de waarde genomen die één hoger ligt dan die van
de vorige proefpersoon, maar deze waarde kan door de onderzoeker aangepast worden.
We! is het zo dat een eenmaal aangemaakte sessie niet door Rotsèn overschreven kan
worden behalve proefersoon 00, sessie 00. Deze sessiewaarden zijn voor demonstra-
ties en worden niet gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

• De laatste instelling die gemaakt kan worden is de keuze tussen een weergave met
afbeeldingen bij de afdelmgen, productkasten en producten of zonder deze afbeelding-
en. In dat geval ontstaat er een systeem dat alleen op tekst gebaseerd is.

Als alle instellingen correct zijn ingevoerd kan de sessie daadwerkelijk worden gestart door
de toets 'Start Sessie' in te drukken. Hiema zullen beide schermen grijs worden en zal de
interface starten zodra de ingestelde wachttijd voorbij is. Vanaf het moment dat de interface
zichtbaar wordt voor de proefersoon zal ook de registratietijd gaan lopen.
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Dc ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• De ingang van de winkel

Zodra Rotsèn is opgestart en de sessie begint zal de linker monitor de mgang van de winkel
weergeven. Op het rechterscherm verschijnt dan ook het winkelwagentje. Dc reden om het
wagentje dan al zichtbaar te maken, is dat men vaak voordat men een supermarkt binnengaat
al een winkelwagentje heeft opgehaald. Men gaat dan met het wagentje de winkel binnen. We
proberen hier dus ook weer aan te sluiten bij de winkelmetafoor.

Bij dit scherm heeft de gebruiker twee mogelijkheden. Men kan de winkel binnengaan, via de
linker keuzeknop, of men kan besluiten het programma af te sluiten door de rechter keuze-
knop te selecteren.

Nadat men in dit scherm een keuze heeft gemaakt zal dit scherm niet weer getoond worden.
Kiest men voor de optic om de winkel met binnen te gaan (rechter keuzeknop) dan zal Rotsèn
aanduiden dat de sessie beeindigd is en zullen beide monitoren een grijs viak weergeven
(hetzelfde viak als bij het opstarten).
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• De winkelpiattegrond

Heeft een proef,ersoon gekozen voor de mogelijkheid om de winkel binnen te gaan, dan zal
het scherm opgebouwd worden waarin de winkelpiattegrond weergegeven wordt.

De globale opbouw van de winkel is zo gemaakt dat deze voor een deel lijkt op de platte-
grond van bestaande winkels. Men begint links bovenin met de ingang van de winkel. Men
komt dan via een vaste route uiteindelijk linksonder in het scherm uit bij de kassa's. De reden
dat niet gekozen is voor een leespatroon van links naar rechts om dan uiteindelijk rechtsonder
uit te komen, maar voor een winkelpatroon Iigt vooral in het feit dat anders de functionaliteit
van het winkeiplattegrond grotendeels verdwijnt. Er is hier dus een keuze gemaakt om vast te
houden aan de winkelmetafoor.

Zoals in afbeelding 4.7 is te zien zijn alle afdelingen van elkaar gescheiden door middel van
donker grijze muren. Deze muren kan een gebruiker doorkruisen met de muiscursor. Dit zou
natuurlijk in een echte winkel niet kunnen, maar er is hier voor deze oplossing gekozen om
de mensen niet te verplichten een vaste route te volgen. Deze wordt door de plattegrond wel
getoond via de grijze muren, maar wordt met dwingend opgelegd. De reden om geen vaste
dwingende route aan te leggen wordt door de volgende twee argumenten gegeven:

S Gedurende het ontwerpproces van het programma kwam naar voren dat gebruikers zeer
uiteenlopende interpretaties hebben van hoe een winkel ingericht zou moeten zijn. Dit
hangt vooral af van de winkels waar de gebruiker normaliter de boodschappen doet. Het
blijkt dat veel winkels een andere indeling hebben van hun afdelingen en producten. Dit
kan zelfs voor een zelfde soort winkel (bijvoorbeeld Albert Heijn) per plaats verschillen
en is vooral afhankelijk van het gebouw waarin de winkel gevestigd is.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• Bij het gebruik van een vaste route zal een gebruiker gemiddeld een langere weg moe-
ten afleggen. Dit komt vooral naar voren als de gebruiker zich niet aan de route houdt
en de afdelingen niet in de vaste volgorde wil bezoeken. In dit geval is het dan ver-
standiger om te kiezen voor een korte route tussen de kasten door. In het huidige ont-
werp zou een gebruiker, indien deze niet door de muren heen kan, bijvoorbeeld van de
afdeling 'zuivel' naar 'overige producten' eerst 3 keer over het gehele scherm heen en
weer moeten bewegen (van links naar rechts) om de afdeling 'overige producten' te
bereiken.

Het eerste yak, linksboven in het scherm, waarop een symbool van de betreffende winkel is
weergegeven, kan door de gebruiker met geselecteerd worden. Dit wordt ook duidelijk
gemaakt doordat dit viak met oplicht als de gebruiker er met de muis over beweegt. Via het
databestand waarin de informatie opgeslagen wordt over de afdelingen en de productkasten
kan deze instelling veranderd worden. Alleen 'actieve' afdelingen kunnen geselecteerd
worden.

Een gebruiker kan een afdeling selecteren door, indien hij met de muis op de afbeeldmg staat
die de desbetreffende afdeling representeert, de linker muisknop in te drukken. De afbeelding
van een afdeling zal oplichten indien de gebruiker met de muis over deze afdeling beweegt.
Gaat men van een oplichtende afdeling naar een andere dan zal de niet meer actieve afdeling
weer zijn gewone kleur krijgen.

Salades, eferen en
L zulvel I

Als muiscursor is gekozen voor een verkleinde vorm van het winkelwagentje. Dit winkeiwa-
gentje wordt op het scherm op twee manieren weergegeven. Athankelijk van de muisbewe-
ging zal het wagentje links of rechts georienteerd op bet scherm verschijnen. De reden om de
muiscursor weer te geven als winkelwagentje is ook gedaan om de winkelmetafoor nadrukke-
lijker aan te geven. Men gaat niet met een muiscursor door de winkelpiattegrond, maar met
een winkelwagentje.

r
1

Salades, eleren en

L zulvel

Afbeelding 4.8 - selectiewisseling tussen de afdelingen 'salades, eieren en zuivel' en 'Groente en Fruit'.

Groente en
fruit J
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

U De afdeling

Zodra de gebruiker een afdeling in de winkeiplattegrond heeft geselecteerd met de linker
muisknop zullen de productkasten die bij deze afdeling horen op het scherm gezet worden.
Hierbij kunnen per afdeling maximaal 16 productkasten verschijnen.

Elke productkast wordt weergegeven met een afbeelding van enkele producten die in die
productkast voorkomen. Daaronder staan maximaal twee regels tekst die ook aangeven wat er
in een productkast aanwezig is. Is er van een productkast geen afbeelding beschikbaar (in
afbeelding 4.9 is dat de productkast kruidenthee), dan wordt er de tekst 'nog geen afbeelding
beschikbaar' getoond.

Zowel in het scherm waar de afdelingen worden getoond als in het scherm waar de producten
worden getoond, wordt maar een deel van het scherm voor deze informatie gebruikt. Het
onderste deel van het scherm bevat een balk, waarin links en rechts plaats is voor 2 keuze-
toetsen. In het midden staat een afbeelding van de desbetreffende afdeling. De linker keuze-
toets is in een afdeling zichtbaar. Met deze keuzetoets kan een proefpersoon weer verder door
de winkel gaan (de gebruiker keert dan weer terug naar de winkelpiattegrond). Dc rechter
keuzeknop wordt in een afdeling met gebruikt en is dan ook niet zichtbaar.

De selectie van een productkast gebeurt op dezelfde manier als het selecteren van een afde-
ling. De procfersoon gaat met de muis naar de productkast van zijn keuze en kiest deze door
op de linker muisknop te drukken. Een productkast zal oplichten als de muis hierover bewo-
gen wordt.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

U De productkast

Nadat de proefpersoon een productkast uit een afdelmg heeft geselecteerd komt hij in het
scherm waar de producten worden getoond. Men bevindt zich dan op het derde niveau, die
van de producten.

Afbeelding 4.10 - een productkast uit de afdelmg 'Thee en koffie'.

Dc schermopbouw van een productkast heeft een grote gelijkenis met die van een afdeling.
Ook hier worden maximaal 16 afbeeldingen getoond, alleen zijn het in dit geval de producten
die getoond worden. Onder de afbeeldmg van een product staat een korte omschrijving van
het desbetreffende product.

Daarnaast zijn er onderin flu twee keuzetoetsen waarmee de gebruiker weer verder door de
winkel kan gaan. De linker keuzeknop 'verder door de winkel' brengt de gebruiker weer naar
de winkelpiattegrond. De rechter keuzeknop 'verder door de afdeling.. 'brengt de gebruiker
weer naar de afdeling van de productkast waar hij flu is.

Dc selectieprocedure voor een bepaald product gaat ook in dit scherm weer op de dezelfde
manier als bij de afdelingen en de productkasten. Men beweegt met de muis over een product
en dit product zal dan oplichten. Daarnaast zal van een product dat voor geselecteerd is extra
iriformatie verschijrien in de rechter bovenhoek van het scherm. Deze iriformatie bevat de
prijs van het product, de cenheid van het product en eventueel nog extra informatie.

Heeft de gebruiker flu het product gevonden dat hij wil hebben dan drukt hij op de linker
muisknop als het product voor geselecteerd is. Nu zal het product met langer oplichten maar
een groene achtergrond krijgen en kunnen er ook geen andere producten meer geselecteerd
worden.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

Het scherm ziet er flu uit zoals in afbeelding 4.11. De gebruiker kan nu eerst niet meer verder
door de winkel, maar zal eerst jets met het gepakte product moeten doen. Dc keuzetoetseri
die aan de rechterkant van het scherm zijn verscherien geven de gebruiker deze mogelijkheid.

Boven de verschenen keuzetoetsen staat in het groen weergegeven hoeveel men al van het ge-
pakte product heeft. Dit is groen weergegeven om de relatie tussen het gekozen product
(het groen opgelichte viak) en de extra keuzetoetsen duidelijk te maken. In totaal zijn er 4
keuzetoetsen op het scherm die de gebruiker flu kan toepassen:

• Met de keuze toets 'Minder' kan de gebruiker de hoeveciheid van het geselecteerde
product verlagen. Het selecteren van deze keuzetoets kan alleen maar indien de ge-
bruiker al meer dan een eenheid van het geselecteerde product heeft gepakt.

• Met de keuze toets 'Meer' kan de gebruiker de hoeveelheid van het geselecteerde
product verhogen.

• Met de keuzetoets 'Terugleggen' kan een gebruiker het geselecteerde product terugleg-
gen in het schap. Hiema zal het scherm er weer uitzien als in afbeelding 4.10 en kan de
gebruiker een andere product selecteren of weer verder door de winkel gaan.

• Met de keuzetoets 'In de kar leggen' wordt het gepakte product daadwerkelijk in de
kar gelegd. Hiema zal het product op het rechterscherm in het winkelwagentje zicht-
baar worden. Ook bij deze optic zal het winkelscherm daama er weer uitzien als in
afbeelding 4.10. Deze keuzetoets is in het winkelwagentje ingebouwd, om te benadruk-
ken dat men met deze toets het product daadwerkelijk in het karretje legt.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn,

• Het afrekenen van de producten bij de kassa's

Als de gebruiker de winkeltaak goed heefi uitgevoerd is dit het laatste scherm dat hij te zien
krijgt. Nu zijn er, afhankelijk van het aantal producten dat in het winkelwagentje liggen, twee
of drie keuzetoetsen beschikbaar.

Ten eerste kan de gebruiker weer naar de winkelpiattegrond als hij nog enkele producten
vergeten is uit de winkel mee te nemen. Dit kan met de keuzetoets 'verder door de winkel'.
De keuzetoets 'Dc producten afrekenen en meenemen' is alleen zichtbaar als er ook daadwer-
kelijk producten in het winkelwagentje liggen. Is dit niet het geval dan is alleen de rechter
keuzetoets 'De producten niet afrekenen' zichtbaar, waarmee een gebruiker het progranima
ook kan beeindigen zonder producten mee te nemen.

In het midden van het scherm wordt weergegeven hoeveel producten er in totaal in het
winkelwagentje zitten en wat het totaal bedrag is. Daarnaast is er een afbeelding van enkele
kassa's neergezet om zo duidelijk een onderscheid te maken tussen de afdelingen en de
kassa's.

Wordt één van beide keuzetoetsen geselecteerd die met het afrekenen te maken hebben, dan
is de sessie beeindigd. Hierna worden beide schermen grijs gemaakt en verschijnt er de tekst:
'Dc sessie is beëindigd, u kunt uw begeleider roepen.'
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Dc ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsén.

U Het winkelwagentje

Op de rechter monitor wordt continu een afbeelding van het winkelwagentje gegeven met
daarin de geselecteerde boodschappen

Het weergeven van de producten vindt plaats op dezelfde manier als in het productenschenn.
Onder de afbeelding van een product staat in één regel een omschrijving van het product.
Daaronder is een extra regel tekst toegevoegd, waarin de hoeveelheid van het product en de
tota1prijs van het product wordt weergegeven. Op het scherm wordt linksonder het totaal
aantal producten weergegeven en de totaalprijs van alle producten in het winkelwagentje.

Ook bij het winkelwagentje zal een product oplichten als er met de muiscursor overheen
wordt bewogen. De muiscursor wordt hier ook met cen handje weergegeven, net als in het
productenscherm. Wordt flu een product geselecteerd, dan zal dit groen kleuren en worden de
functies die bij het winkelwagentje horen rechtsonder in het scherm zichtbaar (zie aibeelding
4.14). Deze functies zijn bijna identiek aan die van het productenscherm.

• Met de keuze toets 'Minder' kan de gebruiker de hoeveelheid van het geselecteerde
product verkleinen. Het selecteren van deze keuzetoets kan alleen als de gebruiker
meer dan één eenheid van het geselecteerd product in het winkelwagentje heeft.

• Met de keuze toets 'Meer' kan een gebruiker de hoeveelheid van het geselecteerde
product vergroten.

• Met de keuzetoets 'Terug in de kar leggen' kan een gebruiker het geselecteerde product
terugleggen in het winkelwagentje. Hierna zal het scherm er weer uitzien zoals in
afbeelding 4.13.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsén.

• Met de keuzetoets 'Uit de kar halen' wordt een product dat men in de kar heeft geselec-
teerd uit de kar gehaald. Deze keuzetoets is dus de tegenhanger van de keuzetoets in de
winkel waarmee producten in de kar gelegd kunnen worden.

Er worden steeds maximaal 9 producten tegelijk op het scherm getoond. Heeft een gebruiker
meer dan 9 producten geselecteerd uit de winkel, dan zal er een nieuwe pagina aangemaakt
worden. Er zal dan een keuzetoets aan het scherm worden toegevoegd die aangeeft dat de
gebruiker één pagina verder of één pagina terug kan. Dc twee keuzetoetsen worden direct
onder de 9 producten weergegeven.
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Dc ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• Dc ontwikkeling van hulpapplicaties

Doordat het vervolgonderzoek een vergelijkingsonderzoek is in het functioneren van twee
teleshopsystemen, dient de taak en de taakuitvoering, zoals die op beide systemen toegepast
wordt, zoveel mogelijk overeenkomstig te zijn. Bij de taak wordt dit bereikt door voor beide
systemen gebruik te maken van een zelfde boodschappenlijstje en door de proefpersonen op
beide systemen dezelfde opdrachten te gegeven. Kijken we naar de taakuitvoering dan is te
zien dat er een verschil optreedt in de bediening tussen het AH CD-I systeem en Rotsèn,
door- dat beide systemen gebruik maken van een ander type invoerapparat. Bij het AH CD-I
systeem wordt gebruik gemaakt van een memoiy spelletje om de gebruikers aan het invoerap-
paraat te laten wennen. Om bier nu op aan te sluiten is voor Rotsèn ook een memory spelletje
ontwikkeld zodat de gebruiker voorafkan oefenen in bet werken met de muis.

Doordat bet vervolgonderzoek een vergelijkend onderzoek is tussen gebruikers van twee
systemen, zullen tij dens het onderzoek de handelingen van de gebruikers geregistreerd
moeten worden. Naast het registreren van wat een gebruiker tijdens een sessie doet zijn voor
dit onderzoek de volgende 3 factoren van belang:

• Hoeveel tijd heeft een gebruiker nodig om een bepaalde boodschap te bestellen. Hierbij
wordt niet alleen naar de boodschappen afzonderlijk gekeken, maar ook naar de gemid-
delde tijd die een gebruiker nodig heeft en bet verscbil tussen de tijd noodzakelijk voor
de eerste en voor de laatste boodschappen

• Hoeveel fouten maakt een gebruiker tijdens bet bestellen van de boodschappen. Hierbij
kunnen de fouten worden onderverdeeld in: het selecteren van de verkeerde producten,
bet niet kunnen vinden van bepaalde producten en bet foutief toepassen van de keuze
toetsen bij het selecteren van de producten en het wijzigen van product hoeveelheden.

• Hoeveel proefleider buip beeft een gebruiker nodig. Hierbij kunnen verschillende
vormen van huip worden onderscheiden: kort uitleg geven als de gebruiker daar om
vraagt, bij de gebruiker blijven en deze op weg helpen en bet ingrijpen bij een gebruiker
als deze ergens met meer uit kan komen.

Voor bet registreren van deze gegevens wordt tij dens bet onderzoek gebruik gemaakt van
video-opnamen, waaruit achteraf door middel van scoring de gegevens worden gehaald. Nu
is bij Rotsèn de mogelijkbeid ingebouwd om de handelingen, die een gebruiker uitvoert met
de muis tijdens een sessie, op te slaan. Deze gegevens kunnen na de sessie met behuip van
twee speciaal daarvoor ontwikkelde programmamodules geanalyseerd worden. Dit als aan-
vulling op de video-opnamen, die bij het analyseren twee grote nadelen hebben: bet is erg
tijdrovend om de juiste gegevens te analyseren en de opnamen geven niet altijd een goed
beeld van de handelingen van de gebruiker op bet beeldscherm.

In totaal zijn er 5 programmamodules ontwikkeld naast Rotsèn. Behalve het memoryspel en
de twee modules om events te bewerken zijn er ook nog twee modules ontwikkeld, waarmee
de inhoud van de winkel aangepast kan worden. Tezamen met de winkelinterface vomien ze
een geheel en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle vijf programmamodules zullen
in de volgende paragrafen aan de orde komen. Hierbij zal steeds kort uitgelegd worden
waarom deze programma's zijn ontwikkeld en hoe ze werken.
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I )e ntwikke1ing van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

U De ontwikkeling van het memory spel

Bij het voorgaande onderzoek tussen het AH CD-I systeem, AHTHS en NTS werd bij het
AH CD-I gebruik gemaakt van een speciaal invoerapparaat. Dit apparaat is voor veel mensen
onbekend. Om proefersonen flu te laten wennen aan dit apparaat en om te voorkomen dat
proefpersonen vanwege onbekendheid met dit apparaat slechter zouden functioneren kregen
de proefpersonen de kans om te oefenen met dit invoerapparaat d.m.v. een spelletje. Hiervoor
werd een versie van het bij veel mensen bekende memoiy gekozen.

Bij AHTHS en NTS wordt gebruik gemaakt van het toetsenbord. Dit invoerapparaat is voor
veel mensen een veel bekendere manier om gegevens in te voeren. Daardoor is voor deze
twee programma's bij het voorgaande onderzoek geen oefernng vooraf noodzakelijk geweest.

Bij Rotsèn wordt als invoerapparaat gebruik gemaakt van een muis. Dit invoerapparaat is ook
voor een grote groep mensen een onbekende manier om bepaalde acties in een systeem in te
voeren. Om deze mensen nu een zelfde huip te bieden als bij het AH CD-I systeem is ook bij
Rotsèn een spelletje ontworpen waarmee men het gebruik van de muis kan oefenen. Dit
programma is ook gebaseerd op de regels van memory. Men kan steeds twee kaartjes om-
draaien en proberen hiermee van alle kaartjes de paren te vinden (zie afbeelding 5.1).

In het programma zijn 5 indelingen van kaartjes gemaakt, waarbij er enkele zijn met een vast
verdelingspatroon en enkele met een willekeurig verdelingspatroon. Bij het opstarten van het
memoryspel kan de onderzoeker bepalen welk patroon hij wil gebruiker. Daarnaast kan in-
gevoerd worden hoeveel keer een proeiersoon één kaartje mag omdraaien voordat deze als
fout wordt aangemerkt. Deze waarde kan ingesteld worden tussen 0 en 10.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

Bij het spelletje is als extra cen bonus knop toegevoegd waarmee alle kaartjes voor een
periode van 5 seconden op het scherm worden getoond. Dit is als extra hulp bij het program-
ma gevoegd. Ook bevat het programma een kieme helptekst die opgeroepen kan worden door
op de help toets onder in het scherm te drukken (zie afbeelding 5.2). Als alle kaartjes zijn
gevonden zal het programma een blauwe achtergrond krijgen en is het spel beëindigd.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

• Aanpassen van de inhoud en de volgorde van afdelingen en productkasten

Het indelen van de winkel en het categoriseren van alle producten in productkasten blijkt een
erg ingewikkeld probleem. Doordat er voor Rotsèn een nieuwe indeling gemaakt moest
worden van de AHTHS productlijst is er eerst gekeken naar de methode waarop gewone
winkels de producten indelen in categorieën.

Hierbij kwam al snel naar voren dat de supermarkten onderling geen of weinig overeenkomst
hebben qua winkelindeling. Ook bij de winkels binnen één concern kunnen er zeer verschil-
len de indelingen zijn van productgroepen. Doordat hieruit moeilijk een goede selectie
gemaakt kon worden is uiteindelijk gekozen voor een indeling die gezamenlijk met de gehele
onderzoeksgroep is opgezet en besproken. Bij deze opzet is getracht zo goed mogelijk tot een
de algemene indeling te komen.

De problemen omtrent de indeling kwamen in de pilotsessie ook naar voren. Beide proefer-
sonen hadden bij bepaalde producten problemen om de juiste afdeling te vinden. Dit geeft
ook aan dat de plaats van producten zeer persoonsgebonden kan zijn en athankelijk is van
hoe iemand een winkelindeling in gedachten heeft.

Naar aanleiding van deze problemen is besloten om twee huipprogramma's te ontwikkelen,
waarmee op een eenvoudige manier de inhoud van de winkel en de volgorde van afdelingen,
productkasten en producten aangepast kan worden. Zo kan na het vervolgonderzoek op een
eenvoudige manier de volgorde en inhoud van de winkel geoptimaliseerd worden.
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De ont'wikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

U Aanpassen van de inhoud van de wmkel

Bij het ontwikkelen van het systeem is er vanaf het begin vanuit gegaan dat de inhoud van de

winkel los moet komen te staan van het ontwerp van de winkel zeif. Het zou dus eenvoudig
moeten zijn om de winkel, die nu een product inhoud van Albert Heijn representeert te ver-
vangen door een productinhoud die bijvoorbeeld een HEMA winkel heeft.

Rotsèn bewaart alle gegeven over de winkel in twee databestanden. Het eerste databestand
'GROEPEN.DBF' bevat alle gegevens over de 18 afdelingen en alle daarbij behorende
productkasten. Het tweede databestand 'PRODUKTS.DBF' bevat alle producten met hun
gegevens. Met de lijstbewerker is het nu mogelijk om de gegevens die in deze twee bestanden
staan te bewerken. Het programma toont bij het gebruik beide databestanden in 2 tabellen
waarin de onderzoeker vrijelijk alle gegevens kan aanpassen. Daarnaast zijn beide tabellen
aan elkaar gekoppeld. Hierdoor kan men met behuip van de tabel die de productkasten
representeert, steeds de 16 daarbij behorende producten zien. Op deze manier wordt een
duidelijk overzicht gegeven van de producten per productkast.

Bij het aanpassen van de winkelinhoud wordt geen rekening gehouden met het aanwezig zijn
van afbeeldingen. Deze afbeeldingen zal de onderzoeker zeif in de juiste directoiy's moeten
plaatsen. De afbeeldingen worden bewaard in 18 directory's, waarbij elke afdeling een eigen
directory met afbeeldingen heeft. De verbinding tussen het databestand en de afbeeldingen
wordt gevormd door de afdeling en het productnummer, dat voor elk product in de data-
base een urnek nummer is.

Afbeelding 5.3 - de lijstbewerker.
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De ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bi-uikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsèn.

U Aanpassen van de volgorde van afdelmgen en productkasten

Dit programma, de dataverplaatser, is gemaakt om de onderzoeker een eenvoudige methode
te bieden om afdelingen en productkasten naar een andere positie in de winkel te verplaatsen.
Afdelingen kunnen in de winkel op elke positie neergezet worden, daamaast kunnen de
productkasten in een afdeling verplaatst worden naar cen andere plaats brnnen de afdeling
zeif.

Ook dit programma werkt weer met twee tabellen. In de bovenste tabel kan men een afdeling
selecteren (zie afbeelding 5.4). Hiema kan de onderzoeker deze afdeling één of meerdere
posities naar boven of naar beneden in de tabel verplaatsen. De plaats in de tabel staat hierbij
voor een bepaalde positie op het scherm. Voor de tweede tabel, waarin de productkasten
staan van de actieve afdeling geldt dezelfde procedure.
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Dc ontwikkeling van een teleshopsysteem voor bruikbaarheidsonderzoek bij ouderen, Rotsén.

U Het scoren van de gebruiker-events

Bij het voorgaande onderzoek was het een zeer tijdrovend karwei om alle handelingen die de
gebruikers hadden verncht brnnen de winkeltaak te scoren. Dit werd achteraf gedaan door
beoordeling van de video-opnamen die gemaakt zijn tijdens de onderzoekssessie. Eén van de
ontwerpeisen voor het nieuwe systeem was, dat dit voorzien zou worden van een module die
zou bijhouden welke handelingen een gebruiker tijdens een sessie in de interface verricht. Dit
registratiesysteem zou alle muisbewegingen en muis toetsindrukken moeten opslaan, zodat
deze later met behuip van een ander programma bekeken en bewerkt zouden kunnen worden.

De gekozen oplossing is een event-registratiesysteem dat ingebouwd zit in de winkelinterfa-
cc. Om de 55 milliseconden worden de muiscoördinaten van de proefpcrsoon opgeslagen in
een muiscoördinaten bestand. Dit gebeurt voor beide schermen, maar alleen als het scherm
actief is (de muis moet over dat scherm bewegen). Daarnaast worden er twee bestanden door
het progranima aangemaakt die alle events bevatten. Onder events wordt het indrukken van
de muistoets verstaan en de acties waardoor het scherm van opbouw verandert (bijvoorbeeld
als de gebruiker met de muis van het ene plaatje naar een ander plaatje beweegt).

Afbeelding 5.5 - het opslaan van events in Rotsèn.

Daarnaast zijn er nog extra events toegevoegd die met behulp van het toetsenbord gegene-
reerd worden, zodat de onderzoeker tijdens een sessie verschillende vormen van ingrijpen
kan weergeven in het event-bestand. Tijdens een sessie kan namelijk een gebruiker om huip
vragen of kan het zijn dat een gebruiker er niet meer uit komt. In dit geval dient de onderzoe-
ker in te grijpen, maar dan moet deze vorm van ingrijpen wel geregistreerd worden.

Alle events en muiscoördmaten krijgen een tijdcode mee die relatief wordt gesteld aan het
moment dat het openingsscherm aan de gebruiker wordt getoond. Deze tijd wordt gegeven in
uren, minuten, seconden en milliseconden. Alle objecten die een proefersoon in de wink-
elinterface kan gebruiken hebben een eigen event-code. Een overzicht van deze event-codes
wordt gegeven in bijlage 3.

Voor het bewerken van de door de winkelinterface opgeslagen muiscoördinaten en events
zijn er nog twee extra programmamodules ontwikkeld, de event-bewerker en het flimpro-
grarnma. In de volgende twee paragrafen worden beide modules kort besproken en wordt een
overzicht gegeven van de mogelijkheden van beide modules.
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U Het event-bewerkingsprogramma

Tijdens een sessie worden alle events opgeslagen in twee bestanden. Eén bestand voor alle
events die gegenereerd worden in de winkel en één voor alle events gegenereerd in het
winkelwagentje. Dc event-bewerker leest beide event-bestanden, die aangemaakt zijn tijdens
een sessie, in en combineert deze zodat er één lijst ontstaat van events gesorteerd op tijd.

In afbeelding 5.6 staat een voorbeeld van een sessie. Is er eenmaal cen sessie geimporteerd
dan kan deze bewerkt worden. Alle velden in de tabel kunnen gewijzigd worden en er kunnen
regels toegevoegd en verwijderd worden. Zo kunnen alle events (of groepen van events) van
commentaar worden voorzien.
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(555(5

56)).-
563(5

9)010

1 2
OXI 3
CIX14

- --— -

9575 82)3335567 1978 4 90 84 902.01
(5.5716 820335942 1916 1564 00 64 902-01

17 000040260 1917 0072 00 56 508 -01
COOlS 000041 633 0400 0262 00 (0 H127 500568 600 T89)4to945 Des
19 000042007 0455 00 14 07.07
20 008244270 1353 0270 .00 51 590-0001
21 (50(3)45 423 1050 .071 00 56 9)13-01
(59)22 9)70047940 0240 7 00 00 02

00323 000049323 0090 0470 04 414

4 000055299 0196 0059 00 05 00

25 000002502 0135 5934 00 04 4516 S9596 Afr00onon 69 4.64....
000055419 0457 0000 00 17 10

Afbeelding 5.6 - de event-bewerker met een geimporteerde sessie.

Ook kunnen events op kleur worden gegroepeerd, zoals dat in figuur 5.6 ook is gedaan. Elk
event-type kan hierbij een eigen kleur krijgen Deze kleurinstellingen kan een onderzoeker
naar eigen wensen aanpassen.

Is een sessie eenmaal van commentaar voorzien dan kan deze tijdelijk opgeslagen worden als
een tussenbestand. Is het toevoegen en groeperen van events voltooid voor een bepaalde
sessie dan kan de tabel geëxporteerd worden naar een ASCII-tekst bestand, zodat deze
eventueel weer verder verwerkt kan worden in andere programma's.

Dit programma is mede ontwikkeld met de gedachte dat dit een opzet zou kunnen zijn naar
een algemeen systeem, waarmee de events van stimulus/respons taken van verschillende
onderzoeksprogramma's verwerkt zouden kunnen worden. Een programma zoals TASKIT
(Gerritsma & van der Meulen, 1991) waarmee stimulus/respons taken worden ontwikkeld
bevat ook een module waarmee de events van een proefersoon opgeslagen kunnen worden.
Indien het event-bewerkingsprogramma ook dit soort events zou kunnen verwerken wordt er
een stap gedaan richting de vorming van een algemene ontwikkelomgeving voor het maken
en verwerken van stimulus/respons taken. Een verdere verhandeling hierover wordt gegeven
in de eerste bijiage.
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U Het afspelen van een sessie, het flimprogramma

Ondanks dat de onderzoeker met het event-bewerkingsprogramma de data op een eenvoudige
manier kan bewerken kunnen er tijdens een sessie situaties ontstaan die niet goed naar voren
komen in de event-lijst. In dat geval zou men weer moeten teruggrijpen naar de video-opna-
men om aisnog een goed beeld te krijgen van wat er precies gebeurd is. Om dit te voorkomen
is het flimprogramma ontworpen, waarmee een volledige sessie weer afgespeeld kan worden
op een computer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de opgeslagen events en muiscoördina-
ten van een sessie.

Met alleen afspelen zou de functie van dit programma niet al te groot zijn, maar het biedt ook
de mogelijkheid om in een sessie vooruit of achteruit te spoelen. Naast deze vooruit en
achteruit spoelfunctie is het ook mogelijk om steeds per event vooruit te spoelen of per vaste
tijdseenheid van 5 seconden. Hierdoor heefi de onderzoeker een flexibele methode om alle
handelingen van een proefpersoon op het scherm te analyseren.

Tijdens het afspelen wordt de muis zoals die gebruikt is tijdens een sessie weergegeven als
een rechthoekje. De beeldopbouw is bijna hetzelfde als die van de winkelinterface, alleen
wordt erboven in het scherm continu een balk weergegeven met daarin de belangrijkste
functies van het flimprogramma (afbeelding 5.7). Op deze informatiebalk wordt ook continue
het tijdsverloop en de laatste actieve event weergegeven. Daarnaast worden de x- en y-
coördinaten van de muis bijgehouden.

—s j: .
Afbeelding 5.7 - de menu- en informatiebalk van het flimprogramma.

Ondanks de voordelen van het flimprogramma moet er bij toekomstige van het systeem
rekening worden gehouden met de volgende beperkingen:

• Doordat het programma een extra uitbreiding is van de winkelinterface zijn de systeem-
eisen hoger dan die van de winkelinterface zeif. Daarnaast kan een sessie alleen maar
afgespeeld worden op een één monitor systeem, waarbij er met een wisselscherm ge-
werkt wordt.

• Doordat het programma een simulatie van de winkelinterface is, zullen alle wijzigingen
die later gemaakt worden in de winkelinterface (zowel programmacode als schermop-
bouw) ook gemaakt moeten worden in het flimprogramma.

Ook het flimprogramma is gemaakt met de achterliggende gedachte van het ontwikkelen van
een algemeen systeem voor het maken en verwerken van stimulus/respons-taken. Voor de
onderzoeker biedt dit programma de mogelijkheid om alle acties van de gebruiker op het
scherm te observeren zonder gebruik te hoeven maken van videocamera's en programma's
waarmee video-opnamen apart geanalyseerd moeten worden.
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U Conclusies

Doordat Rotsèn zoals het flu ontworpen is nog getest moet worden in het vervolgonderzoek,
is een eindconclusie over de bruikbaarheid van het systeem bij ouderen nog te voorbarig.
Volgens de richtlijnen zou het programma gebruiksvriendelijk moeten zijn en enkele testen
die afgelegd zijn voordat met het vervolgonderzoek is begonnen, wijzen dit ook uit. Toch is
een voorbarige conclusie niet op zijn plaats, daar het vervolgonderzoek juist bedoeld is voor
het vinden van onderdelen in het ontwerp van de interface die in de loop van het ontwikkel-
proces verkeerd zijn vormgegeven of zijn onderbelicht.

Een conclusie die wel gegeven kan worden is dat het ontwikkelen van een systeem, waar
bruikbaarheid voorop staat, met bij voorkeur dient te gebeuren vanuit één tak van de weten-
schap. Tijdens het ontwikkelen van Rotsèn werd al gauw duidelijk dat de vorm van samen-
werking waarvoor gekozen is, een goede manier is om systemen te ontwikkelen daar men
elkaar op een juiste manier aanvult. Vanuit de richting van TCW is er de kennis om goed
programma's te kunnen ontwikkelen en is er een gedeeltelijke kennis van de cognitieve
ergonomic. Bij de sectie experimentele en arbeidspsychologie is er juist weer een zeer gede-
gen kennis van dit onderwerp, maar weet men ook voldoende van elektronische systemen af
om dit in samenwerking met de andere richting goed te kunnen ontwikkelen. Deze samenvoe-
ging van kennis is bij het ontwikkelen van Rotsèn een groot pluspunt geweest.

Een tweede conclusie die naar voren kwam tij dens het mdelen van de producten is dat deze
indelingen zeer persoonsgebonden zijn. Hieruit komt dan ook de vraag naar voren of een
teleshopsysteem niet zo ontworpen zou moeten worden dat deze zich aanpast aan de omstan-
digheden van de gebruiker. Hierbij moet dan gedacht worden in termen van waar de gebrui-
ker zijn of haar boodschappen doet en op welke manier die winkels zijn ingericht. Naast het
persoonsgebonden maken van de inhoud en de plaatsing van producten in de juiste categoric-
en zou de interface zich ook kunnen aanpassen aan de smaak en de eisen van de gebruiker.

Een derde conclusie die tijdens de ontwerpfase van het systeem naar voren is gekomen is dat
als er een systeem ontwikkeld wordt er niet alleen gekeken dient te worden naar het ontwerp
van het systeem zeif, maar ook naar de ontwikkeling van applicaties waarmee het onderzoek
op een zo eenvoudige manier kan verlopen. Bij Rotsèn is deze ontwikkeling ook doorgevoerd
met de vormgeving van 5 extra modules, waarmee de onderzoeker tij dens de proefneming
wordt ondersteund. Deze ontwikkeling van extra ondersteunende applicaties zal uiteindelijk
moeten leiden tot een algemeen systeem voor onderzoek naar menselijke informatieverwer-
king. In de bijlage 'Dc ontwikkeling van het digitale lab' zal een overzicht gegeven worden
van verdere ontwikkelingen in de richting van de vorming van een systeem dat breder inzet-
baar is bij het onderzoek naar menselijke informatieverwerking en taakverrichting.
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• Discussie

Het doe! van het project was het ontwikkelen van een teleshopsysteem voor ouderen. Nu kan
de vraag gesteld worden of het verstandig is om iets specifiek te ontwikkelen voor een groep
mensen die naast dat ze veel moeite hebben met het begrijpen van nieuwe technologische
systemen vaak ook niet de wil hebben om hiermee om te leren gaan en de systemen te gaan
gebruiken.

Veel gehoorde opmerkingen die in het vorige onderzoek naar voren kwamen waren o.a. 'Dit
is erg leuk, maar het lijkt mij meer jets voor mijn kleinzoon' en 'Dit is op zich wel jets, maar
ik ben er te oud voor'. Er is een tendens te zien bij ouderen, dat de grootste groep de huidige
technologische ontwikkeling van zich af wil houden met het idee dat het voor hun niet meer
zo nodig hoeft ('ik ben toch te oud om het nog te (willen) leren').

Naast het feit dat een grote groep ouderen de noodzaak niet ziet om nieuwe technologie aan
te leren speelt ook nog bet punt dat, ondanks dat de groep ouderen in de komende decennia
steeds groter zal worden (vergrijzing), er relatief steeds meer ouderen komen die we! ervaring
hebben met bet gebruik van computers via hun werk of andere contacten. Dit zal op jets
langere termijn nog versterkt worden door het feit dat de huidige generatie jongeren opgroeit
met computers.

Dc vraag die dan gesteld kan worden is of wel verstandig is om systemen te ontwerpen met
richtlijnen die gebaseerd zijn op een groep mensen waarvan een groot deel de wi! niet heeft
om te werken met dit soort systemen en die steeds kleiner zal gaan worden. Of zou er juist
overgegaan moeten worden naar systemen die meer op de nieuwe mogelijkheden zijn gericht.
Door juist de beperkingen die niet computer gerichte gebruikers hebben te vergeten zou een
systeem ontwikkeld kunnen worden gericht op de (verre) toekomst. Dit systeem zou dan niet
gebonden zijn aan de beperkingen van onervaren oudere computergebruikers.

loch zijn er ook argumenten te vinden om juist wel door te gaan met bet ontwikkelen van
systemen gericht op ouderen. Doordat deze groep erg veel moeite heeft bij bet leren omgaan
met dit soort systemen is bij onderzoek ook vaak eerder te zien waar de knelpunten !iggen bij
een systeem. Een andere p!uspunt is, dat als een programma zo ontwikkeld wordt dat oudere
mensen er goed mee om kunnen gaan, bet programma erg laagdrempelig zal zijn, doordat
deze groep mensen meestal de meeste moeite hebben om dit soort systemen om te leren gaan.
Ook zou het een uitdaging kunnen zijn om de problemen die ouderen hebben op te lossen
door een adaptief systeem te ontwikkelen dat zich aanpast aan de beperkingen van oudere
mensen.

Een andere vraag die naar voren is gekomen bij bet ontwerpen van het systeem is in hoeverre
er bij het ontwerp extra onderdelen aan het systeem toegevoegd moeten worden om zo het
systeem meer functionaliteit te geven. Het toevoegen van al!erlei extra mogelijkheden (recla-
mes, informatiemodules, spelletjes, etc.) kan de gebruiksmoge!ijkheden van een systeem
vergroten, maar kan daarnaast de bruikbaarheid van een programma ernstig benadelen.
lijdens de ontwerpfase van Rotsèn is deze vraag ook naar boven gekomen, maar is groten-
deels terzijde geschoven omdat besloten werd om bet ontwerp alleen te richten op bet geplan-
de onderzoek en nog weinig extra mogelijkheden in te bouwen.
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In de bijiage 'mogelijke uitbreidingen voor Rotsèn' zal een kort overzicht gegeven worden
van enkele elementen die toegevoegd zouden kunnen worden aan Rotsèn om zo een meer op
de buitenwereld gericht teleshopsysteem te krijgen.

Als laatste vraagstelling kan gekeken worden in hoeverre Rotsén een stap is in de richting van
de ontwikkeling van een digitaal lab. Brnnen de sectie experimentele en arbeidspsychologie is
men al enkele jaren bezig om een digitaal lab op te zetten met als dod om cen systeem te
ontwikkelen waarmee algemeen onderzoek verricht kan worden naar menselijke mformatie-
verwerking en taakverrichting. Een belangrijk punt hierbij is dat er ook interactietaken
ontwikkeld kunnen worden met dit systeem, waarbij de response van meerdere mensen 'real-
time' verwerkt moet kunnen worden. Het systeem zou uiteindelijk voor het gehele onder-
zoeksproces van interfaceontwikkeling, gebruikersonderzoek en data-analyse een algemene
oplossing moeten bieden.

Rotsèn heeft zeker enkele eigenschappen, waarmee een stap gezet wordt in de richting van
het digitale lab. Onderdelen die hierbij een rol spelen zijn het event-registratiesysteem, de
aanpasbaarheid van de interface zeif de event-bewerker en het filmprogramma. Toch is
Rotsèn nog lang met een systeem zoals dit uiteindelijk in het digitale lab zou moeten komen
te staan. Zo is er geen eenvoudige methode om andere stimulus/presentatie taken af te leiden
uit Rotsèn en kunnen met Rotsèn ook geen mteractietaken worden uitgevoerd. Daarnaast is
de analyseprogrammatuur van Rotsén beperkt tot de taak bij Rotsèn zelf. In de bijiage 'De
ontwikkeling van het digitale lab' zal een overzicht gegeven worden van verdere ontwikke-
lingen in de richting van de vorming van een systeem dat breder inzetbaar is bij het onder-
zoek naar menselijke informatieverwerking en taakverrichting.
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U De ontwikkeling van het digitale lab

In de afgelopen jaren is er binnen de sectie experimentele en arbeidspsychologie van de
universiteit van Groningen veel onderzoek gepleegd op het gebied van menselijke informatie-
verwerking en taakverrichting. Een groot deel van dit onderzoek ncht zich op taken, waarbij
een proefpersoon stimuli krijgt aangeboden, waarop een bepaalde reactie moet worden
gegeven. Hierbij is het belangrijk dat zowel de response als de stimuli op een goede (en
tijdsbetrouwbare) manier kunnen worden geregistreerd. In de beginjaren 80 werden hiervoor
kostbare en moeilijk hanteerbare computersystemen gebruikt, maar aan het eind van de jaren
80 ontstond steeds meer de behoefte om gebruik te gaan maken van de mobielere personal
computer (pc).

Binnen de sectie is men toen gestart met het ontwikkelen van software (en hardware) om de
PC geschikt te maken voor het uitvoeren van bruikbaarheidsexperimenten. Eén van de belang-
rijkste ideeën achter deze ontwikkeling is dat er een systeem moest komen dat 'real time' de
data kan opslaan van een proeipersoon gedurende een sessie. Daarnaast moest het de onder
zoeker de mogelijkheid bieden om een stimulus/presentatie taak te ontwerpen, zonder dat de
onderzoeker zeif a! te veel kenrns nodig heeft van de achtcrliggende hardware en software.
De doelstelling die toentertijd vastgesteld werd, was vooral gericht op het maken van een
systeem waarmee onderzoek naar simpele stimulus/presentatie taken kon worden uitgevoerd.
Hierbij is er weimg tot geen interactie met andere proefpersonen. Daarnaast werd bij het
registreren van de stimulus/respons tijden gebruik gemaakt van een hoge tijdsnauwkeurig-
heid.

Op dit moment ontstaat er steeds meer behoefte aan een systeem waarmee stimulus / presen-
tatie taken ontwikkeld kunnen worden die een meer realistisch karakter hebben en waarbij
ook de interactie tussen meerdere proefpersonen onderzocht kan worden. Hierbij zal de
dataverwerking ook uitgebreid moeten worden, daar er veel meer variabelen verwerkt dienen
te worden door de complexere taakstructuur en taakomgeving. Om in deze behoefte te voor-
zien zijn op dit moment ontwikkelingen gaande om te komen tot vorming van een digitaal
lab. Uiteindelijk moet dit leiden tot een systeem, waarin met een uniforme methode, een
verscheidenheid aan onderzoek op het gebied van menselijke taakverrichting verricht kan
worden.

Hieronder wordt een kort overzicht van enkele programma's die de afgelopen tijd zijn
ontwikkeld en waar elementen in zijn te vinden die uiteindelijk ook in het systeem van het
digitale lab vormgegeven moeten worden.

TASKIT
Eind jaren 80 is men, binnen de sectie experimentele psychologie, begonnen met de ontwik-
keling van een eigen taak-ontwerpsysteem (Gerritsma & van der Meulen, 1991). Deze
ontwerpomgeving, TASKIT, geeft de onderzoeker de mogelijkheid om een
stimulus/presentatie taak te ontwerpen op een gewone pc. Daarnaast biedt TASKIT de
mogelijkheid om tijdens een proefneming gegevens van de gebruiker op te slaan in 'real
time'. Hierbij wordt een kiok gebruikt die mgesteld is op een resolutie van 1 milliseconden.
Alle gegevens die tijdens een proefneming worden gevonden, kunnen door het systeem
opgeslagen worden in log-bestanden, die nadien geanalyseerd kunnen worden (afbeelding 1).
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Eén van de nadelen van TASKIT is dat het, ondanks de duidelijke structuur die het biedt, nog
een redelijke kennis vereist van de programmeertaal Pascal, daar in deze taal de stimulus!
presentatie taken ontworpen dienen te worden. Daarnaast werkt het alleen op een systeem
waarop MS-DOS draait en kan het niet samenwerken met grafische shells (zoals Windows
3.11 en Windows 95), doordat onder deze shells niet een goede tijd kritische verwerking van
events kan plaatsvinden.

Het meten van EEG gegevens
Een belangrijk onderdeel van de data acquisitie bij een deel van het onderzoek dat plaats-
vindt wordt gevormd door de EEG registratie. Het registreren van EEG gegevens is een
complexe taak door de grote hoeveelheid van data die hierbij verwerkt moet worden (een
continue stroom van meerdere datakanalen). Dc afgelopen jaren is hiervoor binnen de sectie
gebruik gemaakt van TASKIT in combinatie met cen speciaal daarvoor ontwikkelde verwer-
kingskaart. Deze kaart, toegevoegd aan een PC, verwerkt in samenwerking met een andere
PC waarop TASKIT draait de grote hoeveelheid aan data die via de EEG kanalen binnenkomt
(Clots, Mulder & Hoekstra, 1993).

Door de huidige ontwikkeling op het gebied van computersystemen is er een grote vooruit-
gang gekomen in de sofiwarematige verwerking van data. Doordat de componenten van de
computers (processoren, geheugen en opslagruimte) steeds sneller en omvangrijker worden,
zal het steeds eenvoudiger geworden om ook softwarematig grote hoeveelheden van binnen-
komende data te verwerken. Het voordeel van deze softwarematige verwerking is dat dit
direct gekoppeld kan worden aan het interface programma, zonder tussenkomende synchroni-
satie van hardware componenten.

De event-registratie van Rotsen
Ook bij Rotsèn is bij de ontwikkeling uitgegaan van het idee dat het systeem zeif zoveel mo-
gelijk gegevens van de gebruiker dient te registreren. Bij Rotsèn is dit vormgegeven in het
interface programma zeif. Doordat Rotsèn ontwikkeld is in een programmeeromgeving die
grafisch georiënteerd is kunnen door de proefleider op een eenvoudige manier stimulus/res-
pons taken ontworpen worden.
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Bij Rotsèn heeft de proefleider een beperkte mogelijkheid tot ingrijpen, doordat alleen via het
toetsenbord aangegeven kan worden in bet registratiesysteem of er een vorm van hulp gege-
yen wordt aan een proefersoon.

Bij het registreren van de gegevens wordt gebruik gemaakt van de mterne kiok van bet
besturingssysteem waaronder Rotsèn draait. Een groot nadeel, dat hierdoor veroorzaakt wordt
is dat de tijdsregistratie niet nauwkeuriger ingesteld kan worden dan 55 ms. Voor bet ontwik-
kelen van verdere applicaties met deze methode, waarbij een grotere nauwkeungbeid is
vereist, zal gebruik gemaakt moeten worden van een besturingssysteem dat gebruik kan
maken van een tijdsframe met een resolutie van 1 milliseconde zoals bij TASKIT.

Het rij-simulatie project
In bet verkeerskundig studiecentrum aan de Rijksuniversiteit van Groningen heeft men een
systeem ontwikkeld dat specifiek is gericht op bet uitvoeren van autorij-taken. Hiervoor is
een simulator ontwikkeld, waarbij de proefpersoon zittend in een simulator-auto kan rijden
binnen een gesimuleerde wereld met de mogelijkbeid tot bet manipuleren van de omgeving
doormiddel van zijn of haar eigen rijgedrag (van Wolfellaar & van Winsum, 1994; van
Winsum, 1996). Hierbij krijgt de proef,ersoon via een scherm een volledige virtuele nj-
wereld te zien, dat zich 'real-time' aanpast aan de response van de proefpersoon.

Het voordeel van dit systeem is dat er op 'real-time' basis stimuli gepresenteerd kunnen
worden aan de proefpersoon en dat er een grote verscheidenheid aan stimuli- en responsedata
'real-time' verwerkt kan worden. Daarnaast kan de wereld waarin de taak wordt afgelegd via
een 'script-taal' op een eenvoudige manier aangepast worden. Dit is ook een van de situaties
waar bet digitale lab uiteindelijk naar toe wil.

Naast de genoemde positieve eigenschappen heeft dit systeem ook twee praktische nadelen.
Ten eerste wordt er geen gebruik gemaakt van een pc, maar van een grafiscb meer krachtige
werkstation die erg kostbaar zijn. Ook is de taakstelling van bet systeem redelijk beperkt,
daar het op dit moment alleen gebruikt kan worden voor bet vernichten van nj simulatie
taken.
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Verdere ontwikkelingen
Als er een vergelijking opgesteld wordt tussen de aanpak van Rotsèn en TASKIT dan is te
zien dat elk der systemen een nadeel heeft dat de andere met heeft. Rotsèn heeft een tijdme-
ting die voor bepaalde onderdelen van onderzoek te onnauwkeurig is. TASKIT is niet ont-
wikkeld om samen te werken met een grafische shell, waardoor het minder eenvoudig te
gebruiken is voor onderzoek die op dit soort shells gericht zijn. Uiteindelijk zou er een
ontwikkeling moeten komen, waarbij er een systeem ontstaat dat beide oplossingen in zich
draagt.

_____________________________

Digitaal lab (verwerkingseenheid)
respons

Data kings

Feedback

Data interpretatie —

Afbeelding 3 - een mogelijk opzet voor het digitale lab.

Een ander belangrijk punt is dat de voorgaande systemen geen aandacht besteden aan taken
die door meerdere gebruikers gezamenlijk uitgevoerd dienen te worden. Bij het ontwikkelen
van het digitale lab zullen deze taken ook meegenomen worden, daar veel werktaken in de
werkelijkheid ook interactietaken zijn. Uiteindelijk zal er een systeem ontwikkeld moeten
worden dat, naast dat het van meerdere mensen stimulus/respons acties kan registreren, ook
de interactie tussen de personen in 'real-time' kan realiseren. Hierbij dient het systeem zo
ontworpen te worden dat alle typen arbeidstaken op dit systeem gerealiseerd kunnen worden
zodat er een eenduidige methode ontstaat om deze taken te ontwikkelen.

In afbeelding 3 staat een voorbeeld van zo'n opzet waarbij uitgegaan is van een systeem dat
bestaat uit drie hoofdmodules. De data-splitsing module bepaalt welke data relevant is voor
de interpretatiemodule en welke data doorgestuurd moet worden naar de verwerkingsmodule.
EEG data zal bijvoorbeeld voor een groot deel gebruikt worden voor analyse, maar
bemnvloedt de acties van het systeem niet. Bij het indrukken van een toets of het gebruik van
een muisknop moet het systeem juist wel reageren. De splitsingsmodule zorgt ervoor dat
alleen die data wordt doorgestuurd naar de interpretatiemodule. Dc verwerkingsmodule zal de
binnengekomen data bewerken (indien nodig) en deze opslaan op een gegeven
opsiagmedium. Hierbij kan de data voor opsiag eventucel gecomprimeerd en verwerkt
worden. De interpretatiemodule zal de data die het krijgt van de splitsingsmodule gebruiken
om een bepaalde actie te ondernemen. Athankelijk van de data zal deze actie zichtbaar
worden voor één of meerdere proefersonen. Deze module handelt dus de communicatie af
met de proefpersonen.
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Dc interpretatiemodule zou bij het verwerken van de data voornamelijk gebruik kunnen
maken van scriptmodellen. Deze modellen kunnen gezien worden als een set van 'if-then'
regels, waarbi het systeem een bepaalde actie zal uitvoeren athankelijk van de acties van de
proefpersoon (en).

Deze scripts zouden dan door de onderzoekers met een apart programma aangemaakt kunnen
worden. Nu zal het systeem niet alleen moeten reageren op acties van de gebruikers. Het zal
ook acties moeten uitlokken. Hiervoor zal een hoofdscript moeten draaien, dat op bepaalde
tijdsmomenten handelingen zal uitvoeren waardoor de proefpersonen in actie moeten komen
(bijvoorbeeld het tonen van een mededeling of commando op het scherm als een proefper-
soon een bepaalde tijd geen response heeft gegeven).

In de voorbeeldopzet is te zien dat er uitgegaan is van een systeem met daaraan 3 gebruikers
gekoppeld. Dit is niet zonder reden gedaan. Bij het onderzoek met Rotsèn wordt gebruik
gemaakt van een videokaart waarmee 4 monitoren aangestuurd kunnen worden. Naast de 3
monitoren die gebruikt worden voor de proefpersonen kan de vierde monitor eventueel
gebruikt worden voor het bijhouden van de response. Het voordeel van één systeem dat
meerdere monitoren kan aansturen ligt vooral in het feit dat er dan niet meerdere pc-systemen
op tijd gesynchroniseerd hoeven te worden. Er is één systeem dat alle handelingen verwerkt,
opslaat en deze van een tijdscode voorziet.

Naast deze opstellingen zijn er ook andere mogelijkheden. Een bestaand systeem dat bij de
vakgroep neuropsychologie gebruikt wordt bestaat uit drie aan elkaar gekoppelde PC's met 3
monitoren. Hierbij treedt één pc Op als 'master' terwiji de andere twee zorgen voor de aanstu-
ring van de 2 extra monitoren. Een andere mogelijkheid is het ontwikkelen van een netwerk
waarbij meerdere PC's worden gekoppeld aan een 'server' die de tijdskritische handelingen
verricht en de response geregistreerd terwiji de 'slave'-stations de stimuli op de monitoren
tonen.

Naast de systeemconfiguraties zoals die hierboven besproken zijn, zal er ook een ontwikkel-
omgeving ontworpen moeten worden, waarmee de onderzoeker met zo weinig mogelijk
kennis van de achterliggende hardware en software de stimulus/respons taken kan ontwikke-
len.

Op dit moment zijn er verschillende stukjes ontworpen van het totale geheel dat uiteindelijk
het digitale lab zal moeten gaan vormen. Verdere ontwikkelingen in de komende jaren zullen
uiteindelijk moeten leiden tot een systeem waarmee op een eenvoudige manier de menselijke
taakverrichting onderzocht kan worden.
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U Mogelijke uitbreidingen voor Rotsèn

De doelstelling bij het ontwerpen van Rotsèn was dat er een systeem ontwikkeld moest
worden dat zoveel mogelijk zou aansluiten bij de belevingswereld die ouderen hebben bij het
doen van hun boodschappen. In het ontwerp van bet systeem is dit vormgegeven door continu
gebruik te maken van de winkelmetafoor bij de boodschappentaak. Dit betekent we! dat in
het systeem enkele elementen ontbreken die voor een commercieel systeem noodzakelijk
zouden kunnen zijn. Hieronder volgt een kort overzicht van elementen die aan het systeem
toegevoegd zouden kunnen worden om het systeem aan te passen zodat bet meer geschikt is
om gebruikt te worden als een commercieel teleshopsysteem.

• Een belangrijke toevoeging aan het systeem is bet koppelen van de winkelinterface aan
de gebruiksprogramma's van de winkelier. Hierbij worden verstaan: programma's die
bijhouden wat er verkocht wordt, programma's die de distributie van de producten
regelen en programma's om de inhoud van de winkel en de productprijzen aan te pas-
sen.

• Het systeem zou aangepast kunnen worden zodat het werkt op een tv-toestel. Daarvoor
moet bet systeem wel omgebouwd worden, zodat bet functioneert op één monitor.
Daarnaast zal er een vorm van bediening moeten worden gevonden die werkt met de
afstandsbediening van een tv-toestel of met een andere aanwijsapparaat.

• Het toevoegen van de mogelijkheid om vaste boodschappenlijstjes aan te leggen. Deze
mogelijkheid, die in eerste instantie ook in Rotsèn ingebouwd zou worden, is ook
aanwezig in bestaande systemen als AHTHS en Vizier. Met deze optie kan een gebrui-
ker vaste boodschappenlijsten maken die bijvoorbeeld een keer per week verzonden
worden naar de winkel. Op deze manier kan een grotere tijdbesparing worden bereikt,
doordat men voor de vaste gebruiksartikelen niet steeds de winkel meer door hoefi te
lopen. Voor eventuele speciale aankopen en reclames kan men dan gebruik blijven
maken van de winkel. Ook speciale lijstjes voor bijvoorbeeld een verjaardag of een
barbecuefeestje zouden dan kunnen worden aangemaakt.

• Het toevoegen van een reclamemodule. Op dit moment bestaat binnen Rotsèn wel de
mogelijkheid om een afdeling te gebruiken als reclameafdeling, maar op de afdelingen
zeif wordt nog geen onderscheid gemaakt in reclames en dag-aanbiedingen. Voor een
winkelier is dit natuurlijk een zeer belangrijk element, dat wel aanwezig moet zijn in
bet systeem. Een belangrijk punt hierbij is dat reclames ook getoond moeten worden als
een gebruiker een wekelijkse boodschappenlijst wil gebruiken.

• Op dit moment maakt bet programma nog geen gebruik van geluidsmogelijkheden,
zoals spraaksynthese. Om een systeem vriendelijker te maken zou er eventueel (be-
perkt) gebruik gemaakt kunnen worden van een stem die de gebruiker binnen bet
systeem beipt. Een grote stap verder die eventueel over enige jaren gedaan zou kunnen
worden is bet koppelen van een spraaksynthese systeem met een spraakherkenningssys-
teem. Op dit moment zijn hiervoor de moge!ijkbeden nog niet uitgebreid aanwezig,
althans niet voor de algemene commerciële markt, maar wellicht dat over enige jaren
een implementatievorm hiervoor beschikbaar is. Tenslotte zou een grafische interface
als Rotsèn 5 jaar geleden ook nog niet voor mogelijk zijn gehouden, maar kan bet nu
werken op een systeem dat als standaard kan worden beschouwd.
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• Rotsèn kent geen mogelijkheid om een bepaald product op te zoeken, dan eerst door
alle afdelingen te lopen. Doordat een winkelindeling zeer persoonsgebonden is (en ook
erg athankelijk van de winkel waar men boodschappen doet) zou het een goede aanvul-
ling zijn als het systeem ook een zoekoptie kent, waarmee men direct naar het gezochte
product kan gaan.

• Op dit moment kent Rotsèn geen optie om meer informatie te geven over een specifiek
product. Het zou een leuke mogelijkheid zijn om van elk product extra informatie te
geven zoals de ingredienten, bereidingswijzen, plaats van herkomst. Tijdens de ontwik-
keling van Rotsèn waren hier wel plannen voor, maar dit is verder open gelaten wegens
tijdgebrek. We! is het systeem voorbereid op een eventuele uitbreiding met deze optic.

• Als laatste toevoeging aan het systeem zouden er extra progranima's aan de winkel
gekoppeld kunnen worden die gebruik maken van de productenlijst in de winkel.
Hierbij kan gedacht worden aan programma's als bijvoorbeeld een wijnwijzer, een
caloriewijzer of een receptenboek.

Deze lijst zal zeker met vo!ledig zijn. Er kunnen nog vele andere elementen aan het systeem
toegevoegd worden om het uitgebreider en beter te maken. Dit is op zich een goede ontwik-
keling zolang bij het ontwerpen van een systeem één gedachte niet vergeten wordt, het gaat
uiteindelijk om de gebruiker.
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U Een overzicht van de event-codes van Rotsèn

Rotsen maakt voor het registreren van de handelingen van proeiersonen gebruik van events.
Hierbij heefi elk object in de winkelinterface dat een gebruiker kan selecteren een eigen
unieke event-code. Hieronder volgen twee overzichten van alle event-codes die door Rotsèn
gegenereerd kunnen worden. Het eerste overzicht geeft de event-codes aan de hand van de
methode waarop ze gecreeerd worden, de tweede groep laat alle events-codes op nummer
zien.

Events gegroepeerd op activatie vorm

• Events 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 51, 53, 54, 55, 56,
57 en 58 kunnen alleen gegenereerd worden indien de linker muisknop op het juiste
object wordt ingedrukt.

• Events 03, 06 en 09 worden gegenereerd als de proefpersoon met de muis van een
keuzeobject (een afdeling, productkast of product) naar een ander keuze object beweegt.

• Events 20 en 59 worden door de een indruk van de rechter muisknop gegenereerd, maar
dit gebeurd alleen als de configuratie staat ingesteld op een één monitor systeem

• Events 00 en 50 kunnen zowel door de linker muisknop als door de rechter muisknop
worden gegenereerd indien er een muistoets wordt ingedrukt als de muispiji zich niet op
een keuzeobject bevindt.

• Events 21,22,23 worden niet door de proefpersoon gegenereerd maar door de onderzoe-
ker via het toetsenbord.

Events gegroepeerd op nummer

Events gegenereerd in het winkelscherm
00 Dit is een 'fout' event. Hierbij heeft de gebruiker op het scherm op de muisknop ge-

drukt zonder dat daarmee een actie ondernomen kon worden.
01 Selecteer de knop 'De winkel binnengaan'.
02 Selecteer de knop 'Naar huis zonder boodschappen'.
03 Wisselen met de muis tussen twee afdelingen in het winkelpiattegrond. Hierbij wordt

geen muisknop ingedrukt.
04 Kiezen van een afdeling met de linker muisknop.
05 Selecteer de knop 'verder door de winkel' in een afdeling.
06 Wisselen met de muis tussen twee productkasten in een afdeling. Hierbij wordt geen

muisknop ingedrukt.
07 Selecteren een productkast met de linker muisknop.
08 Selecteer de knop 'verder door de winkel' in een productkast.
09 Wisselen met de muis tussen twee producten in een productkast. Hierbij wordt geen

muisknop ingedrukt.
10 Selecteer een product met de linke muisknop.
11 Selecteer de knop 'verder door de afdeling ..'.
12 Selecteer de knop 'Minder.'
13 Selecteer de knop 'Meer'.
14 Selecteer de knop 'In de kar stoppen'.
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15 Selecteer de knop 'Terug leggen
16 Selecteer de knop 'informatie'. Deze optic is in deze versie van Rotsèn niet beschik-

baar.
17 Selecteer de knop 'Dc producten afrekenen'
18 Selecteer de knop 'De producten niet afrekenen'
19 Selecteer de knop 'verder door de winkel' in het scherm waar afgerekend wordt.
20 Wisselen tussen de winkel en het winkelwagentje. Dit event wordt alleen gegenereerd

indien er op een systeem wordt gewerkt met een één monitor configuratie. Men kan dan
tussen beide schermen wisselen door de rechter muisknop in te drukken.

Events gegenereerd door het toetsenbord.
21 Indrukken van de A toets.
22 Indrukken van de I toets.
23 Indrukken van de P toets.

Events gegenereerd in het winkelwagentjescherm
50 Dit is een fout event. Hierbij heeft de gebruiker op het scherm op de muisknop gedrukt

zonder dat daarmee een actie ondernomen kon worden.
51 Kiezen van een product uit de kar.
52 Wisselen met de muis tussen twee producten in de kar. Hierbij wordt geen muisknop

ingedrukt.
53 Selecteer de knop 'Minder'.
54 Selecteer de knop 'Meer'.
55 Selecteer de knop 'Uit de kar halen'.
56 Selecteer de knop 'Terug in de kar'.
57 Selecteer de knop 'Vorige pagina'.
58 Selecteer de knop 'Volgende pagina'.
59 Wisselen tussen het winkelwagentje en de winkel Dit event wordt alleen gegenereerd

indien er op een systeem wordt gewerkt met een één monitor configuratie. Men kan
dan tussen beide schermen wisselen door de rechter muisknop te drukken.
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• Een overzicht van de programmastructuur van Rotsèn

Als Rotsèn op een systeem wordt geinstalleerd dan zal bet de onderstaande directory struc-
tuur aanmaken waarin de progranima's, de data van de winkel en de sessiegegevens zullen
worden opgeslagen.

ROTSEN -#- PROG EVENTS -*- CODE
rotsen.clr

I
events.exe

rotsen.cnf
I

I
FILMER -#- CODE

I

filmer.exe

I

LIJSTB -#- CODE

I

lijsth.exe

I

LIJSTV -*- CODE

I

lijstv.exe

I

MEMORY -#- CODE
I

memory.exe

I

FILMER -#- CODE
I

master.exe
I

slave.exe

#- DATA PRODUKTL
groepen. dbf
produkt . dbf
reclame . dbf

PERSONEN -*- VERWERKT

PLAATJES -*- AN_WINK

* - RT_MEMO

*- ANAFO1 -*- PRODUKTS

#- AH_AF2O -*- PRODUKTS

In de directory PERSONEN worden alle events en muiscoördinaten van alle sessies opgesla-
gen. In de directory VERWERKT komen de bewerkte sessiebestanden van de event-bewerker
te staan. In de directory PLAATJES staan 22 sub-directory's met afbeeldingen. De directory
AH_WINK bevat de algemene schermafbeeldingen van de winkelinterface en de directory
RT_MEMO bevat de plaatjes die gebruikt worden voor het memoryspel. De overige 20
directory's bevatten de afl,eeldingen van de 18 afdelingen, de kassa's en de ingang.

In de directory PROG heeft elke programmamodule van Rotsèn een sub-directory CODE. In
deze directory staat de programmacode van desbetreffende module die gecompileerd kan
worden met Delphi 1.0. De bestanden ROTSEN.CLR en ROTSEN.CNF bevatten respectie-
velijk de kleurcodes zoals die gebruilct worden in de event-bewerker en de standaard directo-
ry's waar alle programmamodules van Rotsên de gebruikersdata kunnen vinden.
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