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Samenvatting

In de afgelopen twintig jaar heeft de wijdverspreide acceptatie van persoonlijke, mobiele
computerapparatuur in het dagelijks leven, een nieuw technologisch tijdperk ingeluid op
het gebied van mens-computerinteractie (MCI). Constante veranderingen van de fysieke-
en sociale context van de gebruikerssituatie mogelijk gemaakt door de inherente draag-
baarheid van mobiele apparatuur hebben geresulteerd in een slechts beperkte aandacht van
de gebruiker voor de mobiele apparatuur en haar applicaties. Dit kan de gebruikerservaring
negatief benvloeden. Om met dit probleem om te gaan, richt het onderzoek beschreven
in dit proefschrift zich op twee ontwikkelingen binnen het MCI domein, namelijk context
awareness en 3D gestural input. Ontleent aan deze ontwikkelingen, introduceren wij het
concept van minimaal mobiele MCI; een onderdeel van zogenaamde eyes-free mobiele in-
teractie welke een minimale combinatie van visuele modaliteit mogelijk maakt met andere
sensormodaliteiten, waardoor de gebruikerservaring van het smartphonegebruik verbeterd
kan worden.

In het eerste gedeelte van dit proefschrift richten we ons op het ontwerp en de vali-
datie van systemen voor locatiebewuste multimediale berichten, en hoe deze kunnen leiden
tot speelse interactie in een minimale setting. Vervolgens kijken we naar hoe stedelijke
interacties met elkaar verbonden zijn over verschillende locaties, middels het ontwerpen
en valideren van een exploration-based route planner welke gebruik maakt van een grote
hoeveelheid geotagged data.

In het tweede gedeelte van dit proefschrift onderzoeken we nauwlettend de bruik-
baarheid en de algemene gebruikerservaring welke is geassocieerd aan het gebruik van
3D mobile gestural interactie, specifiek op momenten dat fouten in de herkenning van
bewegingen optreden. We laten zien dat 3D mobile gestural interactie zelfs bruikbaar is
bij het optreden van detectiefouten, en onderzoeken vervolgens twee voorbeeldapplicaties.
Daarna richten we ons nogmaals op hoe 3D gestural interactie kan worden toegepast in een
speelse context, door te kijken naar bewegingsgestuurde muziekcompositie en het spelen
van computerspelen. Tenslotte onderzoeken we hoe minimale mobiele interactie kan wor-
den gebruikt voor het ondersteunen van mobiele gebruikersauthenticatie, gebruikmakende
van 3D gestural input.

Tezamen laten onze gebruikerstudies zien dat interactieontwerpers schermgebaseerde
interactiemethoden niet per direct op hoeven te geven, noch dat ze zouden moeten stop-
pen met het ontwerpen voor de visuele modaliteit van de gebruikers; ze moeten deze juist
aanvullen met context-awareness of 3D gestural input oplossingen. Hiermee kunnen de
mogelijkheden voor het ontwerpen en het ontwikkelen van mobiele systemen en appli-
caties worden verhoogd zodanig dat de werkelijke interactie die is vereist van de gebruiker
tot een minimum wordt beperkt.
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