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Handy Blue - förberedelser för långtidstester
Med detta brev vill vi berätta vad som händer i projektet Handy Blue. Under
perioden som passerat har vi i projektet jobbat för att få ordning på den
bakomliggande strukturen i programvaran för Handy Blue. Nu förbereder vi för
långtidstester av huvudmeny, fjärrkontroll, kalender och telefon.

Vad har hänt sedan sist?
Ni kanske tror att vi försvunnit från jordens yta, att projektet försvunnit. Så är inte fallet.
Vi finns i allra högsta grad, men vi har grävt ner oss i den underliggade strukturen i
datorprogrammet för Handy Blue. Våra två programmerare har ägnat all sin tid åt att få
ordning på modulerna och satt ihop dem till ett system.
Vi har nu en prototyp som innehåller moduler för fjärrkontroll, kalender och telefon, som
alla ligger under en huvudmeny. Programvaran ligger i nuläget på en liten bärbar dator
som användaren styr med en alternativ datormus (t.ex. huvudmus, rullkula eller styrspak)
Etapp 4 och 5 har passerat och tester av telefonmodulen och fjärrkontrollen har gjorts. Nu
går vi in i nästa teststadie, där långtidstester ska genomföras. Fälttesterna kommer att ske
i tre olika delar.
• Del 1

Del 1 inleds med en demonstration av systemet som följs av en intervju. Detta
för att vi ska få en uppfattning om hur systemet ska anpassas för användaren
och för att hitta lämpligt styrsätt under testperioden.

• Del 2

Del 2 kommer att bestå av en kortare inkänningsperiod (3-5 dagar) så att
användaren får en chans att lära sig systemet.

• Del 3

Del 3 kommer bestå av en längre testperiod på ungefär en månad. Under den
perioden kommer användaren att använda systemet i sin vardag. Dessutom
kommer ett antal uppgifter att delas ut som användaren ska genomföra.

Återkopplingen från användarna som testar Handy Blue kommer att ske på olika sätt.
Det kommer att genomföras intervjuer efter testperioden. Det kommer troligtvis också
förekomma någon typ av dagboksanteckning för användaren där användaren kan
dokumentera problem när de uppstår.

Kontakt
Kontaktperson:

Prototypen till Handy Blue

Anna Sandberg

Adress: Ängsgärdsgatan 10
721 30 Västerås

Mjukvara

E-post: anna.sandberg@motioncontrol.se
Tfn: 021-44 85 000 (växel)
Tfn: 021-44 85 017 (direkt)

Mer information om testen kommer inom kort
att gå ut till användarna i referensgruppen.
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