Tweede test
Tijdens de eerste test hebben wij ons niet echt goed gefocust op het meten van de informatie
die wij op konden doen. Om dit te verbeteren hebben we ons beter voorbereid. Bij het uitvoeren
van de tweede test hebben we gebruik gemaakt van een “Polarwatch”. De Polarwatch is een
band die je om je bovenlichaam moet doen deze houd je hartslag duidelijk in de gaten en
registreert dit op het horloge wat je draagt.
Het horloge geeft je GPS locatie weer en traceert de snelheid waarmee je loopt en laat ook zien
waar je gelopen hebt op een kaart. Al deze gegevens worden opgeslagen op je account en heb
je altijd bij de hand als het nodig is (mits er geen problemen zijn met de site/app van polar).
Op de Polarwatch zijn verschillende standen die je kunt instellen om eventueel ook trainingen te
volgen. Voor deze test heb ik de optie “overig outdoor” gebruikt. Deze registreert de data als je
normaal buiten bent en houd hier dus ook rekening mee. Alle data die het horloge en de band
ophalen worden opgeslagen en is dus eenvoudig om terug te kijken wat voor ons dus ideaal is
om te gebruiken tijdens deze test. De band word gelinkt met bluetooth die je op het horloge
staat.

De eerste test met dit nieuwe prototype heb ik samen met Stef in Rotterdam uitgevoerd
persoonlijk vond ik deze test niet goed genoeg omdat er toch heel veel data miste. Hierdoor zijn
we op het idee gekomen om het op deze manier te gaan testen.
De test hebben we uitgevoerd op verschillende locaties met 8 verschillende testpersonen. De
testpersonen kregen een QR code die zij vervolgens met de applicatie moeten inscannen. De
applicatie gaat vervolgens terug naar het menu en vraagt of je naar de gescande locatie toe
genavigeerd wilt worden. Als je vervolgens op navigeren klikt kom je bij een navigatie map die
laat zien waar je naar toe moet. Deze hebben allemaal een andere route gelopen met de Polar
Watch. Ik heb ze de applicatie gegeven en ze ernaar laten kijken hoe ze op bepaalde
handelingen binnen het prototype reageerde. Hieronder een screenshot van ons tweede
prototype / applicatie.

Tijdens het testen bij de verschillende personen was één van de meest voorkomende fout dat
ze de knop van de QR scan niet goed konden zien. Deze fout is vrijwel bij elke testpersoon van
toepassing geweest.
“Hoe scan ik mijn ticket”
Een eenvoudige oplossing voor dit probleem is door de knop groter te maken. Dit moeten we
gegarandeerd aanpassen. Vervolgens na het scannen van de QR code komt er in het beeld te
staan of je wilt navigeren naar de locatie. Je moet vervolgens op navigeren drukken om je

locatie te zoeken. Echter als je de QR code niet gescand heb wordt er gemeld dat je dit nog
moet doen om te navigeren naar je locatie.
“Waarom is de kaart zo groot”
Als je op navigeren klikt laat dit de kaart zien waar je locatie is. Er is alleen een probleem de
kaart is namelijk gigantisch groot. Ondanks dat dit een prototype is moeten we hier zeker wat
aan gaan doen. De verwarring is namelijk groot aangezien je ontzettend ver moet inzoomen om
je locatie te zien.
“Wel handig dat de tijd eronder staat”
Tijdens het lopen met de verschillende personen ging alles vrij stabiel. De applicatie geeft
duidelijk richting aan d.m.v. de google maps API. Een groot pluspunt wat genoemd werd bij de
testpersonen was dat het handig is dat de tijd die laat zien hoe lang het lopen is ontzettend
handig is bij het navigeren naar een gate. Dit zorgt ervoor dat de stress verminderd en je dus
rustig kan lopen waardoor je zeker weet dat je op tijd aankomt.
In het tweede document ga ik de data verwerken die de Polar Watch heeft opgeleverd op het
moment is er al een aantal dagen een storing op de website. Hierdoor kan ik niet de data
ophalen zoals ik in gedachten had. Het voordeel is wel dat als de site weer online is ik alsnog
de data in excel bestanden kan exporteren en het alsnog op de blog kan plaatsen. Naast dat
staat er in het volgende document wel de data alleen is het een stuk overzichtelijker als het in
nummers word weergegeven.

