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voorwoord 

Het ftrslag dat nu voor u ligt beslaat het laatste gededte van mijn afstu
deerwerk, aoals ik dat heb verricht tussen juli 1988 en oktober 1989. 

Gedurende de eerste - oriiintatie en analyse - fase van mijn afstuderen ben 
ik werkzaam geweest op het IPO (het Instituut voor Perceptie Onderzoek, 
onderdeel van het Natuurkundig Laboratorium van Philips). Al geruime tijd 
wordt er op dit instituut (ergonomisch) onderzoek gedaan naar Teletekst . 

Na enkde omzwervingen ben in november 1988 terechtgekomen op het lab 
voor de basisontwikkeling (het 'Advanced Development Centre') van de divisie 
Consumer Electronics van Philips Eindhoven. Op deze afdeling was men bezig 
een projekt af te ronden, waarbij een nieuwe generatie Teletekstontvangers (de
coders) was ontwikkeld. Mijn opdracht was een user interface te ontwikkelen 
voor deze decoders. 

Nadat het ontwerp was geïmplementeerd in de vorm van een prototype is 
er een gebruiksonderzoek uitgevoerd, zodat zowel een oordeel over de kwaliteit 
van het user interface kon worden verkregen, alsmede aanwijzingen voor mo
gelijke verbeteringen. Dit verslag beschrijft de opzet, uitvoering en resultaten 
van dit gebruiksonderzoek . 

De beschrijving van het gehele afstudeerwerk ( dus inclusief de analyse- en 
concept fase) is te vinden in het verslag 'een user interface voor Teletekst', rap
portnr. ARi4-48/89 oktober 1989 van ADC-PSI, Philips Eindhoven. 

Hans Kemp 
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inleiding 

Centraal in dit verslag staat de bediening van Teletekst eu wel de bedieniug 
van een nieuwe geueratie Teletekstoutvangers: de TipTop. Met deze nieuwe 
generatie komeu uiteraard weer nieuwe mogelijkheden (voor de gebruikers) bin
uen bereik. 

Helaas komt het tegenwoordig in de wereld van de consumenten-elektronika 
maar al te vaak voor , dat juist dergelijke nieuwe mogelijkheden door de doorsnee 
gebruikers nauwelijks benut kunnen worden, vanwege de vaak complexe bedie
ning. Het resultaat is dat er een steeds groter gat ontstaat tussen de kwaliteiten 
vau het apparaat en de kwaliteit van het gebruik (wie kan er tegenwoordig nog 
zijn of haar videorecorder bedienen?) . 

Het probleem van deze opdracht. lag dus in het beschikbaar maken voor 
velen (immers, zoals ~e meeste produkten van CE is Teletekst vooral 'enter
tainment ' ) van een toch redelijk geavanceerde techniek. 

Het prototype van het bedieningconcept is 'in de praktijk ' getoetst aan de 
hand van een gebruiksonderzoek . Het verslag is als volgt opgebouwd. 

Na een algemeen inleidend hoofdstuk over het hoe en waarom van ge
bruiksonderzoek, zal de werking van het ontwikkelde bedieningsconcept worden 
beschreven . 

Dan komen achtereenvolgens opzet, uitvoering en resultaten van het onder
zoek ter sprake. 

Tenslotte volgen dan nog de conclusies van het onderzoek en voorstellen 
voor een verdere verbetering van het concept. 
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summary 

The work describt>d in this report was part of tht> work dont> during my 
graduation period for the faculty of Iudustrial Design Engineering at TU Delft , 
which hu been perforn1t>d in coopt>ration with Philips Eindhoven and tht> IPO. 

During this pt>riod I have dt>signt>d and tested a user interface for Teletext. 
This report is about thest" usability-tests. 

Tt>lt>tt>xt is a out>-way information dt>livery systt>m wht>rt' (a ft>w hundrt>d) 
pages of information art' broadcast ( togt>tht>r with tht> ordinary telt>visiou sig
na)) to all users in a continuous manner. It is broadcasted by the national 
broadcasting compauies in Europt> and can be recieved with any TV set that is 
equippt>d with a Tdetext decoder. Philips is an international important man
ufacturt>r of thest' decodt>rs . 

During tht> years Tt>letnt had been iutroduced, it becamt' clear tht>rt' were 
certaiu problt>ms c.oncerning tht> use. To bt>gin with, lots of pt>ople did not 
purchase Teletext out of special interest, but because "it is a featurt' of tht> 
fut ure" or "it comes with the new TV set". They therefort' usualy have 110 

high expectations or are not very motivated to leam difficult proceedures of 
use. 

Recently, Philips has dt'Velopped a new set of chips in order to manufacture 
a new geueration of Teletext decoders. This will be the first decoders in a 
processor environment. In the first part of this report a user interfact> for this 
new decoder is described. 

It involves the following features : 

• an adaptive waiting time reductiou mechanism which tries to anticipate 
the page prefereuces by the way a page is selected and which pages are 
selected in the past 

• a cursor controlled way of selecting a page 

• a function 'back the way you came', in the shapt> of a menu 

• an improved function 'next page' 
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• an immediate feedback whenever a selected page is not broadcasted 

• an improved screen layout 

It appeared that the 'self-explanatoriness' of the new user interface was 
better compared to the current interface: 

• Novice users were found to be more able to select a page without any 
clues. 

• Most novice users started using the 'back the way you came' function of 
their own accord. 

The number of mistakes made by the subjects did not differ siguificantly. 
The cause of the vast majority of these mistakes remains the same: the remote 
control and its poor communication with the TV set. 

It is likely, ust"rs wil! perform relatively more menu-selections with the nt"w 
user interface. Therefore their selection preference will be more easy to antic
ipate. Although probably some users still prefer to learn the pagenumbers by 
heart and then select them directly. 

The waiting time redurtion :~ •vell beyond the perception threshold . In 
other words, the waitiug time reduL.ion is big enough to be obvious . 

Besides this difference in wait.ing time, users will not be able to find a un
knowu page sooner with the new user interface. lt is much more the structure 
and the references on the pages (and off course, the user's kuowledge on this) 
that determine the duration of such a search. 

In general, people will prefer workiug with the new user interface when 
they're asked to choose between the new and current device. 

They also appear to prefer selecting a page with the cursor to selecting with 
the numerical buttons. The subjects certainly used the cursor more often . 

Finally, it can be concluded that the new Teletext decoder is beneficia) in a 
way that it will improve the common usage of Teletext. Evenso, it is believed 
this improvement can be enlarged by altering more changes in the way Teletext 
is controlled . The new decoder chips certainly have this potential. 
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Het afgelopen dect'nnium is de ontwikkding van et"n goed ust'r interface bij 
dt' ontwikkeling van informatit'verwerkende systemen steeds belangrijker gewor
den . Als één van de bdangrijkstt' redent'n hiervoor kan het feit gezit'n worden 
dat gedurende deze periode stt'eds krachtiger systemen beschikbaar kwamen 
voor een steeds grotere groep gebruikers . Hierdoor kwamen er verhoudings
gewijs steeds meer gebruikers die niet zoals de specialisten een goede training 
in het bedienen van het betreffende systeem hadden - of wilden -, zodat tij
dens het ontwerpen niet alleen meer de funktionaliteit van het systeem centraal 
kwam te staan, maar ook de hanteerbaarheid een belangrijke plaats ging in
nemen . 

De kwaliteit, of beter: de door de gebruiker ervaren kwaliteit van een sy
steem zal in hoge mate afüangen van de balans tussen dese twee grootheden: de 
funktionaliteit van het systeem ('wat kan-ie allt'maal') en de hanteerbaarheid 
('hoe moet je dat doen') . Het ontwerpproces 1al er op gericht moett"n zijn 
een juiste afweging te maken tussen de technische mogelijkheden enerzijds en 
de conceptuele vaardigheden van dt' beoogde gebruikers anderzijds . Het is 
daarom van belang dat reeds in het aller prilste stadium wordt nagedacht over 
het uiteindelijke gebruik van het systeem . Dit betekent dat niet, soals nu nog 
vaak gebeurt, in een vergevorderd stadium nog even een bedieningsschilletje om 
ht"t systeem moet worden aangebracht . Juist vanwegt' de samt'nhang tussen de 
hanteerbaarheid en de funktionaliteit van een systeem zullen beslissingen aan
gaande dit eerste reeds in een vroeg stadium genomen moeten worden. 

Eén en ander betekent dat het ontwerpen van een dergelijk systeem een 
meer conceptgerichte aanpak vergt, waarbij in eerste instantie vanuit de pro
bleemanalyse een programma van eisen sou moeten worden opgesteld met eisen 
1owel ten aanzien van de funktionaliteit als ten aanzien van de hanteerbaarheid . 
Hieraan kunnen de conceptoplossingen worden getoetst, zodat tijdens deze eva
luaties niet alleen een antwoord wordt verkregen op de vraag of het gemaakt 
kan worden, maar tevens of men er mee om 1al kunnen gaan . 
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Met name dit laatste is over het algemeen moeilijk grijpbare materie. De 
laatste jaren is wel vast komen te staan dat de beste methode om een hanteer
baar systeem te ontwikkelen, een iteratieve is. Dit houdt in, dat gedurende het 
gehele ontwerptrajekt conceptoplossingen worden onderworpen aan evaluaties 
op basis waarvan vervolgens herontwerpen gemaakt moeten worden. Het is dus 
van belang dat reeds in een vroeg stadium van bet ontwerpproces evaluaties 
kunnen worden gemaakt omtrent bet werken met en bedienen van het te ont
wikkelen systeem. 

Een effektieve manier om deze evaluaties uit te voeren is het doen van ge
bruibonderzoek . De laatste jaren zijn hiervoor - veelal vanuit de cognitieve 
psychologie - vele methoden ontwikkeld . Afhankelijk van het stadium van het 
ontwerpproces kan veelal een passende onderzoeksmetbodiek gekozen worden . 

De ontwikkeling waarvan in het begin van dit hoofdstuk gewag werd gemaakt 
vindt op dit moment ook plaats in de wereld van de consumenten elektronka. 
De laatste jaren is ook op deze markt steeds meer steeds krachtiger apparatuur 
verschenen. Technieken die eerst alleen werden toegepast in de professionde 
sfeer, komen na verloop van tijd ook voor de consumenten markt beschikbaar. 
Een heel duidelijk voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de in dit verslag 
beschreven Teletekstdecoder; de eerste decoder die is opgezet in een processor
omgeving. 

Een andere oorzaak voor deze toenemende coa1plexitcit is de toenemende 
integratie van de afzonderlijke apparaten . Wat vr..-..-ger een radio, een televisie, 
een grammofoon was, zal in de toekomst een onderaeel zijn in het. audio-visuele 
systeem, compleet met centrale bediening. 

Door deze ontwikkelingen zullen ook de bijbehorende ontwerpmethodieken 
hun toepassing moeten gaan vinden in de produktontwikkeling van de con
sumenten elektronica. Er kan zelfs gesteld worden dat de hierboven beschreven 
iteratieve ontwerpmethode nog verder aan belang wint bij consumenten produk
ten. Immers, deze markt is bijzonder groot en heterogeen, zodat het ontwerpen 
van voor een meerderhdd van gebruikers hanteerbare systemen geen eenvoudig 
karwei is. Mede door de zware concurrentie op dit terrein wordt de hanteer
baarheid echter wel steeds meer gezien als een zwaarwegende eigenschap van 
een produkt - ook door de potentiële koper - . 

Het mag duidelijk zijn dat bet verrichten van gebruiksonderzoek tijdens de 
ontwikkeling van deze steeds complexere produkten voor een steeds grotere 
groep gebruikers steeds belangrijker wordt. In het begin van de concept
ontwikkeling kunnen op eenvoudige wijze deelproblemen worden geanalyseerd 
en oplossingen worden geëvalueerd, later kunnen volledige concepten worden 
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geëvalueerd, evenals in een nog later stadium eventuele prototypes. Na iedere 
iteratieslag kan ook de complexiteit van het gebruiksondenoek verder toene
men : in eerste instantie zal de nadruk veelal komen te liggen op kleine kwa
li1.atieve onderzoeken, terwijl met een prototype diepgaander ondenoek is te 
verrichten. 

Tenslotte is het denk ik van belang dat met name het gebruiksonderzoek in 
het begin van het ontwerpproces uitgevoerd wordt door degenen die ook direkt 
betroH:en zijn bij de conceptontwikkeling. Weliswaar schuilt hierin het gevaar 
YU enige vooringenomenheid van de onderzoeker , ma.ar dat weegt mi . niet op 
tegen het feit dat de ontwerper op deze manier een goede voeling bewaart met 
1ijn/haar 'klanten' . Te meer da.ar in het begin van het ontwerpproces de on
afhankelijkheid van het oordeel geen hoge prioriteit hoeft te hebben; het ga.at 
bij dergelijk gt"bruiksonderzoek immers niet om het oordt"el an sich, ma.ar om 
aanknopingspunten te verkrijgen voor de volgende stap in het ontwerpproces . 
Dit is dan ook het wezenlijke verschil met de praktijk van het gedragsweten
schappelijk onderzoek . 
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2 het nieuwe bedieningsconcept 

2.1 paginaselektie 

Het belangrijkste aspt'kt van de funktionali teit van een Tt'letekstdt'codt'r is 
uiteraard de paginaselektie. Gt"bruikt'rs zouden deze selekties kunnen maken 
mt"t één van de volgende selektiemethoden: 

• menust'lektie 

Er wordt et'n pagina geselekteerd waarvan het paginanummer op het 
scherm staat . 

• direkte st'lektie 

Men kent het paginanummer uit het hoofd, en selekteert dit op een mo
ment dat dit niet op het scherm staat . 

• willekeurige selektie 

Het geselekteerde paginanummer stond nit't op het scherm , maar even
min keut men het nummer uit liet hoofd. De geselekteerde pagina is de 
eerstvolgende of -vorige. Dit is het zg . 'bladeren ' . 

• vaste selektie 

Ook hierbij wordt de pagina noch vanaf het scherm, noch uit het hoofd 
geselekteerd . De pagina's die met de vaste selektit's kunnen worden gese
lekteerd sijn echter altijd dezelfde. Bijvoorbeeld de pagina's die door de 
gebruiker in het permanente geheugen zijn gezet . 

Mt't name de menuselekties en in it'ts mindere mate de willekeurige selekties 
zijn bij het passieve gt'bruik van Teletekst van belang. In dit hoofdstuk zullen 
een aantal wijzen worden uiteengezet waarop deze selektiemethoden met de 
TipTop-decoder kunnen worden uitgevoerd . 
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2.1.1 menuselekties 

In twee gevallen gaan gebruikers over tot menuselekties: 

1. Men is wat aan het grasduinen en laat zich leiden door de menustruktuur 
van het bestand. 

2. Men is op r;oek naar specifieke informatie, maar weet niet het pagina
nummer van de pagina waar dit is te vinden. 

Mcnuaelekties r;ullen altijd gebruik maken van de menustruktuur zoals dat 
binnen Teletekst aanwer;ig is in de vorm van de verwijzingen. Ter vereenvou
diging van de menuselekties zijn een tweetal verbeteringen uitgevoerd: 

1. een wijze van menuselektie zonder cijfertoetsen (met cursor) 

2. een 'terug als gekomen '-funk tie (met 'bladwijzers') 

cursorselekties 

De cursor is een in de computerwereld veelgebruikt middel voor het doen 
van menuselekties. In geval van Teletekst zou dit betekenen dat de gebruiker 
de cursor direkt op de paginanummers (de verwijzingen naar andere pagina's) 
kan zetten binnen een indexpagina en &ldoende paginanummers 'aanwijzen' en 
vervolgens selekteren. 

Een goede indexpagina zal altijd 1odanig 1ijn ingedeeld, dat ieder pagi
nanummer ondubbelzinnig met een zeker onderwerp wordt geassoci~erd. De 
plu.ts van de paginanummers speelt hierbij een belangrijke rol. Door de cursor 
op het nummer te plaatsen wordt dus toch als het ware direkt het gewenste 
onderwerp aangewezen. De gebruiker hoeft dan niet meer de 'vertaalslag' te 
maken van gewenst onderwerp naar gewenst paginanummer (bovendien 1al deze 
niet meer genoodzaakt zijn het paginanummer tijdelijk te onthouden teneinde 
dit in te kunnen toetsen op de AB) en 1al dientengevolge een verminderde 
mentale belasting ondervinden. Een verbeterd gebruikscomfort is dan ook -
waarschijnlijk - het gevolg. 

Verder zal het selekteren met de cursor het voordeel bieden dat minder vaak 
'op en neer' tussen scherm en AB gekeken hoeft te worden: het bewegen van 
een cursor betekent veelal dat een enkele toets enkele malen achter~nvolge11s 
ingedrukt moet worden . Dit zal echter sterk atbangen van de uitvoering van 
de invoermiddelen op de AB en het bewegingsalgoritme van de cursor . 

Enige reserve is echter wel geboden bij het implementeren van een dergelijk 
feature in een dergelijke 'entertainment'-omgeving. Gezien de ervaringen met 
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features als bijvoorbeeld het permanente geheugen kunnen vraagtekens worden 
gezet bij de adoptie van een eventude cursorselek:tie bij Teletekst. Aan de ene 
kant kan het 'in de winkel' voor veel aspirant kopers aantrekkelijk ("een leuk 
speeltje") lijken, maar aan de andere kant zou het ook wel eens grote groepen 
kunnen afschrikken ("dat is me veel te ingewikkeld"). De enige manier om hier 
achter te komen is het uit te proberen . 

een funktie 'terug als gekomen': de bladwijzermetafoor 

Het idee achter de bladwijzermetafoor is dat op de pagina vanaf welke toen 
menuselektie wordt gedaan, automatisch toen 'bladwijzer' wordt gelegd, analoog 
aan een bladwijzer in een boek. Als de volgende pagina op htot scherm staat, 
vtorschijnt op het scherm htot paginanummer van de vorige pagina: de bladwij
zer . Vervolgens kan dan door het selekteren hiervan direkt naar de pagina met 
de bladwijzer worden teruggesprongen. De bladwijzer kan uiteraard geselek
teerd worden met hetzij de cijfertoetsen, hetzij de cursor. Figuur 1.1 illustreert 
htot één en ander . 

In het geval uit een aantal bladwijzers (bijvoorbeeld drie) niet de laatste 
wordt geselekteerd (maar bijvoorbeeld de eerste), wil de gebruiker blijkbaar een 
aantal stappen terug in de boomstruktuur om vandaar uit een andere route te 
kiezen. De bladwijzers die zijn 'overgeslagen' ( de tweede en derde in het voor
beeld) kunnen als gevolg hiervan dan ook verdwijnen . 

Als na een aantal menuselekties voor een andtore selektiemetbode wordt 
gekozen ( direkte selektie, willekeurige selektie) wordt door de gebruiker blijk
baar afgeweken van de route en kunnen de bladwijzers verdwijnen. Als uit
zondering blijft de bladwijzer op de hoofdindexpagina (pagina 100) liggen . 
Dit biedt de mogelijkheid altijd weer opnieuw te beginnen met een sequen
tie menuselek:ties . 

2.1.2 direkte 1elekties 

Naast het selek:teren vanaf een menu moet het mogelijk blijven te selekteren 
dmv. direkte selek:ties wil de bediening tegemoetkomen aan de wensen van de 
aktieve gebruikers. Het moet dus mogelijk: blijven een pagina te selek:teren met 
behulp van de cijfertoetsen op de AB. 
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2.1.3 willekeurige selekties 

In sommige gevallen zal tijdens het 'grasduinen' de behoefte bestaan op een 
min of meer willekeurige manier door het bestand te 'bladeren'. Het gebruik 
van deze funkties is in analogie met bet doorbladeren van een boek en daardoor 
een voor de hand liggende manier om 'zomaar een stukje Teletdtst te bekijken'. 

Met de huidige decoders is niet direkt zichtbaar of het op het huidige pa
ginanummer volgende nummer wel een pagina is die in uitzending is. Dit is 
~D belangrijke reden om niet met deze selektiemethode 'door Teletekst heen 
te wandelen'. Met de Tip Top-decoder is het echter wel mogelijk direkt na te 
gaan of dit het geval is. 

Het doel van het gebruik van deze selektiefunktie zal altijd zijn bet vinden 
van de eerstvolgende ( of vorige) pagina die in de uitzending zit. De funktiona
liteit van bet direkt selekteren van deze betreffende pagina sluit dan ook het 
beste bij dit gebruiksdoel aan. Daarom is voor deze methode gekozen . 

2.1.4 vaste selekties 

Als het bedienigsconcept bij gebruik van de andere selektiemethoden voldoende 
wachttijdreduktie biedt, lijkt een vaste selektiefunktie niet noodzakelijk en de 
user interface alleen maar nodeloos ingewikkeld te maken. Anders gezegd, wat 
schiet je er mee op de pagina's in een geheugen te ku11ne11 1ette11, als deze toch 
al vrijwel zo11der wachttijd beschikbaar zijn? 

Er is dan ook voor gekor;en binne11 dit bedieningsconcept de vaste selekties 
achterwege te laten. 

2.1.5 overzicht 

In figuur 1.3 is een overzicht gegeve11 van de voorgestelde selektiewijzen met de 
TipTop voor iedere selektiemctbode. 



het nieuwe bedieningsconcept 12 

selektiemethode selektiewijze 

menuselektie cijfertoetsen 

cursor 

direkte selektie cijfertoetsen 

willekeurige selektie bladertoetsen 

vaste selektie - 1 

lig. 1.3: een ovenicht van de bij de TipTop voorgestelde se/ektiewij!en 

2.2 scherm-layout 

H('t scherm is h('t m('dium waamte(' de terugkoppeling omtrent d(' aktuele status 
van de d . ~.?der (de zg. statusregel) naar de gebruiker gegeven kan worden 2

. In 
princ i'. :·'''~ n hiervoor twee Teletekstregels beschikbaar . Deze regels ltunn('n op 
willekeu1.~e plaatsen van het scherm worden gezet . 

Het betreft de volgende zaken: 

• het paginanummer van de huidige pagina 

• het paginanummer van de aangevraagde pagina 

• de bladwijzers 

• het wachten op een pagina 

• het niet in de uitzending zijn van een pagina 

Om de mogelijkheid te creeëren belangrijke informatie in opvallende 'dub
bele hoogte'-ltaraltters op het scherm te zetten is gelto1en voor een dubbele 
statusregel. Dit betehut dat de beide beschikbare regels in aaneengesloten 
vorm als statusregel zullen fungeren . 

1 niet mogdijk binnen dit bedieningsconcept 
1 De uitvoering van de cursor zal in pare.graaf 1.8 van dit hoofdstuk worden besproken . 
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Analoog aan de conventie bij bijvoorbeeld de dagbladen leek het logischer 
de kopregel bovenin het scherm te 1etten. Ook bij een krant staat dergelijke se
cundaire informatie als de naam van de krant en de datum meestal op ieder blad 
vermeld en wel helemaal bovenaan de pagina. Als nu vervolgens in de volgende 
twee regels de statusregel van de decoder komt te staan, lijkt een evenwichtige 
indeling mogelijk . Bovendien geeft dit ook grafisch een beter geheel. 

2.2.1 de bladwijzers en andere paginanUU1mers 

De bladwij1ers bestaan uit blauwe vlakjes ter grootte van drie Teletekstkarak
ters (1ie ook figuur 1.4) . Om nu duidelijk te maken dat het hier om bladwij1ers 
gaat, wordt ondt"r deze regel een blauwt' lijn gezet, waardoor het lijkt alsof de 
bladwijzers achter de pagina die op het scherm staat liggen . Op de manier 
waarop ook een tabblad achter de opengeslagen pagina te vinden is . 

Het nummer van dt" pagina op het scherm rechts van de bladwijzers en is 
vanwege het belang uitgevoerd in dubbele hoogte. Door de integratie van dit 
paginanummer in de statusregel, wordt het paginanummer in de kopregel ( dat 
wordt meege1onden) redundant . De extra aanduiding van het paginanummer 
in de1e regel 1al dan ook in het beste geval niets bijdragen aan de duidelijkheid . 
Dit paginanummer wordt dan ook door de decoder verwijderd uit de kopregel. 

De opbouw van een_,r-êch bladwij1trs gaat nu als volgt . Bij een menuselek.
tie verandert het paginanummer van de pagina op het scherm (dus vanaf welke 
de menuselektie wordt gemaakt) in een bladwijzer en komt bij het verschij
nen van de volgende pagina het bijbehorende paginanummer op de volgende 
positie te staan . Hierdoor wordt het verband tussen de bladwijzer en de bij
behorende pagina verder versterkt: de bladwij1er staat op de1elfde positie als 
het paginanummer op het moment dat de bijbehorende pagina op het scherm 
staat. 

Als vervolgens een bladwijzer wordt geselekteerd, verandert de betreffende 
bladwij1er weer in het dubbelhoge paginanummer . In figuur 1.4 is het resultaat 
van dit alles te 1ien . 

Een andere belangrijke terugkoppeling naar de gebruiker is het paginanum
mer van de pagina die door de gebruiker wordt geselekteerd . Dit paginanum
mer heeft niets te maken met de pagina op het scherm en sal daarom worden 
uitgevoerd in een achtergrondkleur die afwijkt van de rest van de statusregel. 
Vanwege het belang van dit nummer wordt weer geko1en voor het 'dubbele 
hoogte'-formaat. Het resultaat is te 1ien in figuur 1.5: het paginanummer van 
de geselekteerde pagina lijkt door de afwijkende achtergrondkleur tijdelijk op 
de statusregel te liggen . 
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tig. 1.4: de opbouw f'&n de blad,rij1ers bij een reeb menust-leities 

IE!. 102 • 11-

nieuwsrubriek 
• • • • I_ 

! .. " l,' 7 128 11~ l a;] 

Regionaal 
~ ;". 131 132 133 11.: 

tig. J .5: bet 11eleiteren ,-an een pagina met de cijft-rtoetst-n 
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In het geval de pagina wordt geselekteerd met de cursor of met ecu wille
keurige sdektie (bladeren) kan het betreffende paginanummer uiteraard direkt 
in zijn geheel op het scherm worden gezet . 

2.2.2 het wachten op een pagina 

In de gevallen dat de gebruiker een pagina selekteert die onverhoopt nog niet 
in het achtergrondgeheugen blijkt te staan, moet aan de gebruiker duidelijk 
worden gemaakt dat even gewacht moet worden op het moment dat de pagina 
inderdaad wordt uitgezonden . 

Dit gebeurt doordat op dat moment iu de kopregel de 'rolling header' ver
schijnt: het paginanummer in de koprt"gel begint te 'lopen'. Het paginanum
mer in de kopregel verschijnt dus alleen als deze 'loopt'. Er staat of geen 
paginanummer of een lopend paginanummer in de kopregel. Hiermee wint de 
terugkoppeling van de wachttijden althans iets aan duidelijkheid in vergelijking 
met de huidige werkwijze. 

2.2.3 het niet in de uitzending zijn van een geselekteerde pagina 

Als een pagina is geselekteerd, kan de TipTop-decoder detekteren of deze 
in de uitzending zit of niet. Als dit niet het geval is, .kan hierover ·dus een 
terugkoppeling naar de gebruiker gegeven worden, zodat deze een andere pa
gina kan selekteren . 

Op het moment dat dit het geval zal zijn, staat reeds het paginanummer van 
de aangevraagde pagina op het scherm, zoals iu figuur 1.5 wordt geïllustreerd. 

Het is belangrijk dat duidelijk wordt dat de boodschap 'niet in de uitzen
ding' bij dit paginanummer hoort . Een manier om dit te doen is de boodschap 
uit te vot"ren in dezelfde kleuren als het aangevraagde paginanummer en deze 
twee bij elkaar te plaatsen . Na enige tijd verdwijnt de boodschap weer. In 
figuur 1.6 is te zien hoe dit uiteindelijk is gerealiseerd . 

2.3 invoermiddelen 

De invoermiddelen van de TipTop-decoder zijn gerealiseerd met de huidige 
standaard afstandsbediening. 

Dit betekent dat de invoer alleen kan geschieden dmv. dt" hierop aanwezige 
druktoetsen . De funktietoetsen zoals voor het aanzetten van Telt"tekst en voor 
het 'stop' zetten van een roulerende pagina zullen dan ook in de huidige vorm 
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fig . 1.6: de terugl:oppeling als een gesdelteerde pagina niet in de ait.endüig 
blijkt te •iin 

... 
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gehandhaafd blijven . 

In figuur 1. 7 is te zien hoe de afstandsbediening voor het bedieningsconcept 
is uitgevoerd . In het onderste kader zijn de voor Teletekst specifieke toetsen te 
vinden . De vier toetsen met de pijltjes zijn de toetsen waarmee de cursor op 
het scherm kan worden bewogen . Met de toets die zich in het midden hiervan 
bevindt , kan de pagina worden geselekteerd waarvan het paginanummer door 
de cursor wordt aangewezen (zie figuur 1.8) . 

In het kort komt de cursorbesturing hierop neer: 

• Met de toetsen 'cursor omhoog' en 'cursor omlaag' kan de gewenste regel 
worden geselekteerd en met de toetsen 'cursor links' en 'cursor rechts ' 
kan naar het gewenste nummer worden gesprongen . 

• De ' home'-positie van de cursor is de laatste bladwijzer . Na de selektie 
van een nieuwe pagina staat de cursor hierop. 

• Zodra de cursor op een pagina wordt gezet, wordt de acquisitie hiervan 
stopgezet ( de 'stop '-mode) . 

Rechtsonder in het kader zijn de beide bladertoetsen te vinden. Als één van 
deze beide toetsen wordt ingedrukt , 'loopt ' het aangevraagde paginanummer 
vanzelf naar h·et nummer van de eerstvolgende of -vorige pagina die wordt uit
gezonden . 

2.4 formele beschrijving van het concept 

De Item van het concept wordt gevormd door de PLUT: de Page Look Up 
Table. Deze kan worden opgevat als een lijst van 35 paginanummers. Als één 
van deze 35 pagina's wordt uitgezonden zal deze it1 het achtergrondgeheugen 
van de TipTop worden gezet . 

Naast de PLUT beschikt het bedieningsconcept ooit nog over drie andere 
lijstjes met paginanummers ( zie figuur 1.10). Dit zijn achtereenvolgens: 

• de indexlijst 

Hierin worden de paginanummers bijgehouden van de pagina's vanaf 
welke menuselekties zijn gedaan . De lengte hiervan kan dus vari~ren . 
Hoewel al eerder is opgemerkt dat meer dan twee à drie achtereenvol
gende menuselekties over het algemeen niet zullen voorkomen , heeft de 
index.lijst een maximale lengte van 50 pagina's. 
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tig . 1. 7: de gd1ele afstandsbediening voor het bedieningsconcept 
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tig. 1.8: d~ cursor in een pagina 

tig. 1.9: d~ 'Jiom~'-positi~ van d~ cunor in d~ statusr~g~J 
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indexlijst direktlijst verwijzingen lijst 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

50 15 35 

fig . 1. 10: de drie lijstjes met paginanummers 

Het 'updaten' van de indexlijst gebeurt na selektie van een pagina waar
naar werd verwezen in de pagina op het scherm door simpelweg het pa
ginanummer van deze laatste aan de lijst toe te voegen. In het geval niet 
een verwijzing in de pagina op het schenu werd geselekteerd, maar een 
bladwijzer worden de meest recente toevoegingen uit de indexlijst verwij
derd tot en met het paginanummer van de geselekteerde bladwijzer. 

Als de indexlijst wordt 'gereset', worden alle paginanununers hieruit ver
wijderd, met uitzondering van het eerste: paginanummer 100. 

De paginanummers uit de indexlijst worden in de vorm van b!~dwijzers 
op het scherm gezet. 

• de direktlijst 

Dit is de lijst. van de meest recent direkt geselekteerde paginanummers. 
Deze lijst heeft een vaste lengte van 15 paginanummers. 

Bij een 'update' van de direktlijst wordt het direkt geselekteerde pagina
nummer onderaan de lijst toegevoegd . Als dit paginanummer nog niet in 
de lijst voorkwam, verdwijnt de bovenste uit de lijst (first-in-first-out) . 
Is dit wel het geval, dan wordt het paginanummer slechts op een andere 
positie in de lijst gezet. 

• de verwijzingenlijst 

In deze lijst staan alle paginanummers die als verwijzing op het scherm 
staan (of beter gezegd: alle driecijferige nummers tussen 100 en 899 die 
op het scherm staan vermeld) . 

De verwijzingenlijst heeft een lengte van 35 pagina's en bij een 'update' 
worden dt' verwijzingen weer volgens het principe first-in-first-out hieraan 
toegevoegd. Dit betekent dus dat met een 'update' aan de hand van een 
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PLUT( menuselektie) 

laatste 5 uit 1 
direktlijst 

pgnr + 1 

pgnr - 1 

indexlijst 

verwijzingen-
lijst 

35 

fig . 1.11 : de inl1oud va11 de PLUT na een menuselelctie 

pagina waar ( vrijwel) geen verwijzingen op staan, de Vt'rwijzingen van de 
vorigt' pagina bewaard blijven . In het geval er meer dat 35 verwijzingen 
op het se.berm staan , zal er dus ook een gededte hit>rvan vt>rloren gaan. 

De PL UT kan nu tijdens een 'update ' - afhankelijk van de selt'ktit>methode 
van de laatste selektie - op drie manieren worden gevuld : 

• PLUT(menuselektie) 

Nadat een menuselektie is gemaakt en de verwijzingt>n- en indexlijst zijn 
ge- update wordt de PLUT gevuld met de laatste vijf paginanummers uit 
de direktlijst ( de vijf meest ree.ent direkt geselekteerde ), het eerstvolgende 
en -vorige paginanummer (die dus met één van de bladertoetsen het et'rst 
worden geselekteerd), de indexlijst (meestal niet meer dan twt'e of drie 
paginanummers) en aangevuld met de meest ree.en te paginanummers uit 
de verwijzingenlijst (over het algemeen dus iets van 20 à 25 paginanum
mers, afhankelijk van de grootte van de indexlijst) . 

• PLUT(direkte selektie) 

Na een direktt' st>lektit' zal nadat eerst de direktlijst is ge-update, alleret'rst 
de volledige direktlijst in de PLUT worden gezet , met weer de eerstvol
gende en -vorige. De rest van de PLUT wordt dan aangevuld tot 35 
paginanummers met de laatste 18 paginanummers uit de verwijzingen-
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PLUT(direkte selektie) 

1 

direktlijst 

verwijzingen
lijst 

35 

fig . 1.12: de inhoud va11 de PLUT na et'n direktt" st'lektie 

lijst . 

• PL UT( willekeurige selektie) 
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Als een willekeurige selektie is gemaakt (met de bladertot-tsen) zal de 
PLUT worden gevuld met dt- in totaal twintig eerstvolgende en -vorige 
paginanummers plus wederom de onderste vijf uit de direktlijst . De in
houd wordt aangevuld met de laatste 10 paginanummers uit de verwij
zingenlijst . 

In de figuren 1.14 en 1.15 is te zien hoe het bedieningsprogramma in z'n 
werk gaat. 

Uiteraard kan de gt-bruikt"r op ieder willekt-urig moment de sessit- be~indigt-n 
door op dt- toets 'Telett"kst-uit' te drukken. Uit figuur 1.16 blijkt dat alleen de 
direktlijst door het bedieningsprogramma wordt bewaard (in een niet-vluchtig 
geheugen) . 
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PLUT( willekeurige selektie) 

laatste 5 uit 1 

direktlijst 

pgnr + 1 
t/m 

pgnr + 10 

pgnr - 1 

t/m 
pgnr - 10 

verwijzingen-
lijst 35 

lig. 1.13: de illhoud van de PL UT na een willekeurige selektie 
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Teletekst aan 

aelektie := menuselektie 

pg 100 op het scherm 

update verwijzingenlijst 

update PLUT(selektie) 

nee 

boodschap 'niet in uitzending ' 

fig . l .14: de werking van het bedieningsprogramma tot het punt waarop va.st 
is komen te sta.an dat de geseleheerde pagina in de uitsending •it 
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Ja 

selektie := menu 

update indexlijst 
t/m pgnr 

bladwijzer( indexlijst) 
op het scherm 

pagina op het scherm 

nee 

JI 

selektie := menu 

update inde: ;jst 

nee 

reset indexlijst 

nee 

ja 

selektie := willekeurig selektie := direkt 

iirektlijst 

fig. 1.15: de wer.l:ing van het bedieningsprogr&mrna nAdat va.,t is .l:omen te 
•taan dat de geseleiteerde pagina in de uitsending •it 

25 
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Teletekst uit 

indexlijst leeg 

verwijzingenlijst leeg 

TV aan 

lig. 1.16: als op de toets 'Teletekst-uit' wordt gedrukt 
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3 opzet van het gebruiksonderzoek 

3.1 inleiding 

In de opzet van het gebruiksonderzoek zijn grofweg drie fasen te onderscheiden, 
zoals in figuur 3.1 is te zien. 

In de eerste fase, de probleemformulering, zullen ht't doel en dt" te Vt'rkla
ren variabelen van bt"t onderzoek ter sprakt' komen. Zodra dezt' bekend zijn, 
kunnen de hypothesen worden geformuleerd : het uiteindelijke resultaat van dt" 
problt'emformulering. 

Als deze hypothesen vastliggen, kan wordt"n begonnen met dt" t'igenlijke re
search design; het ontwerpen van dt' methode en vaststellen van de vorm van 
het onderzoek . 

Tenslotte zal nog moeten wordeP overwogen wie in aanmerking komt voor 
het deelnt'men aan het onderzoek . hieruit moeten de criteria komen waarmee 
de steekproef kan worden bepaald. 

3.2 probleemformulering 

3.2.1 het doel van het onderzoek 

Zoals reeds in hoofdstuk 1 ter sprake kwam is de manier waarop gebruikson
derzoek wordt gedaan en ook hetgeen wat hierbij onderzocht gaat worden, 
afhankelijk van het stadium waarin de ontwikkeling van het produkt 1ich op 
dat moment bevindt. De vraag is dan dus wat het geval is bij de ontwikkeling 
van de Tip Top-decoder. 

Het concept zoals dat in het vorige hoofdstuk wordt beschreven is gere
aliseerd op een set chips ( een Tip en een Top) afkomstig uit een eerste proefserie . 
Feitelijk bevindt het produkt zich met de realisatie van dit concept dus in een 
redelijk ver gevorderd stadium; het eerste volwaardige prototype is beschikbaar 
voor onderzoek. 
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probleem formuleren 

ontwerpen van methode 8' vorm 
van data verzameling 

bepalen van steekproef 

fig. 3.1: de drie fasen van de ondeuoelcsop~et {naar: CliurchilJ) 
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Het heeft dan ook wei11ig zin de uitvoering van bepaalde aspekten van het 
user interface afzonderlijk te bekijke11. Het ontwikkelingsproces bevindt zich 
in ee11 stadium waarin de algehele kwaliteit van het user interface kan worden 
bekeken. 

Het doel van dit onderzoek is dan ook het evalueren van de kwaliteit van het 
user interface voor Teletekst, zoals dat is gerealiseerd in het bedieningsconcept 
voor de Tip Top-decoder. 

Te11ei11de een referentie voor die kwaliteit te hebben zal de bediening van de 
TipTop-decoder worden vergeleken met de bediening van de huidige decoders 
(de CCT-decoder). 

Naast dit oordeel over de algehde kwaliteit, moet het onderzoek ook aan het 
licht brenge11 op welke punte11 het concept voor verbetering vatbaar is en hoe 
dit zou kunnen gebeuren. Juist door de flexibele opzet van de TipTop-decoder 
zijn er nog ingrijpende verbeteringen mogelijk. Dit maakt dat het belang van 
dit aspekt van het onderzoek (het zoeken naar mogelijke verbeteringen) groot 
is . 

Het onderzoek moet vooral gezien worden als uitsluitend een verkennende 
studie naar het bedienen van Teletekst. Het uitvoeren van een dergelijk on
derzoek is echter binnen Philips en zeker binnen de divisie Consumenten Elek
tronika nog redelijk onontgonnen terrein . Het verkennende van het onderzoek 
betreft dan ook het verkennen van een bi11nen CE nieuwe ontwikkelmethodiek . 
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3.2 .2 te verklaren variabelen 

Nu zal dus eerst worden bepaald welke variabelen verklaard moeten worden . 
Oftewel: wat moet je weten om tot een uitspraak te komen over de kwaliteit 
van een user interface en wat betekent dit in het onderhavige geval. 

De kwaliteit van de user interface valt uiteen in drie componenten (Gerris-
sen, (198i)] : 

1. hanteerbaarheid 

2. adoptie van het produlct 

3. acceptatie van het produkt 

De hanteerbaarheid van het user interface slaat op aspekten die direlct 
met. het bedienen van de decoder te maken hebben [Gerrissen, (1987)],[Gould , 
(198i)] : 

• evidentie; 

In hoeverre kunnen gebruikers - zonder enige uitleg - direlct overweg met 
het systeem. In het geval van de Teletekstdecoder betekent dit dus: Jean 
men direlct allerlei pagina's selelcteren, doorziet men direkt de werking 
van de cursor en de bladwijzers (bij de TipTop ), doorziet men de werking 
van het kladblokgeheugen (bij de CCT)? 

• learnability; 

In hoeverre lolct het user interface vanzelf de juiste respons uit van de 
gebruikers (hoelang duurt dit) en hebben zij additionele informatie (ge
bruiksaanwijzing, ervaren gebruiker) nodig in het leren bedienen van 
het systeem. De evidentie en de learnability van het user interface zijn 
grootheden die gedeeltelijk samenvallen. Het eerste slaat echter meer op 
het uiterlijk ('op het eerste gezicht'), terwijl het tweede meer te maken 
heeft met de interaktie zelf; de systeemrespons op akties van de gebruikers 
en het al dan niet. beantwoorden van deze respons aan het verwachtings
patroon van de gebruikers hieromtrent . 

• funktionaliteit; 

Hebben gebruikers de features tot hun beschikking die zij voor de door 
hen uit te voeren taken nodig hebben, kunnen 1ij met het user interface de 
dingen doen die ze er mee willen doen; kunnen zij de pagina's selekteren 
die zij willen, kunnen zij met roulerende pagina's omgaan zoals zij willen, 
krijgen zij de juiste systeemmeldingen op het juiste moment . 
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• effektiviteit; 

Wat is de verhouding van de door de gebruiker te investeH·n moeite en 
hetgeen hij/zij hiervoor terugkrijgt . Hierbij komen dus zaken ter sprake 
als het uit het hoofd moeten leren van paginanummers, de wachttijd 
die gebruikers ondervinden bij het selekteren, de snelheid waarmee de 
gebruikers in staat zijn een onbekende pagina te vinden in het bestand . 

De adoptie van het produkt is bepalend voor de (toekomstige) marktposi
tie van het produkt (Gerrissen, (198i)] . Het is gerelateerd aan de door de 
~komstige gebruiker waargenomen sterke en zwakke kanten van het produkt 
en het gevoel dat het produkt werkelijk dienstbaar zal zijn. Dit bepaalt dan of 
het initiële voornemen tot aanschaf en installatie wordt bestendigd . 

De acceptatie van het produlct bestaat uit het daadwerkelijk gaan toepassen 
van de gebruiksfunkties van het aangeschafte produkt (Gerrissen, (1987)] . Het 
heeft dus vooral te maken met de selektieve waardering voor de uiteindelijk 
gerealiseerde vorm van het produkt . Hiertoe behoren aspekten als de irri
tatiegraad omtrent de wachttijden, de waardering voor de cursorselektie en de 
algehele waardering voor het user interface. 

Populair gezegd , wordt de kwaliteit van de user interface van een produkt 
dus bepaald door het antwoord op de drie vragen: 

• Kunnen de beoogde gebruikers er mee overweg? 

• Zullen ze het produkt inderdaad kopen? 

• Gaan ze er daadwerkelijk gebruik van maken? 

Dit onderzoek zal een antwoord proberen te vinden op de eerste en derde 
vraag. De adoptie is weliswaar ook bepalend voor de kwaliteit van een user 
interface, maar hoort meer thuis in een specifiek marktonderzoek en valt dus 
enigszins buiten het kader van dit gebruiksondenoek . 

3.2.3 hypotheses 

Eén en ander betekent voor de TipTop-decoder dat (ten opzichte van de CCT
decoder) : 

1. inzake de hanteerbaarheid : 

(a) meer naieve gebruikers zonder enige aanwijzing in staat zullen zijn 
eenvoudige selektidaken uit te voeren 



opzet van het gebruiksonderzoek 31 

(b) gebruikers die de menuselektie met de cursor kunnen uitvoeren en die 
hebben kennis genomen van de bladwijzermetafoor, zelf de conclusie 
kunnen trekken dat mbv. de bladwij1er een 'stapje terug' genomen 
kan worden 

(c) gebruikers minder bedieningsfouten maken 

(d) gebruikt>rs vakt>r overgaan tot menuselektit' 

( e) gebruikers sneller een pagina geselekteerd hebben waarvan zij het 
nummer niet kennen 

(f) de wachttijdreduktit> dermate groot is, dat het verschil met de CCT
decoder boven de perceptie-drempel ligt 

2. inzake dt> acct>ptatie: 

(a) gebruikers minder geïrritt>erd raken over de wachttijden waarmee 
men wordt geconfronteerd 

(b) gebruikers bij menuselt>ktie dt> voorkeur aan selektie met de cursor 
zullen geven 

(c) gebruikers de voorkeur geven aan de TipTop-decoder boven de CCT 
bij het kijken naar Teletekst 

Het gebruiksonderzoek zal deze hypotheses moeten toetsen, terw,JI dus boven
dien het onderzoek aanwijzingen zal moeten geven over nog te verbeteren as
pekten van het user interface. 

3.3 methodiek 

S.3.1 het onderzoek 

Het ondersoek bestaat uit twee delen: het experiment en het interview. Met het 
experiment zullen vooral de variabalen die te maken hebben met de hanteer
baarheid worden bekekt>n. Tijdens het interview komen de variabelen met 
betrekking tot de acceptatie ter sprake. 

Het experiment is verdeeld over twee afzonderlijke sessies: één met iedere 
decoder. Iedere proefpersoon werkt dus met beide decoders . Het is de bedoel
ing dat de proefpersonen een aantal 'realistische' taken met de respektinelijke 
decoders uitvoeren. Om leereffekten zoveel mogelijk te omzeilen zal de vol
gorde waarin dit gebeurt (eerst de CCT-decoder of eerst de TipTop-decoder) 
worden afgewisseld . De sessies worden achtereenvolgens afgewerkt, waarbij de 
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proefpersoon na iedere sessie een aantal vragen krijgt te beantwoorden . 

In principe zit het onderzoek dus als volgt in elkaar : 

• sessie met eerste decoder (hetzij TipTop, hetzij CCT) 

• interview mbt. eerste sessie 

• sessie met tweede decoder (afhankelijk van eerste sessie TipTop of CCT) 

• interview mbt. tweede sessie en gehele experiment 

Ter afsluiting wordt nog een kort - ongestruktureerd - gesprekje gehouden, 
waarbij s&ken ter sprake kunnen komen die in een eerder stadium van het on
derzoek onvermeld bleven . 

3 .3.2 het experiment 

Deze methode - het door een representatieve groep proefpersonen laten uitvoe
ren van een aantal 'standaard' taken staat ook wel bekend als 'benchmarking' 
en is een in de informationele ergonomie veel toegepaste vorm van gebruikson
derzoek . Het is hierbij belangrijk dat de taken - de sg. 'benchmarks ' - zoveel 
mogelijk overeenstemmen met de praktijk waarin het systeem moet gaan funk
tioneren . 

Tijdens de uit voering van deze taken zullen de handelingen ( en opmer
kingen) van de proefpersonen en tegelijkertijd het beeldscherm worden vast
gelegd op video, zodat in een later stadium in goed verwerkbare data is om te 
zetten . 

Het experiment wordt verdeeld in twee fasen : 

1. een leerfase 

In deze eerste fase van het experiment sa) de proefpersontn gevraagd 
worden een aantal eenvoudige taken uit te voeren. Deze taken moeten 
er op gericht zijn de proefpersoon kennis te laten maken met de diverse 
mogelijkheden van de decoder . 

De proefpersonen worden gedurende deze fase in de gelegenheid gesteld 
vragen te stellen aan de proefleider omtrent de bediening, sodat enerzijds 
aan het licht kan komen waar de onduidelijkheden liggen en anderzijds 
het leerproces wat versneld wordt . Om te voorkomen dat de proefperso
nen het voor zichzelf erg gemakkelijk maken moet er van de proefleider 
wel enige stimulans uitgaan het eerst zelf uit te zoeken . 
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2. een gebruiksfase 

Tijdens de gebruiksfase krijgen de proefpersonen weer een aantal op
drachten uit te voeren. De meeste van deze opdrachten zullen echter niet 
worden gepresenteerd in de vorm van kant en klare selektietaken, maar 
als behoeften naar bepaalde informatie . 

Van sommige informatie is het duidelijk waar het te vinden is . Andere 
taken zijn zodanig gesteld, dat het wat zoeken vergt voordat de proefper
soon weet waar de informatie is te vinden. 

Voor iedere fase moeten twee sets van opdrachten worden gemaakt, omdat 
iedere proefpersoon beide fasen zowel met de CCT-decoder als met de TipTop
dccoder moet doorlopen : dit zijn de twee sessies. De twee sets opdrachten 
zullen respckticvelijk set I en set II worden genoemd. Voor de duidelijkheid : 
het experiment bestaat dus uit twee sessies: é-é-n voor iedere decoder. Beide 
bestaan dus uit een leer- en een gebruiksfase . Voor iedere sessie krijgt de 
proefpersoon een (andere) opdrachtenset. Een belangrijke cis is dus dat de 
opdrachten in beide sets volkomen gelijkwaardig zijn . De uitdndelijke vorm 
van de beide sets opdrachten is te vinden in bijlage a. 

3.3.3 het interview 

Na afloop van iedere sessie zal de proefpersonen een vragenlijst worden voor
gelegd , waarin naar hun mening kan worden gevraagd over allerlei bedien
ingsaspekten . De informatie die met het interview moet worden gevonden is in 
principe reeds geformuleerd in de hypotheses van paragraaf 3.4 . 

Het betreft de volgende zaken : 

1. de irritatiegraad omtrent de wachttijden bij beide decoders (hypothese 
2a) 

2. de irritatiegraad omtrent het wel of niet in de uitzending zijn van een 
pagina bij beide decoders ( hypothese 2b) 

3. de waardering voor de cursorsclektie ten opzichte van het selekteren met 
de cijfertoetsen (hypothese 2b) 

4. de algehele waardering voor de TipTop-decoder ten opzichte van de CCT
decoder ( hypothese 2c) 

De vragenlijst zal in de vorm van een direkt interview worden afgewerkt. 
De proefpersoon krijgt een vragenlijst en vult de antwoorden in. Het wordt dus 
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ttn gestruktureerd interview in de zin dat de vragen vastliggen. Ter afsluiting 
volgt nog een ongestruktureerd interview, waarbij de proefpersoon bepaald wat 
er wordt besproken. 

Het volgende punt uit de checklist is het bepalen van de inhoud van de 
vragen: waar wordt precies naar gevraagd . 

1. irritatie wachttijden 
De irritatie van de proefpersonen over de wachttijden kan mi. alleen wor
den achterhaald door er direkt naar te vragen . In het verleden (Treurniet 
et al. ( 1985 )] is dit ook op een dergelijke wijze gebeurd. Voor iedere 
decoder afzonderlijk zal dit moeten worden achterhaald . 

Er zal worden gevraagd of de proefpersonen het idee hadden dat zij veel 
tijd kwijt waren met het wachten (het percentage van de tijd dat men 
denkt te hebben verloren met wachten) op de gewenste informatie en of zij 
zich hebben geërgerd aan de wachttijden . De eerste vraag geeft een idee 
van de subjektieve tijdsperceptie van de proefpersonen (hetgeen volgens 
(Treurniet et al.] samenhangt met de irritatiegraad) en de tweede vraag 
een direkte indicatie van de irritatiegraad hierover bij de proefpersonen. 

2. irritatie over uitzending 
Op een zelfde manier zal naar de irritatie over het wel of niet m de 
uitzending zijn van sommige pagina's worden gevraagd. 

3. waardering cursorselektie Dit zal wederom door een direkte vraag worden 
achterhaald. De vraag kan luiden of men bij het selekteren van een pagina 
de voorkeur geeft aan de cursorselektie . 

4. algehele waardering 
Naar de algehele waardering van de proefpersonen voor de TipTop- ten 
opzichte van de CCT-decoder kan worden gevraagd door te vragen of 
men de ontwikkeling van de TipTop-decoder een grote verbetering vindt . 

De vragen betreffende de irritatie over wachttijden en uitzending worden na 
afloop van iedere sessie gevraagd . De waarderingen komen na afloop van het 
gehele experiment ( dus na beide sessies) ter sprake. De uiteindelijke formule
ring van de vragen is te vinden in bijlage b. 

3.3.4 overzicht 

Het totale gebruiksonderzoek komt er dus als volgt uit te zien : 
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• proefpersoon is een ervaren Teletekstgebruiker: 

1. inleiding over het doel van het onderzoek 

2. eerste sessie: uitvoering set I of II met CCT-decoder 

3. interview I 

4. vragen welke paginanummers de proefpersoon uit het hoofd kent en 
deze een keer selekteren met de TipTop-decoder 

5. tweede sessie: uitvoering set I of II met TipTop-decoder 

6. interview II 

7. afsluitend vraaggesprekje 

• proefpersoon is een naïeve Teletekstgebruiker 

1. inleiding over het doel van het onderzoek 

2. inleiding over Teletekst in het algemeen 

3. eerste sessie: uitvoering set I of 11 met CCT-decoder of TipTop
decoder 

4. interview I 

5. tweede sessie : uitvoering set I of II met TipTop-decoder of CCT
decoder 

6. interview II 

7. afsluitend vraaggesprekje 

3.4 het nemen van de steekproef 

3.4.1 populatie 

De doelgroep van Teletekst wordt beschreven in 'de markt en het gebruik van 
Teletekst ' en in nog uitgebreider vorm in (Uijlenbroek, ( 1988 )] . 

Eén van de problemen met Teletekst is juist de enorme heterogeniteit van 
de gebruikers. In principe behoort iedereen tot de groep potentiële gebruikers. 
Er zijn echter wel enige karakteristieken vast te stellen voor de 'gemiddelde ' 
Teletekstgebruiker : 

• Allereerst wonen alle gebruikers in een land waar Teletekst is te ont
vangen . Dit zijn dus de meeste West-Europeanen en Canadezen. 

• Verder zal dit onderzoek beperkt blijven tot de Nederlandse mark t (en 
dus ook tot het NOS Teletekstbestand) . 



opzet van het gebruiksonderzoek 36 

• In eerdergenoemde beschrijvinge.n van de doelgroep was te vinden dat 
de mate van gebruik van Teletekst ongeveer gelijke tred hield met TV
en videogebruik. Uiteraard behoren degenen die niet in het bezit zijn 
van een TV-toestel niet tot de gebruikers van Teletekst, maar ook zijn 
degenen die intensief kijken naar Teletekst over het algemeen 'zware' TV
en videokijkers . 

• Personen die het lezen (nog) niet machtig zijn, behoren uiteraard ook 
niet tot de mogelijke Teletekstgebruikers . Dit betekent grofweg dat de 
doelgroep beperkt is tot personen boven de 10 jaar. 

3.4.2 het bestand 

Ht't bt'stand is de groep mensen waaruit de feitelijkt' st'lt'ktit' gt'daan gaat wor
den. Hiervoor wordt - uit praktische overwegingen - een beroep gedaan op 'de 
kaartenbak' van het IPO. 

Dit zijn personen die alleen gemeenschappelijk hebben dat zij zich ooit eens 
hebben opgegeven als proefpersoon voor dergelijk onderzoek en in eeu aantal 
gevallen ook reeds aan dergelijk onderzoek hebbt'n meegewerkt (hoewel de kans 
klein is dat dit onderzoek ook Teletekst betrof) . 

3.4.3 steekproefprocedure 

Gezien cl , tijd en de mogelijkheden die beschikbaar zijn voor dit gebruiksonder
zoek r."''. oor het onderzoek een zgn . non-waarschijnlijkheidssteekproef worden 
genomen . Dit betekent dat er geen zekerheid zal zijn omtrent de representa
tiviteit van de steekproef voor de populatie. Alles hangt hierbij af van het 
persoonlijke oordeel van de onderzoeker. Deze kan zijn/haar selektie baseren 
op enkele voor het onderzoek van belang geachte karakteristieken. 

Gezien het doel van ht't onderzoek - zie 'probleemformulering' - en de doel
groep van Teletekst - zie 'de populatie' - zal als belangrijkste karakteristiek de 
ervaring van de proefpersonen met Teletekst zijn . Een tweede - mogelijk van 
invloed zijnde - karakteristiek zal zijn de computerervaring van de gebruikers. 

Er zullen proefpersonen worden geselekteerd zowel met als zonder ervaring 
met Teletekst. Dt'genen met ervaring zullen een beter begrip hebben van de 
mogelijke problemen rond Teletekst en daardoor beter inzien waar het in het 
onderzoek om draait . In het verleden is gebleken dat een onderzoek met uitslui
tend naïeve gebruikers [de Bruin, ( 1988 )] onvoldoende resultaat oplevert omdat 
de proefpersonen gedurende de tijdsduur van het experiment onvoldoende zijn 
geconfronteerd met de problemen die leidden tot het onderzoek . Ervaren ge
bruikers kennen deze problemen reeds en zullen daarom sneller het doel van 
het onderzoek inzien. 
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Variabelen als de evidentie en de learnability van de TipTop-decoder ten 
opzichte van de CCT-decoder zijn echter alleen te meten als de proefpersonen 
beide decoders niet of nauwelijks kennen. Een voldoende groot percentage van 
de steekproef dient dus tot de naïeve gebruikers te behoren . 

Voorts is er nog een ander argument om ervaren gebruikers in de steekproef 
te betrekken . Vrijwel alle Teletekstaankopen in het verleden zijn zg. eerste 
aankopen geweest . Zoals ook in [Uijlenbroek, (1988)] te vinden is , zal dit op 
korte termijn gaan veranderen . Dit betekent dat aspirant kopers anders tegen 
Teletekst aankijken en waarschijnlijk andere criteria zullen gebruiken bij het 
bepalen van hun keuze. Kortom , het begint interessant te worden om te kijken 
hoe ervaren gebruikers op het user interface reageren. 

3.4 .4 steekproefgrootte 

Het vaststellen van de steekproefgrootte van een non-waarsc.hijnlijkheidssteek
proef kan als gevolg van de procedure niet gebeuren op basis van berekening 
van betrouwbaarheidsmarges . Een in zo 'n geval vaak toegepaste methode 
is het hanteren van een grootte die in vergelijkbare onderzoeken is genomen 
[Churchill, (1983)]. 

Een andere beperkende fa.Hor bij het bepalen van de steekproefgrootte is de 
beschikbare tijd . De ervaring leert dat bij een d ::. rgelijk onderzoek voor iedere 
proefpersoon de tijd die het verwerken en analyseren van de resultaten in beslag 
neemt ongeveer het tienvoudige is van de tijdsduur van het experiment. 

In de literatuur beschreven - soortgelijke - onderzoeken maken gebruik van 
steekproeven tot zo'n kleine honderd proefpersonen (Treurniet et al. (1985)] . 
Meestal is er sprake van tien tot dertig proefpersonen. Ook gezien de korte, 
voor het onderzoek beschikbare tijd zal het experiment worden uitgevoerd met 
tussen de tien en de vijftien proefpersonen . 

Een gedeelte hiervan zal tot de naïeve gebruikers beboren en een gedeelte tot 
de ervaren gebruikers . De nadruk zal komen te liggen op de naieve gebruikers 
omdat - zoals reeds eerder is betoogd - bepaalde variabelen alleen daarmee zijn 
te meten. Als de steekproef bestaat uit ca. vijftien proefpersonen , zal worden 
gestreefd naar ca. tien na.ïve gebruikers en - om ook hierbij nog enige signifi
cantie te verkrijgen - ca. vijf ervaren gebruikers. 
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4 uitvoering van het gebruiksonderzoek 

4.1 de bespreking van de uitkomsten 

Nadat de opzet van het gebruiksonderzoek is vastgesteld, kunnen de uitkomsten 
hiervan worden besproken . Grofweg valt deze bespreking uiteen in vier delen, 
die in de nu volgende hoofdstukken zullen worden besproken. Een overzicht : 

• de uitvoering 

Eerst komt het algemene verloop van het onderzoek ter sprake: 

welke proefpersonen hebben aan het onderzoek deelgenomen 

welke proefpersonen hebben welke opdrachten gedaan 

- hoe ging de verzameling van de data in zijn werk en waaruit beston-
den de observaties 

- hoeveel pagin" . . 5 werden er geselekteerd 

- hoelang was ~uen bezig met het experiment 

- enzovoort 

Het gaat in dit hoofdstuk dus om een algemeen beeld van het verloop 
van het gehele onderzoek . Het moet als het ware het kader scheppen 
waarbinnen de hierna te bespreken resultaten dienen te worden gezien. 

• de resultaten 

Het volgende deel betreft de presentatie van de eigenlijke data van het 
onderzoek. Hieruit zullen de opmerkelijke zaken worden besproken en zal 
worden geprobeerd de oorzaken hiervan te achterhalen . 

Het ligt in de bedoeling deze bespreking op dit punt van de analyse 
nog zo neutraal mogelijk tt' houden . Uiteraard is een volledige objek
tiviteit hierin per definitie onmogelijk ( de keuze wat wel eu niet besproken 
wordt introduceert immers automatisch ecu zekere objektiviteit ), maar 
de waardeoordelen zullen zovt"el mogelijk worden bewaard voor het vol
gende hoofdstuk . 
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• de conclusies 

In dit deel zullen de resultaten van het. onderzoek worden gelegd naast de 
hypotheses zoals die zijn geformuleerd in hoofdstuk 3. Elke afzonderlijke 
hypothese zal dan worden getoetst aan de resultaten. De uitkomsten van 
deze toetsing vormen de conclusies van het onderzoek. 

• de aanbevelingen 

Zeker zo belangrijk als de conclusies zijn voor deze evaluatie de aan
bevelingen . Al eerder is uiteengezet dat het doel van het onderzoek niet 
alleen het meten van de prestaties van het decoderconcept - tav . de 
bestaande decoder - was, maar dat het er bij dit onderzoek ook om ging 
te achterhalen welke de mogelijke verbeteringen van het concept zijn. 

Als extra zullen ook nog aanbevelingen worden gedaan tav. het gebruiks
onderzoek zelf. Hierdoor zullen de aanbevelingen voorstellen bevatten ter 
verbetering van: 

het concept 

- vervolgonderzoek 

4.2 karakterisering proefpersonen 

Uiteindelijk hebben een twintigtal personen aan het onderzoek meegewerkt. 
Vier hiervan waren 'proefproef personen', waarmee de opzet van het experi
ment is uitgetest . Van de overige zestien hebben drie proefpersonen - om 
uiteenlopende redenen - geen bruikbare data opgeleverd. Resteren dus dertien 
'geldige' proefpersonen. De gemiddelde leeftijd is 40 jaar, de jongste is 24, de 
oudste 59 . Zeven proefpersonen zijn vrouwen, zes mannen . 

Zes proefpersonen hadden zelf een Teleteksttoestel en gebruikten dit vrijwel 
iedere dag, zeven hadden nauwelijks tot geen ervaring met Teletekst. Eerstge
noemde zijn de ervaren proefpersonen (aangeduid als H t/m M), de anderen de 
onervaren proefpersonen (aangeduid als A t/m G). De ervaringen met Teletekst 
van de onervaren proefpersonen variëerde van "wel eens van gehoord" tot "wel 
eens mee zitten spelen bij m'n opa" . 

De verhouding mannen/vrouwen was bij de ervaren proefpersonen redelijk 
gelijk aan de verhouding bij de onervaren proefpersonen (2:4 resp. 3:4). 
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volgorde decoders 

CCT - TipTop TipTop - CCT 
volgorde 1 1 - 11 E lt F C lt D 

opd r. set I Il - 1 G A "- B 

fig. 4.1: de volgorde van decoders en opdrachtensets bij de onervaren 
proefpersone11 

volgorde decoders 

CCT - TipTop TipTop - CCT 
volgorde 1 1 - Il 1, L & M -

opdr. set 1 11 - 1 H,J&K -

fig . 4.2: de volgorde van decoders en opdrachtensets bij de ervaren 
proefpersonen 

4.3 data-acquisitie 
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Het onderzoek is uitgt>voerd in 'de huiskamer' van het broadcast lab van CE. 
Hier waren de beide toestellen opgeste1,; . Deze ruimte ademt de sfeer van een 
gewone huiskamer, compleet md mai .. ;;tream Ikea meubilair, een prettige be
lichting en - kunststof - beplanting. De beide videocamera's waren 1odanig 
opgesteld, dat deze uit het direkte blikveld stonden van de proefpersoon als 
deze bt>zig 11,as met het toestel. Hoewel veel proefpersonen gespannen waren 
bij aankomst, bleek deze huiselijke atmosfeer (kopje koffie) een erg goede uit
werking te hebben . Al snel voelde men zich op zijn/baar gemak en was men 
'lekker aan het Teleteksten', zoals één proefpersoon het uitdrukte. 

Er zijn - zoals in het vorige hoofdstuk ook tt>r sprake kwam - met de twee 
verschillende decoders en met de twee sets opdrachten vier verschillende mogeli
jkheden. In de figuren 4.1 en 4.2 staat welke prodpersonen welke opdrachten 
met welke decoders hebben uitgevoerd. 

Bij de onervaren proefpersont>n zijn de opdrachtensets t>n decoders zo evt>n
wichtig mogelijk verdeeld . In figuur 4.1 is te zien dat alleen de combinatie 
CCT-TipTop met opdrachtenset II resp. I slechts eenmaal is uitgevoerd . 

De ervaren proefpersonen hebben alle zes eerst met de CCT-decoder ge
werkt (zie figuur 4.2) . Drie hiervan hebben met deze decodt>r de opdrachten 
van set I uitgevoerd, de andere drie met de opdrachten van set Il. 
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lig . 4.3: het sa.mt>nvot>gt>n van dt> bttlden op vidt"O tt>r obst>rvatit> v.an 1oweJ de 
prot>lpersoon .als ht>t :scherm tijdens ht>t experirne11t 

In totaal sijn er tijdt>ns dt> gebruüsfa.se 944 pagina•• geselekteerd met de 
CCT-decoder en 1132 met de TipTop-decoder. De erv&ren proefpersonen Il"· 
kkteerden gedurende het gehele experiment gemiddeld 146 pagina's, terwijl 
de onervaren proefpersonen gemiddeld 178 pagina's 1elekteerden. De uitvol"
ring van één ondersoek (incl. inleiding, interviews ed.) duurde ongeveer twee 
uur . Ht>t was dan ook sowel voor de proefleider als voor de proefpersonen een 
1lopt>nde aangelegenheid . 

Zoals reeds ÎI gesegd sijn alle 1e11ies opgenomen op videotape. Door met 
twee camera'• te werken was het mogelijk achteraf tegelijkertijd de handelingl"n 
Yan de proefpersoon en ht>tgeen op dat moml"nt op het scherm gebt>urde te ob-
1erveren. In figuur 4.3 ÎI te sien boe de beelden Yan de beide camera's 1ij11 
aamengevoegd tot één. 

De observaties tijdens de uitvoering van het experiment konden hit>rdoor 
tot een minimum beperkt blijven, sodat de proefleider de aandacht geheel kon 
richten op het in goede banen leiden nn het experiment. 
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opdr . 
set 1 

set Il 

inhoud 

1 2 3 4 5 6 
Teletekst cons. tip treinen nieuws sport het weer 
aanzetten IHtste nieuws Schiphol nieuws sport Barcelona 

eenvoudige eenvoudige meervoudige roulerende informatie 
zoekopdracht zoekopdracht menuselektie indexpagina op roulerende 
( verwijzingen ( verwijzingen + selektie pagina 

letterlijk in niet in pagina 
opdracht) opdracht) niet in uitz. 

fig. 4.4: de opdrachten van de leerfase van beide opdrachtensets 
met de bedoeling (inhoud) van elke opdracht 

Na afloop van de st"ssies zijn de videotapes bekeken, waarbij de volgende 
observaties zijn gemaakt : 

• de paginanummers van alle geselekteerde pagina's 

• de eventuele wachttijd die de proefpersonen ondervonden bij iedere selek
tie 

• de tijd dat de iedere geselekteerde pagina op hd schem! stond 

• dt" manit"r waarop elke selektie werd gemaakt (menuselektie met cijft"r
toetsen, met cursor, direkte selektit", bladeren enz.) 

• de eventuele bedieningsfouten die de proefpersonen maakten 1 

• de voor de bediening relevante opmerkingen van zowel de proefpersonen 
als proefteider 1 

• overige bijzonderhedt"n 1 (zo is op een zekt"r moment tijdens dt" uitvoering 
van een experiment de Teletekstuitzending kortstondig uit de lucht ge
weest) 

Tenslotte 1ullt"n de gebeurtenissen tijdens zowel de gebruiltsfase als de leer
fase achtereenvolgens worden uiteengezet. 

Op een aantal vaste punten van dt" leerfase kregen dt" proefpersonen bepaaldt" 
aanwijzingen: 

1 gerelateerd Mm de pftgina op het scherm, r.odat het tijdstip hiervan - en daarmee de 
context - bekend is 
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• tijdens opdracht 1 

Sommige proefpersonen kregen het toestel niet in Teletekst. In 10 'n geval 
kregen sij - uiteraard nadat sij dit eerst zelf hadden geprobeerd - te horen 
hoe dit moest. 

• tijdens opdracht 2 

Als de proefpersoon bij de CCT niet op het idee kwam de 'acknowledge '
toets ( of 'mem-out '-toets) te gebruiken na het intoetsen van het pagi
nanummer, kreeg hij/sij hierover een aanwijzing. Anders sou in sommige 
geTallen reeds deze eerste selektieopdracht enorm veel tijd in beslag kun
nen nemen . 

• tussen opdracht 2 en 3 

Indien ht-t t-en sessie nH•t dt- TipTop-decoder betrof, werd dt- proefpersoon 
op dit moment gt-wezen op dt- mogelijkheid een pagina te sdekteren mt-t 
de cursor (" aanwijsvlakjt-" ). De aanwijzing was niet met-r dan dat : mt-t 
welke toetsen dit mot-st gt-bt-urt-n werd er niet bij verteld. Dat was it-ts 
dat de proefpersonen zelf moesten zien uitvinden tijdens de uitvoering 
van opdracht 3. Degt-ne die dit niet zelfstandig voor elkaar kreeg, werd 
vervolgens geholpen door de proefleider. 

• tussen opdracht 4 en 5 

Hier leerden allt- prot-fpersonen wat de meest aangewezt-n strategie is mt-t 
de decodt-r waarmee hij/zij op dat moment werktt- voor ht-t doen van een 
meervoudige menuselddie. Tenminste, voor zover men dit al niet 1elf bij 
de uitvoering van opdracht 4 had gedaan. 

Bij de TipTop leerde men hier dus het principe van de bladwijzers, terwijl 
bij de CCT het kladblokgeheugen ter sprake kwam. 

In beide gevallen leerde mt-n de wijze van menuselektie door nogmaals 
opdracht 4 uit te voert-n . AUeen nu dus op een opgelegde wijze en mt-t 
hulp van de proefleidt-r . 

• na opdracht 6 

Als na afloop van opdracht 6 de leerfase was beëindigd werden voor 
beidt- decoders alle drie de wijzen waarop een pagina kan worden gest-
lekteerd (met de bladertoetsen, de cijfertoetsen en kladblok cg. cur
sor/bladwijzers) nog een kt-er opgesomd, 1odat alle proefpersonen 1ich 
iedere wijze van selektie bij de betreffende decoder goed realiseerde. ln
dit-n tijdt-ns de uitvoering van de opdrachten ëën van de selektiewijzen 
nog niet de revue was gepasseerd, voerde de proefpersoon alsnog enkele 
selekties hiermee uit . 
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Als het een eerste sessie betrof, kregen de proefpersonen na de uitvoering 
van opdracht 6 ook enige informatie omtrent de uitzending van Teletekst. 
Een drietal zaken kwamen hierbij aan de orde: 

1. het verband tussen een TV-uitzending en een Teldekst-uitzending 

2. de cyclische uihendvorm van Teletekst 

3. het principe van roulerende pagina's 

Het blttk dat ht't toch t'rg mot"ilijk was dt" proefpersont'n een decodt"r leren 
bedienen in ca. 15 minut.t'n . In beide gt"vallen (zowt'l bij dt" CCT als bij dt" Tip
Top) kwamen gedurende de gebruiksfase nog aspckten na.ar voren die blijkbaar 
nog niet goed bt"grept'n waren . Ook voor de kennismaking mt"t het Teletekst
bestand in gt"val van dt" ont'rvaren proefpersonen was het kwartiertje veelal aan 
de krappe kant. 

Tijdens de gebruiksfase gaf de proefleidt"r geen aanwijzingen mt'er omtrent 
dt" bediening van de decoders . Wel moesten de proefpersonen tijdens het zot"ken 
naar een pagina regelmatig worden gestimuleerd een keuze te maken. Het bleek 
dat de meeste proefpersonen - vooral als zij wat langere tijd met een opdracht 
bezig waren - soms wat apathisch reaget"rden . Het was dan de taak van de 
proefleider de proefpersonen aan te zetten tot het selekteren van een pagina. 
Verder bleven de opmerkingt"n beperkt tot het vragen naar het wat en waarom 
van bt"paalde akties van de proefpersonen, want hoewel elkt' proei"pt:-,·soon aan 
het begin van het experiment gevraagd werd 'hardop te denken', Wc s het toch 
zo nu en dan nodig hiernaar expliciet te vragen. 

Over het algemeen is het gehele onderzoek in een erg ontspannen sfeer ver
lopen. De meeste proefpersonen gaven na afloop dan ook te kennen met plezier 
te hebben meegewerkt. 
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5 resultaten 

5 .1 inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van het gebruiksonderzoek . 
De hieraan te verbinden c.onclusies - oftewel de toetsing van de hypotheses -
komen in het volgende hoofdstuk aan bod . 

Eerst wordt de data van het experiment besproken en vervolgens de data 
van het interview . 

5.2 het experiment 

5.2.1 de tijdsduur 

Eerst zal worden gekeken naar de 'performance' van de proefpersonen gedu
rende de gebruiksfase. Als maat hiervoor wordt de tijd genomen die de proef
personen nodig hadden om een pagina te vinden waarnaar werd gevraagd in de 
gebruiksfase. Op dat moment hadden zij leren werken met de bediening van 
de betreffende decoder en werd hun aandacht van de bediening afgeleid, omdat 
zij zich moesten concentreren op de vraag 'waar in hemelsnaam die pagina zou 
kunnen staan'. 

De tijdsduur wordt gedefiniëerd als de tijd tussen het daadwerkelijk se
lekteren van de eerste pagina het scherm na het lezen van de opdracht en het 
verschijnen op het scherm van de gewenste pagina, verminderd met de eventuele 
wachttijden. 

In een later stadium van deze evaluatie sa) de wachttijdreduktie van de 
TipTop-decoder ten opzichte van de CCT-decoder worden bekeken. In deze 
paragraaf gaat het om de bediening, zodat hier alle tijden exclusief wachttijden 
zijn . 

Allereerst bleek de uitvoering van het experiment een tweetal - op de tijds
duur - nadelige cffcktcn te hebben : bij ecu tweetal opdrachten speelt deze 
uit voering een grote rol. 

• een leereffekt bij opdracht zeven (figuur 5.1) 
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Het bleek dat er bij opdracht zeven kwa tijdsduur een verschil optrad 
tussen de proefpersonen die bezig waren met de eerste gebruiltsfase of 
mt't de twet"de gebruiksfase. 

Twee oorzaken dragen bij tot dit effekt: 

Sommige proefpersonen redt"neerden dat als de weerman uit de et'rstt" 
sessie bij een omroep (dus in hoofdstuk 3) te vinden is, dan zal dit 
bij de twt"ede ook het geval zijn . 

De meeste proefpersonen waren aan ht"t bt"gin van de et'rste gebruiks
fase nogal terughoudend met het zoeken . Men was geneigd simpel
weg te stoppen met zoeken zodra de meest voor de hand liggende 
mogelijkheden gt"en vruchten bleken af te werpt'n . Een aantal proef
personen gaf na afloop van het experiment ook te kennen dat zij 
het gevoel hadden pas na verloop van enige tijd 'er in begonnen te 
komen ' . 

• een verschil in moeilijkheidsgraad bij de opdrachten negen (figuur 5.2) 

Het blt"ek dat het voor de proefpersont>n gemakkelijker was 'omrot'p Bra
bant ' uit de verwijzingt"n te halen dan ' kijkcijfers'. Hoewel dit efft'kt bij 
dt" onervart'n proefpt'rsonen minder manifest is, was dit tijdens het gehele 
onderzoek toch zekt'r het geval. 

In è ; figurt'n 5.3 t/m 5.6 staan de scores van de individuele prot'fpt'rsont'n 
uitgesplitst per opdracht. Twee algt"mene verschijnselen springen direkt in het 
oog: 

1. de relatief grote spreiding bij opdracht 7 

2. de relatief kleine spreid~ng bij opdracht 8 

De oorzaak van het eerste moet allt'reerst gezocht wordt"n in ht"t et'rderge
noemde leert'ffekt bij deze opdracht . De spreiding is ook het grootst bij de 
onervaren gebruikers: het aantal altl'rnatieven is bij hen snel uitgt'put (uitschie
tl'rs naar boven), terwijl een enkeling wet't bij welke omroep de desbetreffende 
weerman hoort (uitschit"ters omlaag) . 

Voorts ltl'nt een enkele ervarl'n prol'fpersoon hl't. paginanun1111er van de 
gevraagde weerman uit het hoofd, terwijl andt're ervart'n prot'fpersonen mot"tt"n 
1oekt"n als een onervaren proefpersoon. Zodat de spreiding ook hier groot is . 

Opdracht 8 is geen ' zot"kopdrad1t'; gl'vraagd wordt et'n drietal selekties uit 
l'en zekert' indexpagina te makl'n (een meervoudige menuselektie). Niemand 
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fig . 5.2: Jtet Yerscltil in moeilijlc.heidsgraad bij de YerschiJJende opdra.chten 
negen : de pagina 'omroep Bra.bant' (opdracht 9, set II) bttft nien over het 

algemeen sneller gevonden dan de pagina 'lijlc.cijfers' (opdracht 9, set I) 
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tijdsduur excl. wachttijden TlpTop 

opdrachtnr . 
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acht : 

negen : 
tien : 

1evrHgde pagina's 
de weermannen 
de meervoudige menuselekties 
omroep Brabant of de kijkcijfers 
Maria 1eeft rHd of dovensport 

tig . 5.3: de tijdsduur Yoor de Yerschillende opdrachten met de TipTop door de 
onervaren proefpersonen 
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hoeft lang te zoekt-n naar deze indexpagina. Deze opdracht kan dus eigenlijk 
niet worden vergeleken met de andere opdrachten . 

Ook hebben alle proefpersonen eenzelfde opdracht in de leerfase gehad , 
waarbij hen is geleerd - als zij dit vanzelf niet wisten - hoe een dergelijke op
dracht te doen met de betreffende decoder . 

In het nu volgende stuk zal worden geprobeerd de oorzaken van enkele op
merkelijke uitschieters in de figuren 5.3 t/m 5.6 te achterhalen. De bespreking 
hienan gaat als volgt. De proefpersonen zijn verdeeld in twee groepen: de er
Yaren en de onervaren proefpersonen. Voor iedere groep worden per opdracht 
de meeat opmerkelijke uitschieters eruit gelicht en voorzien van commentaar, 
waarin de oorzaken van dit uitschiett>n wordt achterhaald. 

De obst>rvatit>s omtrent de tijdsduur staan dus in de figurt>n . Aangevuld met 
enkt'le andere relevante observaties volgt nu de diskussie hiervan per opdracht. 
De hieraan te verbinden conclusies staan in het volgende hoofdstuk. 

onervaren proefpersonen, figuren 5.3 (TipTop) en 5.4 (CCT) 

1. algt>meen 

B scoort met de TipTop relatit>f slecht , met de CCT gemiddeld. 

De sessie met dt> Tip Top is voor, B de eerste sessie. Tijdens de uitvoering 
hiervan is B erg onzeker . D,ie r:r nzekerheid uit 1ich ook in wijzt' waarop 
B de pagina's selekteert met , ~ TipTop (zie 5.2.2); relatief veel selek
ties met de bladt>rtoetsen. B heeft het menuprincipe van ht>t bestand 
nog niet helemaal onder de knie en gaat snel - zodra succes uitblijft met 
menuselekties - over op de meest begrijpelijke selektiewijze: het simpel
weg bladeren in het bestand . Dit ongestruktureerde zoeken wordt dan bij 
de Tip Top min of meer 'afgestraft' met het verdwijnen van de bladwijzers 
(met uitzondering van die op pagina 100). Hetgeen bij de TipTop voor 
onervaren gebruikers een extra handicap betekent, omdat men dan niet 
geneigd blijkt te zijn paginanummers - tijdelijk - te onthouden . 'Terug 
naar 100' is dan de enige mogelijkheid . 

2. opdracht 7, de weermannen 

• A, B, C en D doen de eerste sessie met de TipTop, E, F en G met de 
CCT. A en C scoren ook de tweede sessie relatief slecht. Het blijkt 
dat geen van bdde op het idee komt dat ook de tweede weerman bij 
een omroep zal staan . Zij moeten dus tijdens beide sessies zoekt>n 
naar de pagina. Met de CCT lijkt dit snellt>r te zijn gebeurt , maar 
daar staat tegenover dat C voor het vindt>n van de eerste weerman 
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35 pagina's selekteert en de tweede weerman slechts 26 selek:ties kost . 
Het lijkt er dus op dat C een tweede keer toch wat meer kennis had 
van de verwijzingsstruktuur van het bestand . Alleen A lijkt met de 
CCT toch wat beter te presteren . De verschillen tussen de decoders 
zijn echter klein. 

• Zowe-1 G als D bedachten gedurende hun twt"ede ses!lie bij welke 
omroep de gevraagde Wt"t"rman stond . Dit in tegenstelling tot hun 
et"rste sessies . Het verschil tussen dt" decodt"rs bij G en D kan dus 
worden tot"geschreven aan het al reeds gesignaleerde let"reffüt bij de 
opdrachten 7. 

3. opdracht 8, meervoudige menuselekties 

• Wt"derom doet B veel selekties mbv. de bladertoetsen , zowel met de 
TipTop als met de CCT. In beide gevallen moet B via pagina 100 op
nit"uw de index kiezen (de meeste bladwijzt"rs zijn na een willekeurige 
selektie verdwenen) . De tijdsduur is in beide gevalle11 dan ook nage
noeg gelijk . 

• Degenen die bij de CCT gt"bruik:maken van het kladblokgeht'ugen 
(iedereen met uitzondt'ring van Ben E) zijn met deze dt"codt"r sneller 
dan degenen die dit niet dot"n . Een significant verschil in de tijds
duur tussen de beide decoders is er bij de1e opdracht echter niet. 

4. opdracht 9, de kijkcijfers en omroep Brabant 

• Tijdens het werken mt"t de TipTop is B nog !ltt"eds erg onzeker aan
gaande de menu!ltruktuur van het bestand . Het gt'volg is dat B op 
1ekt"r moment 1elfs gewoonweg alle pagina's wil langsbladeren . In 
combinatie met het feit dat B - evenals A en F - moet 1oeken naar 
dl" kijkdjfers ( dt" moeilijkste van de twee, sic boven) resultet"rt deze 
ongestruk:tureerde zoekstrategie in een relatief slechte score met de 
TipTop. Tijdens de tweede sessie - met de CCT - heeft B aanzien
lijk minder moeite met de menustruktuur. Het zoeken mbv . de 
bladertoetsen komt dan ook niet meer voor. 

• Bij de CCT zijn het vooral A en D die er relatief lang over doen . 
Beide zijn bezig met de tweede sessie t"n hebben dientengevolge te 
kampen met een t"nigzin!i tanende motivatie. Bij D uit zich dit in 
ht"t relatief lang zitten kijken naar de indexpagina's. D heeft op 
dit moment van het experiment enigt" aansporing nodig om tot et"n 
keuze te komen . 
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5. opdracht 10, 'Maria' en 'dovensport' 

• Opvallend bij deze opdracht is dat G relatief slecht scoort ten opzichte 
van de andere opdrachten met de TipTop. De verklaring hiervoor 
moet vooral gezocht worden in de verminderde motivatie van G aan 
het einde van het experiment . 

• E en F zijn met de TipTop aan hun tweede sessie bezig, kennen 
daardoor de verwijzingen al wat beter en 'gokken' daarom bij op
dracht tien al snel het goede hoofdstuk . Beide zijn op zoek naar 
'dovensport' . F bekijkt hierbij in tegenstelling tot E eerst nog de 
index van het hoofdstuk 'sport'. Dit is een roulerende indexpagina 
en maakt dat F enkele tientallen seconden meer nodig heeft dan E. 

• Iets soortgelijks treedt op bij de CCT. Hier is D opvallend sneller 
dan de rest ; het blijkt dat D bij de vorige opdracht de verwijzing 
naar 'dovensport' heeft zien staan. Hierdoor hoeft D niet lang te 
zoeken . 

ervaren proefpersonen, figuren 5.5 (Tip Top) en 5.6 ( CCT) 

1. algemeen 

In vergelijking met de onervaren proefpersom· .. verschillen de prestaties 
van de ervaren proefpersonen niet wezenlij :~. ·,.lleen de uitschieters naar 
beneden zijn groter . Geen van de onervaren proefpersonen heeft een pa
gina gevonden in minder dan twintig seconden, terwijl dit bij de ervaren 
proefpersonen in totaal zeven keer gebeurt. De reden hiervoor is dat 
sommige van de ervaren proefpersonen bekend waren met een gevraagde 
pagina en een enkele keer zelfs het paginanummer uit het hoofd kende. 
Meestal was er echter tav . de tijdsduur geen verschil te bespeuren tussen 
de onervaren en ervaren proefpersonen: als het werkelijk op het zoeken 
van een onbekende pagina aankwam (dus in die gevallen waar ook de 
ervaren proefpersonen geen idee meer hadden waar de gevraagde pagina 
stond) hadden ervaren proefpersonen gemiddeld genomen net zo veel tijd 
nodig als de onervaren. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het 
feit dat veel gebruikers zelden andere pagina's bekijken dan het persoon
lijke standaardrepertoire. Als gevolg hiervan is men veelal bekend met 
slechts een klein gedeelte van het bestand en heeft men van de overige 
delen net zoveel kennis als onervaren gebruiker . 

Tijdens de eerste sessie (dus met de CCT) zijn het vooral J en M die vrij 
matig presteren, terwijl M ook tijdens de tweede sessie (met de Tip Top) 
over de gehele linie relatief lang over de opdrachten deed . 
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2. opdracht 7, de weermannen 

• Opmerkelijk is de uitzonderlijk lange tijd die M de eerste sessie 
nodig heeft om de gevraagde weerman te vinden . Deze is zelfs ruim 
tweemaal zo lang als de tijd die de meeste onervaren proefperso
nen nodig hadden voor deze opdrachten. Verschillende zaken spelen 
hierbij een rol : 

Allereerst weet M niet dat de gevraagde weerman bij een onuoep 
staat . Het gevolg is dat M lang hardnekkig in het hoofdstuk 
'weer en verkeer ' blijft zoeken. 

Na enige tijd wil M alle pagina's in hoofdstuk drie in het klad
blokgeheugen zetten . Als M zich realiseert dat dit er een kleine 
honderd zijn , wordt deze strategie verlaten. Dit kost M alles bij 
dkaar ruim anderhalve minuut. 

Als de gevraagde weerman echt niet in het hoofdstuk 'weer en 
verkeer' blijkt. te staan, heeft M moeite met het kiezen van alter
natieve mogelijkheden en blijft soms lang naar een indexpagina 
zitten kijken (tot tweemaal toe meer dan 70 seconden). M is 
op dat moment - net zoals ook bij de onervaren proefpersonen 
veelal het geval was - nog vrij terughoudend in het selekteren 
van pagina's. 

M blijkt nogal eens problemen te h~bben met de AB. Hierdoor 
komen commando's soms niet of dubbel aan en ook dit kost M 

' tijd . In een later stadium zullen deze - regelmatig voorkomende 
- problemen met de AB nog uitgebreid ter sprake komen (para
graaf 5.2.4 van dit hoofdstuk). 

• L kent het paginanummer van beide weermannen uit het hoofd en 
selekteert dan ook direkt de gevraagde pagina. L ontpopt zich tij
dens het experiment als een fanatiek Teletekstgebruiker. Het stan
daardrepertoir van L bleek zich niet tot 5 à 8 pagina's te beperken, 
maar veeleer in de tientallen te lopen . Bij drie van de zes zoekop
drachten (de opdrachten i, 9 en 10) selekteerde L direkt de gevraagde 
pagina. 

• De overige ervaren proefpersonen weten (ongeveer) waar de weer
mannen staan. Sommigen weten zelfs bij welke omroep (bijvoorbeeld 
H) en doen dientengevolge relatief kort over de opdracht . Anderen 
bedenken (soms pas na verloop van tijd) dat de weermannen staan 
bij de één of andere omroep. Zowel bij de TipTop als bij de CCT 
is het deze voorkennis die bepalend is voor de tijdsduur van deze 
opdracht . 
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• lTitzondering is J tijdens de tweede sessie (met de TipTop) . Terwijl J 
weet bij welke omroep de gevraagde weermau is te vinden, duurt het 
toch relatief lang voordat deze op het scherm verschijnt. J probeert 
de - juiste - omroep te st>lekteren op pagina 100. Tt>n tijde vau de 
uitvoeriug van dit cxperimcut was deze pagina roulerend (met twt>e 
versies). Echter, het verschil tussen de twee paginaversies bestond 
slechts uit een deel van de pagina (zie figuur) . 

Hierdoor leek ht>t alsof slechts allt>cn dat blok roulerend was . Ook 
,tonden nergens op de pagina de gebruikelijke tekens waaraan rou
lerende pagina's doorgaans zijn te herkennen (':» ' of bijvoorbedd 
'1/2') . De verwijzing naar de omroep die J wilde selektcren - md 
de cursor - stond in het blok en dientengt>volge de ene keer wel en 
de andere keer niet op het scherm. Als de cursor in de pagina wordt 
gezet, komt dt> decoder iu de stop-mode (gt>en uit>uwc roulerendt> 
versie op het scherm) en toen J dit. deed terwijl dl" verwijzing niet 
op het scherm st.ond Vl"rschccn deze ook niet ml"l"r . J zag wt>l het 
'stop '-piktogram bovcuiu het scherm staan, maar het weghalen hier
van dmv. de stop-toets deed ook de cursor uit dt> pagina verdwijnen . 
J bcgrel"p dit niet helemaal en ging vervolgens het één en ander uit
proberen. Dit alles kostte J redelijk veel tijd. 

Overigens legde J wel dirckt een vcrbaud tussen ht>t nit>t verschijnen 
van de verwijziug en de cursor . Toen de cursor in het roulcrcude blok 
vau de pagina stond en de verwijzing dus na verloop t>nige tijd nog 
niet verschenen was, was J's eerste rcaktie het uit het blok halen van 
de cursor. Echter , schijn bedriegt; een pagina is roulereud of niet en 
niet gedeeltelijk . 

3. opdracht 8, de meervoudige menuselekties 

• De ervaren proefpersonen scoren bij deze opdracht met de CCT 
niet duidelijk beter dan de onervaren proefpcrsoueu, eerder is het 
tegendeel het geval. Een redcu hiervoor is dat ml"t uitzondering van 
L alle ervaren proefpersonen te kennen gaven nooit gebruik tl" maken 
van dit feature. De meerderheid wist selfs niet van het bestaan 
hiervan . 

• J is dan ook 90 sccondt>n kwijt aan het in het ltladbloltgcheugcn 
settcn van de pagina, terwijl J ook nog eens dt> gcseleltteerdc pagina's 
gaat zitten lezen . 

• Bij de TipTop zijn het H, J en M die bovenmodaal scoren: 
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H is ongeveer een minuut bezig met het zoeken naar een klad
blokgeheugen op de TipTop. 

J heeft - weer - problemen met de AB. Ook raakt J op een 
zeker moment door te bladeren de bladwijzer van de indexpagina 
kwijt . Hierdoor moet opnieuw vanaf pagina 100 de indexpagina 
worden geselekteerd . 

M gaat de geselekt.eerde pagina's - nogal uitgebreid - zitten 
lezen . 

• Het is aardig de prestaties van I met beide decoders met elkaar 
te vergelijken. In beide gevallen verloopt dit redelijk vlekkeloos: I 
kiest eerst met een direkte selektie ( uit het hoofd) de indexpagina en 
gaat vervolgens met een aantal menuselekties hieruit drie pagina's 
selekteren. Met de CCT gebeurt dit mbv. het kladblokgeheugen , 
met de TipTop mbv . de bladwijzers (en cursor) en de cijfertoetsen. 
Het verschil in tijdsduur tussen beide sessies blijkt marginaal te zijn 
(ca. 15 seconden) , vooral ten opzichte van de individuele verschillen. 
Dit dus ondanks het feit dat deze strategie met de TipTop het steeds 
weer teruggaan naar de indexpagina vergt en dus aanzienlijk meer 
selekties (in dit geval 4 selekties met de CCT en 8 selekties met de 
TipTop) . 

4. opdracht 9, de kijkcijfers en omroep Bra.bant 

• Het verschil in prestatie met de TipTop tussen I, L en M enerzijds 
en H, J en K anderzijds wordt voornamelijk veroorzaakt door het 
verschil in moeilijkheidsgraad tussen de beide opdrachten 9 (zie ook 
figuur 5.2) . 

• I en L geven tijden~ het uitvoeren van deze opdracht - met de TipTop 
- daarenboven duidelijk te kennen niet erg gemotiveerd te zijn ("dat 
interesseert toch niemand"). 

• J presteert met de CCT vrij slecht in vergelijking met de rest: 

het betreft de moeilijke van de twee opdrac.hten 

J scoort tijdens deze sessie sowieso matig. In ieder geval is bij 
deze opdracht vooral het lage tempo waarmee J de pagina's 
selekteert debet aan deze score. J heeft hier dus blijk baar nogal 
wat tijd nodig om tot een keuze te komen . 

Ook heeft J zeer geregeld grote problemen met de AB (zie para
graaf 5.2.4) . 

5. opdracht 10, ' Maria' en 'dovensport' 
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• Wederom is een eventuele voorkennis voornamelijk verantwoordelijk 
voor de uitschieters bij beide decoders: 

L en I kennen het paginanummer uit het hoofd bij de eerste 
( CCT) resp . tweede (Tip Top) sessie . 

J weet tijdens het werken met de TipTop bij welke omroep de 
gevraagde pagina (Maria) staat . 

• Daarentegen heeft J tijdens het werken met de CCT flink wat aan
moediging nodig om te komen tot een keuze. Het tempo van selek
teren is weer (zie ook opdracht 9) erg laag. 

• Interessant is het verschil tussen H en K tijdens de tweede sessie 
(TipTop ). Beide gaan systematisch in hoofdstuk 3 de gevraagde 
pagina zoeken . H doet dit mbv . de cursor en bladwijzers en K 
doet dit mbv . direkte selekties met de cijfertoetsen . De weg die H 
aflegt is dus: 300-310-300-320-300-330 enzovoort , terwijl de weg die 
K bewandelt : 310-320-330 enzovoort. In dit geval is het werken met 
de cursor en bladwijzer dus beduidend trager dan het uit het hoofd 
selekteren . Nu is dit laatste in dit hoofdstuk niet zo'n probleem, 
aangezien de verschillende omroepen netjes over de tientallen zijn 
verdeeld . In vrijwel alle andere hoofdstukken is dit niet het geval. 

5.2.2 de selektiemethoden 

In een ::~rrl :r stadium is het onderscheid gemaakt tussen vier bij Teletekst 
mogelijke sdektiemethoden: 

1. menuselektie 

2. direct page selektie 

3. bladeren 

4. vaste selektie 

In deze paragraaf zal worden gekeken naar de selektiemethoden die de ver
schillende proefpersonen hebben gebruikt tijdens de gebruiksfase. De figuren 
5.8 t/m 5.11 laten de selektiemethoden zien voor de verschillende opdrachten 
uit de gebruiksfase zoals gehanteerd door de onervaren proefpersonen . In de 
figuren 5.12 t/m 5.15 staat ditzelfde voor de ervaren proefpersonen. 

De bespreking van de resultaten bij de selektiemethoden is analoog aan 
de bespreking van de tijdsduur , alleen zal de bespreking niet per opdracht 
gebeuren, maar per groep proefpersonen in zijn geheel. Observaties staan in 
de figuren uitgesplitst per opdracht en per individu . Aangevuld met andere 
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relevante observaties is in deze paragraaf de diskussie te vinden van de op
merkelijke observaties . De hieraan te verbinden conclusies volgen dan weer in 
het volgende hoofdstuk . 

de selektiemethoden van de onervaren proefpersonen 

Deze figuren zijn als het ware de gedragsprofielen van de proefpersont'n bij 
de verschillende opdrachten van de gebruiksfase. Het is hierbij belangrijk te 
realiseren dat opdracht 8 een ander karakter had dan de overige opdrachten . 
Toch bleek dat de gt'l1anteerde selektiemethoden bij deze opdracht wat betreft 
de onervaren proefpersonen niet wezenlijk anders waren dan bij de overige op
drachten, 1owcl met de TipTop als met de CCT. 

• De proefpersonen C en D hebben gedurende het werken met de TipTop 
geen enkele direkte selektie gemaakt. A en B deden dit eenmaal 1 • F 
maakte twee direkte selekties met de TipTop en G in totaal vijf. Uitzon
derlijk is E, die met de TipTop in totaal 13 direkte selekties maakt. 

Er kan gesteld worden dat E de enige proefpersoon is die struktureel 
gedurende de gehele sessie met de TipTop een groot deel van de selekties 
uit het hoofd blijft doen . Mogelijke oorzaken hiervan zijn: 

1. Evenals F en G is E met de TipTop bezig aan de tweede sessie . In 
tegenstelling tot A, B, C en D is het dus denkbaar dat zij in de 
eerste sessie reeds een aantal paginanummers uit het hoofd hebben 
geleerd ( dus een leereffekt) . 

2. E blijft vasthouden aan hetgeen dat is aangeleerd tijdens de eerste 
sessie (met de CCT), zodat er dus een soort transfereffekt optreedt 
in het gedrag van E met de TipTop . 

3. E is erg goed in het onthouden van paginanummers en geeft daarom 
de voorkeur aan direkte selekties. 

E gaf tijdens het experiment al te kennen goed te zijn in het onthouden 
van nummers. Het is het meest waarschijnlijke dat dit dan ook de hoofd
oorzaak van het gedrag van E is . Tekenend hiervoor is ook de wijze 
waarop Ede opdrachten 8 uitvoerde; E zocht de indexpagina op en leerde 
hieruit drie paginanummers uit het hoofd, die dan achtereenvolgens direkt 
werden geselekteerd. 

Het leer- en transfereffekt zouden, indien deze significant zouden zijn , 
ook bij F en G zichtbaar moeten zijn . Dit is echter niet duidelijk het 

1 A heeft echter met de TipTop een opdr"cht minder wtgevoerd Vl\nwege tijdgebrek 
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geval : F doet weliswaar bij opdracht i nog een direkte selektie, maar 
daar houdt het mee op. G doet bij iedere opdracht nog wel een enkele 
direkte selektie, maar het aandeel van de1e selektiemethode is ook bij G 
met de TipTop niet langer substantiëel. Als hoofdoorzaak voor het afwij
kende gedrag van E moet dan ook vooral de derde oonaak worden gelien . 

• De onervaren proefpersonen die de eerste sessie met de TipTop uitvoer
den, bleken hierbij duidelijk de voorkeur te geven aan menuselt>kties. Bij 
alle opdrachten uitgevoe.rd met de TipTop vormt de1e selektiemethode de 
laoofdmoot . Als deze proefpersonen gaan werken met de CCT vindt vrij
wel direkt een omslag plaats ; men wordt blijkbaar door de1e bediening 
gedwongen het gedrag aan te passen. Dit is ook wel logisch als men 1ich 
realiseert dat het met de CCT onmogelijk is 'terug als gekomen ' te gaan . 
Als er geen verwijzing naar de vorige indexpagina op het scherm staat is 
de enige manier om deze opnieuw op het scherm te krijgen het uit het 
hoofd selekteren of helemaal opnieuw beginnen bij pagina 100 (waarvan 
het paginanummer dan ook bekend moet 1ijn). 

Degenen die beginnen met de CCT doen even10 tijdens het werken met 
deze decoder veel direkte selekties. Ook deze proefpersonen passen hun 
gedrag aan tijdens de tweede sessie; het aandeel van de direkte selekties 
keldert ook bij hen . Blijkbaar prefereerden ook deze proefpersonen an
dere selektiemethoden boven de direkte selektie~ Dit ging echter niet in 
alle gevallen op, getuige het gedrag van E. 

• Andere selckticmethoden dan menu- en direkte selektie komen zowel bij 
de CCT als de TipTop voor . Het was oorspronkelijk de bedoeling de vaste 
selektie in het kader van dit ondenoek buiten beschouwing te laten. Het 
werken met het permanente geheugen van de CCT was niet aan de orde 
gekomen tijdens de leerfase en vaste selekties met de TipTop waren niet 
mogelijk . Althans, dat was de bedoeling. Het bleek echter dat een aantal 
proefpersonen met de toets 'Teletekst aan' toch een wijze van vast selek
teren vonden, 1owel met de CCT als met de TipTop. Deze vaste selektie 
wordt gebruikt als een funktie 'terug naar af' . Omdat dit bij de TipTop 
reeds in de vorm van een menuselektie (de bladwij1ers) al aanwe1ig is, is 
dit vooral bij de CCT gebeurd . 

• Bladeren doen de onervaren proefpersonen 1owel bij de TipTop als bij de 
CCT. Het bleek dat men om twee redenen ging bladeren : 

1. Men weet bij wijze van spreke echt niet meer waar men het moet 
1oeken. Het gevolg is dat men wat gaat grasduinen in het bestand . 
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2. Het paginanummer van de gewenste pagina is slechts enkele 11um
mers hoger of lager dan de pagi11a op het scherm. 

Het eerste overkomt B bij de opdrachten 7 en 9 met de TipTop. Bij 
de bespreking van de resultaten tav. de tijdsduur is dit ook al ter 
sprake gekomen; B is tijdens de eerste sessie nog erg onzeker aangaande 
de menustruktuur van het bestand en is dientengevolge geneigd veel te 
bladeren. Tijdens het werken met de CCT (de tweede sessie) blijft dit 
dan ook grotendeels achterwege. Geen van de onervaren proefpersonen 
heeft met de CCT om eerstgenoemde reden gebladerd. 

De tweede reden voor het bladeren ( een paar pagina's verder) komt bij 
beide decoders in ongeveer dezelfde mate voor, wat betreft de onervaren 
proefpersonen. 

de 11elektiemethoden van de ervaren proefpersonen 

• Ook bij de ervaren proefpersonen bleken bij de CCT veel direkte selekties 
te zijn gepleegd . Vooral de proefpersonen H, I, Ken L deden dit met grote 
regelmaat . Zoals in de vorige paragraaf al naar voren kwam , kende L 
vele paginanummers (waarschijnlijk wel enkele tientallen) uit het hoofd . 
Dit komt in de door L gehanteerde 11elektiemethoden ook naar voren. 
Drie van de acht opdrachten selekteert L in één keer. Bij de overige vijf 
maakt L ook veel direkte selekties. Tijdens de tweede sessie - met de 
TipTop - blijkt dat. L niet op een wezenlijk andere manier de pagina 's 
heeft geselekteerd. De enige opdracht dat L even moet zoeken naar de 
gevraagde pagina is opdracht 9 met de TipTop. Ook bij deze opdracht 
maakte L veel direkte selekties. 

Hetzelfde gaat in iets mindere mate op voor K. Ook K kende een respec
tabel aantal paginanummers uit het hoofd en ook K selekteerde met dt> 
TipTop op eenzelfde manier als met de CCT. 

I was daarentegen meer geneigd te bladeren. Bij dt> onervaren proefpt>r
sonen kwam naar voren dat er twee redenen voor het bladeren waren: 

1. Men heeft geen idet> meer wat te selekteren . 

2. Men wil enkele pagina's verder/terug (een bladermenuselektie) . 

I bleek vooral om de eerste reden te gaan bladeren, zowel bij de CCT 
(opdracht 10) als bij de TipTop. 

De enige die met de TipTop op een struktureel andere ma11ier de pagina's 
selekteert dan met de CCT is H. H kent blijkens de direkte selekties met 
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de CCT rtdelijk wat paginanummtrs uit het hoofd . Als H mtt de TipTop 
gaat werken, verandtrt de verhouding menu- en direkte seleltties in het 
voordtel van de eerste. 

• J en M zijn de 'zwakkere broeders' .onder de ervartn proefpersontn, zoals 
ooit in dt vorigt paragraaf al enigzins naar voren is gekomen . Dit uit zich 
ook in het veelvuldig maken van vaste selekties ( de Teletekst aan-toets) 
met de CCT. De kennis van J en M over het bestand was ktnnelijk zo 
minimaal, dat beide proefpersonen tijdens het zoeken regelmatig hele
maal terug naar het begin (pagina 100) moesten . Des te opmnkelijker is 
het dat dt vaste selekties bij de TipTop volledig achterwege bleven, omdat 
men hierbij de beschikking hteft over de bladwijzers . Ook hier dus weer 
(net als bij de onervaren proefpersonen) een gedragsveranderiug tav. de 
vaste selekties. 

• Bij M is ook wter een verandering te sitn in de verhouding mtnu- en di
rekte selekties. Met de CCT maakt M nog redelijk wat direkte selekties, 
met de Tip Top geen enkele meer . 

• J daareutegen maakt met de CCT al nauwelijks enige direkte selektie . 

6.2.3 de wijze van de menuselekties 

In de vorige paragraaf wordt besproken volgens welke methode ( of: op welke 
manier) de proefpersoueu de selekties hebben gedaan . Dit hoeft uog niet te 
betekeuen dat ook beke-nd is op welke wij•e (of: met we-lke toetsen) deze selek
ties zijn gedaan . Om het geheugen op te frissen staan in ouderstaande tabel 
de wijzen waarop de selektiemethoden bij de CCT en bij de TipTop kunne-n 
worden uitgevoerd: 

selektiemethode Il selektiewijze CCT 1 sell'ktitwijze TipTop 

menuselelttie cijfertoetsen, kladblok.lijstje cijfertoetstn, cursor 
direct page selektie cijfertoetsen cijfertoe-tseu 

bladeren bladertoetsen, 'mem out'-toets bladertoe-tstn 
vaste- selektie permanente geheugen, 'Teletekst-aan '-toets 'Tele-tüst- aau '-toets 

De selektiewijze-n ziju dus de 'tools' die de proefpersonen tot hun beschikking 
hadden gedurende het exptriment . De selektiemethode is dt manie-r van selek
tie- op cognitief nivo (uit het hoofd, mbv. menu ed.), terwijl de selektie-wijze de 
manier van selektie is op fysiek nivo (met welke- toetse-11). Tijdens het ouderzol'k 
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is er alleen bij de menuselektie onderscheid gemaakt tussen twee verschillende 
wijzen van selektie: in het geval van de Tip Top de cursor en de cijfertoetsen, 
in het geval van de CCT het kladblokgeheugen en de cijfertoetsen . Voor de 
overige selektiemethoden is bij beide decoders geen onderscheid gemaakt tussen 
eventueel verschillende selektiewijzen. 

De percentages in de figuren 5.16 t/m 5.19 geven voor de TipTop en de 
CCT de verhouding aan tussen de cijfertoetsen en de cursor respektievelijk het 
k.ladblokgeheugen bij menuselekties . De proefpersonen hadden met het doen 
van een menuselektie met beide decoders een keuzemogelijkheid . 

de onervaren proefpersonen 

• Opdracht 8 was weer de opdracht waarmee gevraagd werd een meer
voudige menuselektie te doen . De opdrachten 7, 9 en 10 waren weer de 
zoekopdrachten. Door dit wezenlijk verschillende karakter was het dus te 
verwachten dat ook het gedrag van de proefpersonen wezenlijk anders zou 
zijn. Uit de figuren blijkt dat dit bij de CCT voor drie van de zeven wel 
opgaat. De proefpersonen C, D en F gebruiken bij opdracht 8 het klad
blokgeheugen relatief vaak, terwijl dit bij de CCT voor drie van de zeven 
wel opgaat. De proefpersonen C, D en F gebruiken bij opdracht 8 ht"t 
kladblokgeheugen relatief vaak, terwijl zij dit bij de overige opdrachten 
niet (D) of nauwelijks (C en F) doen. 

Het werken mt"t de TipTop levert voor geen van de ont"rvaren proefperso
nen een duidelijk, verandering op in de wijze van selekteren ( wat betreft 
de menuselekties) bij opdracht 8. 

• Opvallend is dat B, E en G bij opdracht 8 ( de meervoudige menuselektie) 
zich niet het nut realiseerden van het kladblokgeheugen hierbij. Terwijl 
toch iedereen tijdens de leerfase een soortgelijke opdracht met iladblokge
heugen doet (opdracht 4) . Bij de zoekopdrachten (7, 9 en 10) maakt zelfs 
vrijwel niemand hiervan gebruik. 

Wat betreft Eis al eerder opgemerkt, dat. E erg got"d was in ht"t onthouden 
van paginanummers. E leert dan ook simpelweg de drie verwijzingen op 
de index uit het hoofd bij opdracht 8; zowel met de TipTop als met de 
CCT. 

• De cursor bij de TipTop werd - indien dat dus mogelijk was - door de 
meeste van de onervaren proefpersonen veel gebruikt . B, C, D, G, en 
in iets mindere mate A en F deden tijdens de gebruiksfase vrijwel alle 
menuselekties met de cursor . 

Wederom is hd E die hierin een afwijkend gedrag vertoont: E blijft vrij
wel alle menuselekties met de cijfertoetsen uitvoeren. Waarschijnlijk E 
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door de - relatief - vele direkte selekties sterk geneigd ook de menuselek
ties met de cijfertoetsen uit te voeren. 

de ervaren proefpersonen 

• Ook bij de ervaren proefpersonen geeft het verschil tussen de opdrachten 
(zoekopdrachten versus meervoudige menuselektie) bij de CCT een ver
schil in gedrag te zien bij de menuselekties. Deze gedragsverandering is 
bij de ervaren proefpersonen zo mogelijk nog groter . In ieder geval maken 
- in tegenstelling tot de onervaren proefpersonen - alle ervaren proefper
sonen bij opdracht 8 gebruik van het kladblokgeheugen. Kennelijk is het 
nut van dit feature bij deze opdracht voor de ervaren proefpersonen wat 
evidenter . 

Daar staat tegenover dat bij overige opdrachten geen van hen werkelijk 
het kladblokgeheugen hebben gebruikt. Zelfs L, die als enige proefpersoon 
te kennen gaf thuis regelmatig hiervan gebruik te maken, deed dit niet. 
Alleen I heeft tijdens het zoeken naar de pagina van opdracht 10 het 
kladblokgeheugen gebruikt . 

Het verschil in gedrag bij opdracht 8 ten opzichte van de overige op
drachten blijft bij de TipTop - ook dus bij de onervaren proefpersonen -
nagenoeg achterwege . 

• Opmerkelijk is dat drie van de zes ervaren proefpersonen (te weten H, J 
en M) met de TipTop vrijwel geen menuselektie meer maakten met de 
cijfertoetsen. Van de overige drie was het vooral K die min of meer vast 
bleef houden aan de 'vertrouwde' cijfertoetsen. 

Dit alles is des te opmerkelijker als wordt bedacht, dat alle ervaren proef
personen - volgens eigen zeggen - dagelijks naar Teletekst keken . Des
ondanks stapt de helft zonder meer over op een voor hen geheel nieuwe 
selektiewijze met de TipTop. 

5.2.4 bedieningsfouten 

De fouten die de proefpersonen gedurende de gebruiksfase begingen zijn in twee 
categoriën in te delen: 

1. selektiefouten 

Dit zijn de fouten veroorzaakt worden door de verw1Jzmgen in het be
stand. Bij het zoeken naar een pagina hebben de meeste proefpersonen 
al een aantal verwijzingen geselekteerd alvorens zij de juiste selekteerden. 
Dit onderzoek richtte zich op de bedieningen van de decoders . Bovenge
noemde type fouten is dan ook buiten beschouwing gelaten. 
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2. bedieningsfouten 

Dit zijn alle fouten die te maken hebben met de bediening van de decoder . 
De bedieningsfouten tijdens dit onderzoek zijn weer te verdelen in twee 
groepen: 

(a) fouten die worden veroorzaakt door de uitvoering van de toetsen 
op de AB (dus niet de configuratie) en de communicatie tussen het 
toestel en de AB 

(b) fouten het gevolg zijn van het bedieningsconcept: begripsfouten , 
verwisseling van toetsen ed. 

~dieningsfouten van de eerste groep zullen verderop in deze paragraaf 
aan de orde komen, eerst zullen die van de tweede groep worden bespro
ken . 

In de gebruiksfase geldt eigenlijk voor beide decoders dat ernstige bedie
ningsfouten als gevolg van het bedieningsconcept nauwelijks voorkomen . Na 
de instrukties in de leerfase is het blijkbaar dermate duidelijk dat in ieder geval 
kort hierna het bedienen van Teletekst de proefpersonen redelijk afgaat . De 
vraag is natuurlijk hoe dat effekt op langere termijn is. Dit is met dit onder
zoek niet onderzocht . 

De fouten die - incid enteel - wel tijdens de gebruiksfasen voorkwamen waren : 

1. met de CCT 

• het vergeten van de mt>m-out-toets 
Dit overkwam zeven proefpersonen, waaronder twt>e ervart>n proef
personen (!) . Drie van de zeven vergaten dit meer dan eens. 

• problemen met liet kladblok 
Ondanks dat dit kort tt>vort>n in dt> lt>t>rfast> was gt>lt>t>rd, haddt>n zes 
proefpersonen op de één of andere manier moeite met het bedienen 
van het kladblokgeheugen . Men wist vaak niet meer welke toetsen 
hiermee gemoeid waren en soms hadden de proefpersonen problemen 
met welke pagina's - nog - wel of niet in het kladblok stonden . 

Bovendien hebben - zoals in de vorige paragraaf ter sprake kwam -
slechts zeer weinig proefpersonen hiervan gebruik gemaakt en dan 
vrijwel uitsluitend bij de meervoudige menuselekties (opdrachten 8) . 

• toetsverwarringen 

het selekteren van een foutieve pagina 
Sommige proefpersonen maakten met de cijfertoetsen van dt> 
CCT wel eens foutieve selekties (vijf van de dertien) . 
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bladt'ren lllt"t de volumt"tot"tsen 
Twee proefpersonen verwarden de bladertoetsen met de volume
toetsen van de TV. Dit is niet 10 'n onlogische verwarring, omdat 
deze laatsten zich dichtbij de bladertoetsen (in- en decrement) 
van de CCT bevinden en evenals de bladertoetsen van de Tip
Top een driehoekige vorm hebben. 

mem-in met mt'm-out 
Hoewel in de leerfase deze fout vaker werd gemaakt , heeft in de 
gebruiksfase slechts één proefpersoon deze vergissing gemaakt. 
Ht't is waarschijnlijk dat in de dagelijkse praktijk dt'Zt' verwar
ring wat vakt'r optreedt; de piktogrammen lijken sprekend op 
elkaar eu dt' posities ( veel gebruikers 'onthoudt"n ' een toets aan 
de hand van de positie op de AB) zijn bijna dezelfde . 

• extra indrukken van de mem-out-toets 

Bij de CCT was er één proefpersoon die nog een keer de mem
out-toets indrukte als de pagina even op zich liet wachten . Deze 
vergissing wordt vooral in de hand gewerkt door de gebrekkige com
municatie tussen de AB en het toestel, die verderop in deze paragraaf 
wordt besproken . 

Tevens was er ééu proefpersoon (F) die de mem-out-toets een paar 
keer gebruikte na een vaste selektie met de Teletekst-aan-toets. 

2. met de TipTop 

• selektietoets als mem-out-toets 

Drie proefpersonen gebruikten bij de TipTop de selektietoets (voor 
het maken van een selektie met de cursor) als een soort mem-out
toets (dus als een bevestiging na de selektie, 1oals bij de CCT). 
Opmerkelijk hierbij is dat de twee onervaren proefpersonen van deze 
drie niet allebei al een sessie met de CCT achter de rug hadden. Een 
dergelijke bedieningsfout is dus niet uitsluitend te wijten aan een 
soort transfereffekt. 

• cursor schiet door 

Bij ongeveer de helft van de proefpersonen (zes van de dertien) 
schoot de cursor wel eens langs het beoogde paginanummer. Som
migen maakten deze fout met enige regelmaat, vooral als veelvuldig 
de toets ingedrukt werd gehouden ('repeat'). Het is echter de vraag 
of een dergelijke fout wel als zodanig moet worden aangerekend . De 
betreffende proefpersonen lagen er in ieder geval niet wakker van . 

• cursorselektie terwijl deze niet op het paginanummer stond 
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Tijdens de leerfase kwam het veelvuldig voor dat men probeerde een 
pagina met de cursor te selekteren, terwijl met de cursor slechts het 
onderwerp werd aangewezen (zie ook de paragraaf over de evidentie 
van de bedieningen). Ook tijdens de gebruiksfase bleken drie proef
personen deze fout nog een keer te maken. Eén proefpersoon zelfs 
tot tweemaal toe (tijdens K's zeldzame cursorselekties) . 

• het selekteren van een verkeerde bladwijzer 

Een wat meer strukturele fout die veel proefpersonen maakten was 
hd selekteren van een andere bladwijzer dan bedoeld . In totaal 
maakten acht proefpersonen deze fout . In wezen ging het hierbij om 
twee verschillende fouten: 

Sommige proefpersonen verschoven de cursor nauwelijks van de 
ene naar de andere bladwijzer. Als men dan bijvoorbeeld van de 
drie bladwijzers bovenin het scherm de tweede wilde selekteren, 
drukte men simpelweg tweemaal op de selektietoets, zodat eerst 
de vorige pagina en dan de beoogde pagina op het scherm ver
scheen. Het maakt in tijd ook niet zo veel uit, aangezien de 
pagina's ' waarop' de bladwijzers 'liggen' in het achtergrondge
heugen zitten. De meeste 'verkeerde' bladwijzers werden op deze 
wijze geselekteerd. 

Een enkele keer werden - evenals gedurende de leerfase - de rode 
cursor en de blauwe bladwijzers verward; met name als er twee 
bladwijzers op het s·cherm stonden en de cursor op één van deze 
twee . Een enkeling da,ht ook tijdens de gebruiksfase dat het 
paginanummer in het blauwe vakje het nummer van de pagina 
was die, na het indrukken van de selektietoets, op het scherm 
zou verschijnen. 

• toetsverwarriugen 

het selekteren van een foutieve pagina 
Evenal~ bij de CCT is bij de TipTop wel eens - onopzettelijk -
een foutief paginanummer ingetoetst. Het aantal selekties met 
de cijfertoetsen lag bij de TipTop echter aanzienlijk lager (zie 
ook paragrafen over selektiemethodeu en -wijzen), zodat ook 
dit foutief selekteren aanzienlijk minder vaak voorkwam (slechts 
eenmaal). 

selektietoets ipv . cursortoetsen 
Vier keer ( door vier verschillende proefpersonen) is de selektie
toets ingedrukt terwijl het de bedoeling was de cursor van posi
tie te doen veranderen. Deze toetsverwarring ontstond waar
schijnlijk doordat enkelt' proefpersonen de cursor blind of 'mt't 
een half oog' gingen bedienen . Door de afmetingen van dt' AB 
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ging dit wel eens mis . Overigens, het aantal selekties dat de 
proefpersonen blind uitvoerden was naar verhouding erg klein . 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit meer gaat 
voorkomen als men wat vaker met de TipTop heeft gewerkt . 
Indien de AB dezelfde blijft, zal deze verwarring dus ooit vaker 
optrt'den . 

de cursortoetsen onderling 
Slechts één proefpersoon heeft een keer de cursor in een andere 
dan de beoogde richting verplaatst. Het zal waarschijnlijk een 
onoplettendheid van de betreffende proefpersoon zijn geweest . 

de stoptoets met 'cursor rechts' 
Twee proefpersonen drukten een keer op de stoptoets ipv. met 
de hiernaast gelegen toets de cursor een positie naar rechts te 
bewegen . Wederom door de dimensionering van de AB is het 
niet ondenkbaar dat je - als je even niet oplet - deze verwarring 
maakt. Het gevolg van deze aktie is echter nogal vervelend: de 
cursor schiet naar boven op de laatste bladwijzer , terwijl deze 
over het algemeen op dat moment bijna op het beoogde pagi
nanummer in de pagina zal staan . Er moet helemaal opnieuw 
worden begonnen met de selektie . 

terugbladeren met 'cursor links' 
Dit is een voor de hand . liggende verwarring, die dan ook ge
durende de leerfase h('T h:- aldelijk werd gemaakt. Tijdens de ge
bruiksfase kwam deze sl~chts eenmaal voor. Waarschijnlijk ligt 
hieraan weer onoplettendheid ten grondslag . 

• selektietoets na wachttijd 

Evenals met de mem-out-toets bij de CCT, kwam het bij de TipTop 
voor dat men dacht dat het selelttiecommando niet was aangekomen 
als de pagina na selektie even op sich liet wachten. Weliswaar 
gebeurde dit bij de TipTop slechts twee keer, de indruk bestaat dat 
de neiging hiertoe bij de TipTop wat groter is, vanwege de grotere 
spreiding van de wachttijden . 

De bedieningsfouten tgv . de AB bleken - onbedoeld - gedurende het gehele 
onderzoek regelmatig de kop op te steken. Het bleek dat erg veel proefper
sonen moeite hadden de toestellen foutloos te bedienen met de desbetreffende 
afstandsbedieningen . Deze problemen hadden een tweetal oorzaken : 

1. een gebrekkige communicatie tussen de AB en het toestel ('de richtings
gevoeligheid ' ) 
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2. de wankele toetsen, waardoor het belangrijk wordt de toetsen precies in 
het midden in te drukken 

In de meeste gevallen leidde een dergelijke 'fout' tot een verkeerde conclusie, 
dus doorzag men niet dat het aan de communicatie of het indrukken lag. Het 
blijkt dat als zich zoiets voordoet, de meeste proefpersonen (inclusief degenen 
die thuis toch ook een AB hebben) het direkt wijten aan zichzelf ('locus of con
trol') . Vooral als men simpelweg niet goed richtte op het 'oog' van het toestel 
leidde dit tot een volkomen averechts uitwerkend gedrag. 

11Ju1tratief hiervoor zijn de gevallen waarbij bijvoorbeeld een papier of een 
knie zich tussen AB en TV bevindt - het commando komt dus niet aan - en de 
proefpersoon daarop de toets op de AB harder , nadrukkelijker gaat indrukken . 
Juist door dit hardere indrukken beweegt de AB naar beneden en wijst naar de 
vloerbedekking , hetgeen voor een goede infrarode communicatie funest is . Ook 
zal het hardere indrukken van de toets de positionering van de vinger op de AB 
niet ten goede komen, zodat dan de kans op het scheef en dus niet indrukken 
van de toets toeneemt. 

Verder belemmert een dergelijke foutgevoelige communicatie in hoge mate 
het leerproces van de gebruiker met de bediening. Soms kregen de proefperso
nen een reaktie van het toestel die een andere was dan degene die hoorde bij de 
commando-sequentie die zij dachten te hebben ingetoetst . Het gevolg hiervan . . ;. ., 

was dat zij dan ( dus tijdens dit leerproces) verkeerde ~ausale verbanden gingen 
leggen, hetgeen uiteraard het begrip van de bedieniÎ1g ernstig in de weg zou 
staan . Ingrijpen van de proefleider (" Dat is niet goed, probeer het nog eens 
een keer ... ") was in zo'n geval onvermijdelijk. 

Wat bij dit alles bedacht moet worden is dat een redelijk aantal van de 
proefpersonen een slecht begrip heeft van de storingsgevoeligheid van de in
frarode communicatie. Dit opgeteld bij het feit dat de hoek van de AB tijdens 
het indrukken van de toetsen een heel andere moet zijn dan de hoek voor het 
comfortabel kunnen kijken , geeft aan dat deze problemen met deze apparatuur 
welhaast onvermijdelijk zijn . Uiteraard hadden de ervaren proefpersonen over 
het algemeen iets minder moeite hiermee, maar het is allerminst zo, dat dit 
voor allemaal opgaat . 

5.2.5 de evidentie van de bedieningen 

Gedurende de leerfase van het experiment leerden de proefpersonen aan de 
hand van het uitvoeren van de opdrachten werken met de decoders . In hoofd
stuk III- 3 is een overzicht te vinden wat precies het verloop was de leerfase. 
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het aanzetten van Teletekst 
De eerste opdrac.ht brac.ht voor veel onervaren proefpersonen de eerste prob

lemen . Een drietal hiervan vindt. uit r;ichr;elf de juiste toets, maar slee.hts 
één hiervan had helemaal nog nooit met Teletekst gewerkt. De rest van de 
onervaren proefpersonen moest na enige tijd en pogingen der;e toets worden 
voorgezegd . Verschillen tussen de beide decoders waren - uiteraard - niet te 
bespeuren . 

eenvoudige selekties 
Bij de volgende twee opdrachten moesten de proefpersonen eenvoudige se

lekties uitvoeren . 

• Alle onervaren proefpersonen komen zowel bij de CCT als bij de TipTop 
op het idee om een pagina te selekteren door het betreffende paginanum
mer in te toetsen . 

• In geval van de CCT bedenken vijf van hen dat na het intoetsen van 
het. paginanummer dat r;ij nog een toets moeten indrukken om de pagina 
op het se.berm te krijgen. Slee.hts één onervaren proefpersoon vindt de 
desbetreffende toets binnen één minuut . Met het zoeken naar deze toets 
wordt meestal als eerste de 'Teletekst aan '-toets geprobeerd. 

• Alle onervaren proefpersonen kunnen r;onder prv;.,iemen - afger;ien van de 
al eerder geschetste problemen met de AB - i. , t, de TipTop een eerste 
pagina selekteren . 

de cursor en bladwijzers bij de TipTop 

• Geen van de proefpersonen vindt bij de eerste twee opdrachten uit sichr;elf 
de mogelijkheid bij de TipTop om een pagina met een cursor te selekteren. 
Ondanks het feit dat de meesten toc.h nadat r;ij de AB in handen krijgen 
deze eerst even bestuderen . 

• Als hen echter wordt verteld dat er een cursor (" aanwijsvlakje.") op het 
toestel r;it, r;ien elf van de dertien proefpersonen direkt het verband tussen 
de cursor en de pijltoetsen op de AB. Elf van de dertien proefpersonen 
kunnen dus de cursor - na over de aanwezigheid hiervan te r;ijn ingelicht 
- direkt bewegen over het scherm. 

• Als de cursor is gepositioneerd, gebruiken twaalf proefpersonen direkt -
r;onder enige aanwijzing - de juiste toets om de desbetreffende pagina op 
het scherm te krijgen . 
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• Bij vier van hen staat de cursor dan echter nog vóór of op een onderwerp 
(dus niet op het betreffende paginanummer). Dit is een fout die ook later 
- iu de gebruiksfase - eeu enkele keer terugkomt. Het gebeurt vooral op 
indexpagina's die een ééndimensionale, vertikale opbouw hebben; dwz . 
waarbij de verwijzingen in één kolom staan. 

• Voorts gebruikten tien proefpersonen direkt - zonder enige aanwijzing -
één van de bladwijzers om terug te ga.au na.ar de pagina waar men van
daan kwam . 

de bladertoetsen 

• Vijf proefpersonen vonden direkt de bladertoetsen bij de TipTop. Vier 
van de overige acht vonden de bladertoetsen wel zonder enige aanwijzing, 
maar pas na een enkele poging. 

• Van de zeven onervaren proefpersonen vinden vier proefpersonen zonder 
enige aanwijzing de wijze van bladeren bij de CCT. Drie van deze vit'r 
komen hier echter 'per ongeluk' achter. Deze drie drukten nog een kt'er 
op de 'mem- out '-toets hetzij na de pagina al aangevraagd te hebben 
(dus twee keer achter elkaar mem-out), hetzij nadat met mem-out het 
kla.dblokgeheugen was leeggemaakt. Op zulke momenten was men zonder 
uitzondering verrast door hetgeen op het scherm verscheen. Met wat hulp 
van de proefleider (" welke pagina staat er nu op het scherm?") ' .. ,am men 
er achter dat de mem-out-toets ook voor verder bladereh '. · n worden 
gebruikt. 

De vierde onervaren proefpersoon vindt als enige na het één en ander te 
hebben uit.geprobeerd ( de volume-toetsen!!) zonder verdere aanwijzingen 
de in- en decrement-toetsen. 

meervoudige menuselektie 
Opdracht 4 vraagt om een meervoudige menuselektie. Ht't bij de CCT 

ge~igende middel hiervoor is het kladbloklijstje . Echter, geen van de dertien 
proefpersonen maakt hier in eerste instantie gebruik van. Geen van de on
ervaren proefpersonen vindt dus uit zichzelf dit feature. Als zij de opdrac.ht 
hebben uitgevoerd - en dus geen allen hierbij het kladbloklijstje hebben ge
bruikt - krijgen 1ij ( ervaren en onervaren) instruktie van de proefleider omtrent 
het gebruik hiervan. Hiertoe wordt - onder begeleiding - nogmaals de opdracht 
uitgevoerd. 

Het blijkt dat vier van de ervaren proefpersonen dit wel thuis op het toestel 
heeft, maar slechts één van deze vier gebruikt het ook inderdaad wel eens . De 
rest weet niet vau het bestaan hiervan of weet niet hoe het werkt. 
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5.2.6 de wachttijden 

Tenslotte kan natuurlijk de vraag worden gesteld, of het werken met de Tip Top 
- gegeven het gedrag van de proefpersonen - inderdaad de beoogde wachttijd
reduktie tot gevolg heeft . Om bij de ervaren proefpersonen een 10 realistisch 
mogelijke situatie te cre~ren , is hen voor het begin van de gebruiksfase met de 
Tip Top gevraagd de pagina's die zij uit het hoofd kenden een keer te selekteren 
(dmv. direkte selekties). Op deze wijze werd het direktlijstje van de TipTop 
voor desbetreffende proefpersoon bijgewerkt . Bij enkele proefpersonen bleek 
cfü lijstje te kort ; men kende meer dan 15 (!) paginanummers uit het hoofd. 
Een got!d voorbeeld is L, die hiernaar gevraagd ruim twintig pagina's uit de 
mouw achudde . De meeste ervaren proefpersonen kwamen echter niet over de 
tien . 

Bij de bespreking van de individuele gemiddelde wachttijden moet in ge
dachten worden gehouden dat de wachttijd bij de CCT afhankelijk is van de 
selektiewijze (de pagina's in het kladbloltgeheugen en, indien dit leeg is, de vol
gende drie pagina's worden in het achtergrondgeheugen gezet) en bij de Tip Top 
van de selektiemethode van de voorafgaande selektie (zie hoofdstuk 2) . In beide 
gevallen is dus de gemiddelde wachttijd afhankelijk van het gedrag van de ge
bruiker . Hiernaast is de wachttijd natuurlijk afhankelijk van de geselekteerde 
pagina (sommigt" pagina's komen meer dan t-én keer in de cyclus voor) en ht"t 
tot"val (waar is de cyclus op het moment van selekteren ). 

Als dt" beide figuren 5.20 en 5.21 in ogenschouw worden genom-.:.t , 1ijn er 
een aantal opmerkelijke zaken te zien: 

• De gemiddelde wachttijd met de CCT (ca. 3,5 s) is aanzienlijk lagt"r als 
op grond van de maximale wachttijd van de uitzending (ca. 18 s) op het 
eerste gezicht verwacht zou worden . 

De redenen hiervoor zijn de volgende: 

Men heeft tijdens het zot"ken relatit"f veel indexpagina's geselekteerd . 
Deze hebben een kortere gemiddelde wachttijd , omdat deze veelal 
meer dan één keer in de cyclus voorkomen . 

De wachttijd is tijdens het experiment gedefini~erd als de tijd tussen 
het aanvragen van de pagina en het op het scherm verschijnen van 
de pagina. Het aanvragen van de pagina is bij de CCT het mo
ment waarop de mem- out-toets wordt ingedrukt . De decoder begint 
echtt"r al met het 'opzoeken' van de pagina zodra het derde cijfer van 
het paginanummer is ingedrukt . De wachttijd voor de gebruiker zal 
bij de CCT dus wat korter zijn dan voor de decoder . 

Ook de CCT heeft enige wachttijdreducerende faciliteiten . 
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• Het verschil in gemiddelde wachttijd tussen de verschillende proefperso
nen was bij de ervaren proefpersonen groter dan bij de onervaren proef
personen, zowel met de TipTop als met de CCT. 

De prestaties bij de ervaren proefpersonen verschilden onderling meer 
dan bij de onervaren proefpersonen; sommigen verschilden nauwelijks van 
onervaren proefpersonen (bijvoorbeeld M), terwijl anderen zeer bedreven 
waren in het selekteren (bijvoorbeeld L ). Dit verschil in nivo heeft een 
tweetal effekten: 

1. ttn verschil in gedrag 

Een erg ervaren gebruiker zal meer direkte selekties plegen in 
vergelijking met een naieve gebruiker, die veel afhankelijker is 
van indexpagina's en dus menuselekties. Dit kan bij de TipTop 
tot gevolg hebben dat de verschillen in de gemiddelde wachttijd 
groter worden, zoals hierna nog duidelijk zal worden . 

Een met de CCT erg bedreven gebruiker zal waarschijnlijk ook 
op een andere wijze de pagina's selekteren dan een naïeve ge
bruiker. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat een erg 
bedreven gebruiker zich na verloop van tijd een selekfü·wijze 
heeft eigengemaakt waarmee hij/zij zo min mogelijk wachttijd 
ondervindt. Dit in tegenstelling tot de naïeve gebruikers. 

2. Ervaren gebruikers zullen gemiddeld minder pagina's nodig hebben 
om bij de zoekopdrachten de gevraagde pagina te vinden. Hierdoor 
kunnen de individuele verschillen bij de ervaren proefpersonen wel 
eens wat groter uitvallen . 

Bij de onervaren proefpersonen waren de individuele verschillen aanzien
lijk kleiner en dientengevolge was er onderling minder verschil in de indi
viduele gemiddelde wachttijden. 

• De gemiddelde wachttijd voor de TipTop was bij de ervl\ren proefpersonen 
iets hoger (ca. 0.4 seconden) dan bij de onervaren proefpersonen . 

Dit zal vooral worden veroorzaakt door het - al eerder opgemerkte - feit 
dat bij de ervaren proefpersonen de verhouding tussen de menu- en di
rekte selekties ander is dan bij de onervaren proefpersonen . Hierdoor is 
het waarschijnlijk dat de methode van de voorafgaande selektie bij er
varen proefpersonen minder vaak dezelfde geweest dan bij de onervaren 
proefpersonen. 

• De gemiddelde wachttijd was voor vrijwel alle proefpersonen bij de Tip
Top aanzienlijk lager dan bij de CCT. Uit de figuren blijkt duidelijk dat 
dit bij alle proefpersonen met uitzondering van L het geval was. 
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Tijdens de uitvoering van de tweede sessie merkten - ongevraagd - dan ook 
negen van de dertien proefpersonen ( vier ervaren en vijf onervaren) het 
verschil in wachttijd tussen de decoders explidet op. Bij de vijf onervaren 
proefpersonen zaten dus zowel proefpersonen die begonnen met de Tip
Top als proefpersonen die eindigden met de TipTop (drie. respektievelijk 
twee). Onder de ervaren proefpersonen die dit opmerkten, was ook L, die 
toch bij de TipTop gemiddeld langere wachttij<len is tegengekomt-n. Dit 
is des te opmerkelijker als wordt berekend wat de gemiddelde wachttijd is 
die L tot het moment van de opmerking met de TipTop ( dus inclusief de 
leerfase en de direkte selekties van de pagina's die L uit het hoofd kent) 
is legengekomen: 3.6 seconden. Het is ook zeker niet zo, dat L toevallig 
voorafgaand aan de opmerking weinig wachttijden heeft ondervonden. De 
gemiddelde wachttijd van de laatste 10 selekties was 2.6 seconden: gt-mid
deld slechts 0.2 s kortt-r dan met de CCT). Blijkbaar was het feit dat een 
redelijk aantal pagina's - vrijwel - onmiddellijk op het scherm verschenen 
voldoende aanleiding voor Lom op te merken dat "deze sneller is dan die 
andere" . 

• E ondervond ten opzichte van de andere onervaren proefpersonen een 
relatief lange gemiddelde wachttijd met de TipTop. 

Zoals ook bij de bespreking van de selektiemethoden al ter sprakt- kwam , 
heeft. E veelal op een andere manit-r dan de overige onervaren proefperso
nen de pagina's geselekteerd. E was snel met het paginanummers uit het 
hoofd leren en pleegdt- zodoende relatief veel direkte selekties . Dit bleef 
echter beperkt tot incidentele selekties (bijvoorbeeld het selekteren van 
een index) . Het resultaat was dus dat E vaak wisselde van selektieme
thode en zodoende met de TipTop een relatief lange gemiddelde wachttijd 
ondervond. 

• F en K ondervonden met de CCT een relatief lage gemiddelde wachttijd . 

Zoals ook in de figuren 5.8 t/m 5.11 is te zien, selekteerde F met de 
CCT relatief vaak pagina 100, dmv. een vaste selektit- ( de Teletekst-aan
toets ). De gemiddelde wachttijd van deze pagina is aanzienlijk minder 
dan van de overige pagina's zodat F over alle geselekteerde pagina's ook 
een lagere gemiddelde wachttijd heeft . 

K wachtte - opzettelijk - tijdens het werken met de CCT regelmatig met 
het indrukken van de mem-out-toets (het aanvragen van de pagina). In 
sommige gevallen was het wit worden van het paginanummer in de sta
tusregel aanleiding voor K deze toets in te drukken, in andere gevallen 
duurde het K te lang en werd evengoed de mem-out-toets ingt-drukt. 
Gezien de definitie van de wachttijd, resulteert dit bij K dus in et-11 lagere 
gemiddelde wachttijd. In werkelijkheid heeft K echter niet minder hoeven 
wachten . 
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• J en - in iets mindere mate - M ondervonden vrijwel geen wachttijd tijdens 
de gebruikdase met de TipTop. 

De verklaring hiervoor schuilt weer in de selektiemethoden die beide 
proefpenonen gedurende de gebruiksfase met de TipTop hanteerden : in 
beide gevallen alleen menu- en bladerselekties. Een bladerselektie staat 
- in tegenstelling tot de direkte selektie - niet op zichzelf. Er is vrijwel 
altijd sprake van een aantal achtereenvolgende bladerselekties. Dit maakt 
dat de voorgaande selektie ook bij de bladerselektie een goed criterium 
bleek om de volgende selektie te voorspellen . 

• L ondervond met de TipTop een extreem lange gemiddelde wachttijd. 

Deze was zelfs nog langer dan L met de CCT ondervond . De oorzaak 
hiervoor is te vinden in een tweetal zaken : 

1. L doet evenals bijvoorbeeld K relatief regelmatig een direkte se
lektie. Zoals al eerder is opgemerkt, is alle ervaren proefpersonen 
gevraagd de pagina's die zij uit het hoofd kenden voorafgaand aan 
de gebruiksfase een keer te selekteren . L keude echter zoveel pagi
nanummers uit het hoofd, dat reeds op dat moment het maximum 
(15 paginanummers) dat in het 'direkte' lijstje kan staan werd over
schreden. 

2. L heeft gedurende de gehele gebruiksfase relatief weinig pagina 's 
geselekteerd, waaronder enkele met een extreem lange wachttijd . 
Hierdoor kan een enigzius vertekend beeld ontstaan . 

5.3 het interview 

Het totale interview bestond uit twee verschillende sets vragen. Na afloop van 
de eerste sessie werd vragenset I uitgereikt. Als daarna de tweede sessie was 
volbracht, moest vragenset II worden beantwoord. De volledige vragensets zijn 
t.e vinden in bijlage b. 

5.3.1 over de uitzending 

De antwoorden van de proefpersonen op de vraag wat men vond van het feit 
dat een deel van de pagina's niet in de uitzending 1ijn gaven weinig verschillen 
t.e 1ien tussen de beide decoders . Dit ondanks het feit dat de TipTop vrijwel 
direkt een terugkoppeling geeft als een pagina niet in de uitzending is, terwijl 
de CCT 'eindeloos' blijft zoeken naar de aangevraagde pagina. 

De overgrote meerderheid van de proefpersonen (negen van de dertien) zegt 
dit niet in de uitzending zijn van een deel van de pagina's "helemaal niet erg" 
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of "soms wel lastig" te vinden . Alleen G, I en M noemden het "behoorlijk 
vervelend". Dat er tussen de beide decoders op dit punt 10 weinig verschil is 
te bespeuren zal dan ook waarschijnlijk mede worden veroorsaaltt door het feit 
dat men sich hierom zowiezo niet zo druk maakt. 

Tekenend hiervoor was ook het feit dat een tweetal ervaren proefpersonen 
absoluut niet verbaasd was over het op het scherm versc.hijnen van de bood
schap "niet in de uitzending" . Zij namen de boodschap voor kennisgeving aan 
en gingen verder alsof het de normaalste zaak van de wereld is, dat een derge
lijke boodschap op het scherm verse.heen. 

Dat men 1ic-h hierover niet zo druk over maakte kwam vooral doordat vrijwel 
alle proefpersonen er achter kwamen of al wisten dat de NOS de verwijzingen 
naar de pagina's die niet in de uitzending zijn in de index blauw maakt. Dat 
dit niet consequent gebeurt is iets dat de ervaren proefpersonen blijkbaar nog 
nauwelijks gemerkt hebben en dat tijdens het onderzoek zeker in geen van de 
sessies naar voren is gekomen . Een tweede reden voor deze onverschilligheid 
hierover zal zijn dat men tijdens het onderzoek toch onvoldoende geconfron
teerd is geweest met pagina's die niet in de uitzending waren . Alleen tijdens 
de leerfase van beide sessies ( opdrachten 5) werd gevraagd een aantal pagina's 
te selekteren die niet in de uitzending waren. 

Desondanks waren er twee ervaren e.n was er één onervaren proef pers( o )on( en) 
die zich met de TipTop wat minder geïrriteerd hadden. 

5.3.2 over de wachttijden 

Het fenomeen wachttijden is iets dat de gemoederen heel wat meer kon bezig
houden. Gevraagd naar het deel van de tijd dat men tijdens de sessies kwijt 
was met het wachten op een pagina, antwoordden de proefpersonen als volgt: 

• na het werken met de CCT: 

- ongeveer of minder dan een kwart: 1 onervaren, 4 ervaren 

- ongeveer de helft: 4 onervaren, 0 ervaren 

- ongeveer driekwart : 2 onervaren, 2 ervaren 

• na het werken met de TipTop: 

ongeveer of minder dan een kwart: 7 onervaren, 5 ervaren 

ongeveer de helft: 0 onervaren, 1 ervaren 

ongeveer driekwart : 0 onervaren, 0 ervaren 
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Als wordt bedacht dat in werkelijkheid alle proefpersonen tesamen gemid
deld over de gebruiksfasen van alle sessies met de CCT 16% en met de TipTop 
6% van de totale tijd kwijt waren met het wachten op een pagina, mag duidelijk 
zijn dat men vooral wat betreft de CCT de wachttijd over het algemeen wat te 
hoog inschatte. Dit heeft uiteraard te maken met de irritatie over deze wacht
tijd, zoals bij de volgende vraag ook duidelijk zal worden. 

Voorts blijkt het zo te zijn , dat niet alleen de algemene indruk van de 
proefpersonen over de wachttijden bij de TipTop beter is dan bij de CCT, maar 
1ltthb drie van de dertien proefpersonen dachten met de TipTop ongeveer even 
lang te hebben zitten wachten op een pagina. Saillant detail hierbij is dat deze 
drie bij de vragen naar de mate van irritatie hierover te kennen gaven zich bij 
de TipTop minder aan de wachttijden te hebben gestoord. Twee van deze drie 
hadden bij de CCT echter al de meest gunstige optie gekozen, zodat het voor 
hen überhaupt niet mogelijk was de TipTop beter te beoordelen. Deze twee 
waren K en L, bij wie de verhouding tussen de gemiddelde wachttijden bij de 
TipTop en de CCT inderdaad het kleinst waren (zie figuur 5.21) en zodoende 
dus niet ver bezijden de waarheid zaten . 

De vraag die hierna werd gesteld was in hoeverre men zich irriteerde aan 
de wachttijden . De antwoorden daarop waren als volgt: 

• na het werken met de CCT: 

- "helemaal niet erg": 1 onervaren, 0 ervaren 

- "soms wel lastig": 2 onervaren, 4 ervaren 

"behoorlijk vervelend": 4 onervaren, 2 ervaren 

"erg irritant'': 0 onervaren, 0 ervaren 

• na het werken met de TipTop: 

"helemaal niet erg" : 3 onervaren, 5 ervaren 

"soms wel lastig" : 4 onervaren, 0 ervaren 

"behoorlijk vervelend'': 0 onervaren, 1 ervaren 

"erg irritant": 0 onervaren, 0 ervaren 

Wat bovenstaande cijfers te zien geven, is dat de algemene irritatie over de 
wachttijden bij de TipTop duidelijk minder is dan bij de CCT. Ook individueel 
gezien gaat dit op. Slechts drie proefpersonen zeggen zich bij de TipTop net zo 
druk te maken over de wacht.tijden als bij de CCT (~én proefpersoon vond de 
wachttijden bij zowel de TipTop als bij de CCT "helemaal niet erg") . 
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voorkeur voor : Il onervaren ervaren Il 
cursor 

Il 
6 4 

cijfertoetsen 1 2 Il 
fig. 5.22: de voorkeuren voor de sdektiewijzen 

5.1.1 waardering cursorselektie 

Een volgende vraag die aan de proefpersonen is gestdd, is aan welke selek
tiewijze men de voorkeur geeft: met de cursor of met de cijfertoetsen . De 
antwoorden hierop staan in figuur 5.22 . 

Zoals te verwachten viel, waren de onervaren proefpersonen wat meer uit
gesproken in hun voorkeur ten opzichte van de ervaren proefpersonen . De 
antwoorden komen redelijk overeen met de bevindingen in paragraaf 5.2.3 van 
dit deel. De ervaren proefpersonen waren ook iu het gebruik wat minder een
duidig in de wijze waarop de menuselekties werden gedaan dan de onervaren 
proefpersonen (zie figuren 5.16 en 5.li). Ook degene die als enige onervaren 
proefpersoon een voorkeur uitsprak voor de cijfertoetsen (E), was - soals blijkt 
uit de figuren 5.16 en 5.li - de onervaren proefpersoon die met de TipTop de 
meeste menuselekties heeft gedaan met de cijfertoetsen. 

Bij de ervaren proefpersonen ligt de situatie ietwat gecompliceerder . Hier 
1iju het I eu H die een voorkeur voor de cijfertoetsen uitspreken. I heeft met 
de TipTop inderdaad relatief veel selekties met de cijfertoetsen gedaan (figuren 
5.18 en 5.19), maar H heeft gedurende de sessie met de TipTop vrijwel geen 
meuuselektie met de cijfertoetsen gedaan . Toen H hiernaar werd gevraagd, gaf 
deze te kennen dat de cijfertoetsen "meer vrijheid geven". Wat H hiem1ee dus 
bedoelde, was dat als je alleen maar de cursor tot je beschikking zou hebben, je 
niet iu staat zou zijn direkte selekties te plegen, ma.ar uitsluitend menuselüties 
1ou kunnen maken . Hetgeen H dus nadelig 1ou vinden. De selektiewijzen van 
H bij de menuselekties (dus wanneer H inderdaad de keuze had) geven a.a.u dat 
H in ieder geval geen hekel aan een cursor heeft . 

5.3.4 algehele waardering 

Tenslotte is de proefpersonen gevraagd een vergelijkend oordeel te geven over 
beide decoders . De resultaten hiervan staan in figuur 5.23. 
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1 voorkeur voor : Il onervaren I ervaren Il 
Tip Top 7 4 

CCT 0 1 
geen van beide 0 1 

fig. 5.23: de algemene voorkeuren voor de decoders 

De cijfers spreken hier voor zich. Het is wellicht alleen nog interessant 
te achterhalen wie er zaten achter de beide van de rest afwijkende meningen . 
Beide bleken - zoals ook wel te verwachten viel - ervaren proefpersonen te zijn. 

Degene die geen voorkeur voor één van beide decoders had, was L. L bleek, 
zoals al meer is opgemerkt, een redelijk fervent Teletekstgebruiker . Het werken 
met een bekende bediening zal dan ook voor L, ook na een leerfase met de 
TipTop, prettiger werken: het is maar wat je gewend bent. Daar komt nog 
bij dat L de enige ervaren proefpersoon was , die te kennen gaf regelmatig het 
kladblokgeheugen te gebruiken . Tijdens de uitvoering van opdracht 8 - de 
meervoudige menuselektie - met de TipTop gaf L dan ook openlijk blijk van 
onvrede met het feit dat dit hier niet op aanwezig was. Tijdens het slotgesprek 
zei L wel enkele voordelen in de TipTop te zien ten opzichte van de CCT ( de 
cursor, minder lange wachttijden), maar alles afwegend heeft L dus aan geen 
van beide decoders de voorkeur gegeven. 

I gaf ronduit de voorkeur aan de CCT. Een duidelijke reden is hiervoor niet 
te geven: waarschijnlijk komt het door een ietwat voorzichtige natuur van de 
proefpersoon, waardoor deze de voorkeur geeft aan iets dat bekend is. 

5.3.5 het slotgesprek 

Bij wijze van afsluiting is nadat de laatste vragen waren ingevuld nog even 
nagepraat met de desbetreffende proefpersoon . Het onderwerp van gesprek 
werd zoveel mogelijk bepaald door de proefpersoon. Deze gesprekken hebben 
verder niet direkt bruikbare data opgeleverd, maar ter afsluiting van dit hoofd
stuk nog enkele 'selected uitspraken'. 

• "Welk toestel ik koop hangt af van de verkoper" 

• "Ja, mijn man gebruikt. die geheugens altijd" 



re11ultaten 96 

• "De subcodes zijn erg handig als je zo'n roulerende pagina daarmee in 
eeu geheugen (bedoelt permanente geheugen, HK) kuut vastzetteu ." 

• "Dat bladeren gaat met die ene (de TipTop, HK) wel erg leuk." 

• "Teletekst moet er wel op, maar de bediening vindt ik niet zo belangrijk, 
dat leer je vanzelf wel. Welke kleur de TV heeft is veel belangrijker." 

• "Honderd guldeu extra heb ik wel voor zo'n apparaat (TipTop, HK) 
over ." 

• "Die tweede (de TipTop, HK) leek wel wat op een tekstverwerker ." 

• "Dat aanwijsvlakje kan je ook bedienen zonder te kijken." 

• "Wij hebben al i jaar Telt'tekst, ik zou wel eens wat vooruitgang willen 
(bedoelt een nieuw toestel, HK) ." 

• "Ik ben nit't echt gt'Ïnteresseert in Teletekst. Ik mis die informatit' niet 
echt ." 

• "Ik vind Teletekst best wel interessant, er 11taat toch wel leuke informatie . ,, 
m. 

• "Ja, ik heb natuurlijk wel wat computerervaring, maar volgens mij raken 
oudere menseu iu paniek als ze het niet kunnen bedienen ." 

• "Die tweede (bedoelt Tip Top, HK) is wel een grote verbetering zeg." 

• "Die witte afstandsbedieniug werkte veel prettiger." 

• "De inhoudpagina's zijn er moeilijk te lezen." 

• "Het heeft geen zin meer om met die snellere (de TipTop, HK) nog dingen 
in het geheugen te gaan zetten." 
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6 conclusies 

6.1 inleiding 

In hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2.3) zijn de hypotheses voor dit ondtrzoek gtfor
muleerd. In het vorige hoofdstuk zijn dt data gepresenteerd van de diverst 
protfpersontn . Dit hoofdstuk bestaat uit de toetsing van de diverse hypothe
ses. Voor elke hypothese zal geprobeerd worden de relevante data dermate te 
generaliseren, dat aannemelijk wordt dat deze hetzij aangenomen, hetzij ver
worpen kan worden . 

6.2 de toetsing 

1. inzake de hanteerbaarheid: 

(a) Zijn meer naieve gebruihrs zonder enige aa.11wijzing in staat een
voudige selektietake11 uit te voeren? 

Paragraaf 5.2 .5 laat zien wat er gebeurde tijdens dt leerfase. Gezien 
het gedrag van de onervaren proefpersonen kunnen de volgende con
clusies worden getrokken: 

• N aieve gebruikers zullen met beide decoders veelal problemen 
hebben met het aanzetten van Teletekst. Een enkeling zal uit 
zichzelf en binnen afzienbare tijd (één minuut) de juiste totts 
vinden . De meesten zulltn danook hierover aanwijzingen nodig 
hebben (van ervaren gebruiker, uit gebruiksaanwijzing). Er is 
hierbij geen merkbaar verschil tussen de beide decoders, omdat 
deze op dit punt identiek zijn. 

• Gesteld dat men er in is geslaagd Teletekst aan te zetten, zullen 
vrijwel alle beginners met Teletekst bij beide decoders de link 
leggen tussen de op de AB aanwezige cijfertoetsen en het seltk
teren van een pagina: als Tt-letekst wordt aangezet, verschijnt 
pagina 100 op het scherm en door de layout en inhoud wordt 
deze eerstt' pagina door iedereen geïnterpreteerd als een index. 
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Vrijwel iedere beginner zal vervolgens op het idee komen mbv . 
de cijfertoetsen een keuze uit deze index te maken. 

• Bij de CCT is dit echter niet voldoende: hierna moet nog de 
mem-out- toets worden ingedrukt . Gezien het feit dat slechts 
één onervaren proefpersoon deze toets binnen één minuut vond, 
zal het grootste deel van de beginners met de CCT niet in staat 
zijn zonder enige aanwijzing de pagina te selekteren . Door de 
afwezigheid van deze toets bij de TipTop, zullen met de TipTop 
meer naïeve gebruikers in staat zijn een eenvoudige selektie uit 
te voeren dan met de CCT. 

(b) Kunnen gebruikers •onder uitleg met de bladwij1t"rs wt>rken? 
Tien van de twaalf proefpersonen gingen inderdaad zonder enige 
aanwijzing de bladwijzers gebruiken om terug te gaan naar een 
vorige pagina. Ook gezien de mate waarin de proefpersonen tij
dens de gebruiksfase hiervan gebruik maakten mag gesteld worden 
dat het bladwijzerfeature (het stapje terug kunnen doen dmv . een 
menuselektie) van de TipTop als vanzelfsprekend bij de bediening 
van Teletekst. wordt ervaren . Hoewel niet iedereen direkt door zal 
hebben dat de nummers bovenin het scherm de paginanummers van 
de voorafgaande pagina 's zijn , is het wel waarschijnlijk dat men 
na één of twee keer een bladwijzer selekteren de funktie hiervan 
doorheeft. 

( c) Maken gebruikers minder bedieningsfou tt>n? 

De oorzaak van de meest strukturele bedieningsfouten heeft niets te 
maken met welk bedieningsconcept dan ook. Deze ligt in de slechte 
communicatie tussen de AB en het toestel. Het is waarschijnlijk 
dat dit voor vele gebruikers demotiverend werkt op het gebruik van 
Teletekst . Met name voor de beginnende en 'zwakkere' gebruikers 
kan dit ronduit frustrerend zijn en werkt het belemmerend in een 
beter begrip van de bediening. 

Het is wel zo dat een cursorselektie minder gevoelig is voor derge
lijke problemen: het is in dat geval eenvoudiger de selekties 'blind ' 
uit te voeren, zodat de ogen op het scherm gericht kunnen blij
ven, waardoor het beter te controleren is welk commando wel en 
welk commando niet (of tweemaal) is aangekomen. Bovendien is 
het herstellen van de fout (bijvoorbeeld een commando is tweemaal 
aangdtomen) in geval van een cursorselektie (cursor één positie terug) 
doorgaans eenvoudiger dan met de cijfertot'tsen (nummer 'uitvullen ' 
met dummy 's en opnieuw paginanummer intoetsen) . Helaas heeft 
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vrijwel geen enkele proefpersoon tijdens het onderzoek 'blinde' se
lekties gemaakt, zodat deze mogelijke verbetering van de TipTop 
binnen het bestek van dit onderzoek: niet uit de ver{ is gekomeu . 

Als het wel of niet aankomen van een commando bij het toestel 
onzeker is, wordt het uiteraard belangrijk dat de terugkoppeling op 
het scherm daar in ieder geval duidelijk over is. Bij het onderzoek is 
gebleken dat dit in twee situaties nog wel eeus te wensen overlaat: 

i. het wel of niet in de stop-mode staan van de decoder 
ii. het wel of niet aankomen van de selektie 

Iu het eerste geval zijn de decoders volkomeu gelijkwaardig. Als de 
decoders in de stop-mode staan, verschijnt in de statusregel het des
betreffende piktogram, is het tegendeel het geval, staat het er niet . 
Het probleem is nu, dat de betekenis vau het pik:togram veelal niet 
bekend is en dat het onvoldoende opvalt. Veel beter zou het zijn in 
een opzichtige letter het woord 'stop' op het scherm te zetten en/of 
bij het uit de stop-mode halen van de decoder - als deze is uitgezon
den - direkt de volgende versie van de set roulerende pagina's op ht>t 
scherm zetten . Dit. laatste stelt de gebruiker in staat een duidelijk 
verband te zien tussen zijn/haar actie en de reactie hierop van de 
decodt>r. 
In het tweede geval is gebleken dat met de TipTop iets minder fout.en 
gemaakt zullt>n worden. Vooral bij de CCT is men soms geneigd tl' 
twijfelen of het commando is aangekomen als de pagina lang op zich 
laat wachten . Sommigen drukken dan nogmaals de mem-out-toets 
in, met als gevolg dat hl't nummer van de aangevraagde pagina met 
één wordt opgehoogd . Deze fout is - in iets miudere mate - ook 
met de TipTop gemaakt; in dat geval werd de sell'ktietoets (nog
maals) ingl'drukt . Een duidelijker terugk:oppeliug dat de decoder 
'staat te wachteu op de pagina' kan een dergelijke fout voorkomen . 
Hoewel bij de TipTop deze terugk:oppeliug ietwat duidelijker is (het 
paginanummer in de kopregel is bij de TipTop weg, alleen als een 
pagina is geselekteerd verschijnt de 'rolling header') wordt ook bij 
de TipTop wel eens een tweede maal op de selelttietoets gedrukt. 
Over het algemeen heeft het onderzoek: op dit punt (fouten tgv. de 
AB) dus geen duidelijke discrepautie opgeleverd tussen beide de
coders. De AB was in beide gevallen dezelfde (van eenzelfde type) 
en de problemen hiermee bleven dus in dezelfde mate de kop op 
steken . 

Het kladblokgeheugen is een feature van de CCT dat gemakkelijk 
een bron kan zijn voor maken van bedieuingsfouten. Tijdens het on-



conclusies 100 

derzoek is echter gebleken, dat men in ieder geval tijdens het 1oeken 
naar een pagina dit nauwelijks zal gebruiken . Alleen hierdoor sullen 
bedieningsfouten hiermee beperkt blijven. 

Bij de TipTop zullen veel gebruikers regelmatig de 'verkeerde' blad
wijzer selekteren . Waarschijnlijk zal men veelal geneigd 1ijn de 
laatste bladwijzer te selekteren. Dit heeft echter voor de bediening 
weinig negatieve gevolgen. Over het algemeen zullen er niet meer 
dan twee à drie bladwijzers op het scherm staan . Gezien de snelheid 
wa.a.rmee de pagina's op het scherm verschijnen, maakt het niet veel 
uit of nu t"én of twee indexpagina's zijn geselekteerd . Van een ern
stige bedieningsfout is dan ook geen sprake. 

De dimensies van de toetsen op de AB maken de bedieningen gevoelig 
voor toetsverwarringen . Bij de TipTop kan dit in een enkel geval 
vervelende consequenties hebben. Als de selektietoets wordt inge
drukt terwijl het de bedoeling was de cursor slechts te verplaatsen, is 
de kans groot dat onbedoeld een andere pagina wordt geselekteerd . 
Verder bevindt de stoptoets zich vlak naast de cursortoetsen. Als 
deze worden verward, heeft dit tot gevolg dat de cursor in plaats 
van een positie op te schuiven, springt naar de laatste bladwijzer. 

(d) Gaan gebruikers vaker over tot me11uselekties? 
Gezien het gedrag van de onervaren proefpersonen zal het zeker 
zo zijn dat toekomstige TipTop-gebruikers over het algemeen meer 
menuselekties zullen maken dan de huidige Teletekstgebruikers. Dit 
zal echter tot op zekere hoogte afhankelijk zijn van de persoon in 
kwestie . Een zekere - en waarschijnlijk kleine - groep gebruikers zal 
ook met de TipTop veel direkte selekties blijven maken. Dit zullen 
vooral degenen zijn die gemakkelijk de paginanummers onthouden. 
Als deze eigenschap gepaard gaat met een zekere desinteresse in de 
bediening van Teletekst, is de kans groot dat men de gemakkelijkste 
weg kiest in de vorm van direkte selekties. Voor een meerderheid 
van gebruikers zal deze weg dus evenwel bestaan uit het maken van 
menuselekties. 

Ervaren gebruikers, die met de TipTop gaan werken (bijvoorbeeld na 
aanschaf van een nieuw toestel), zullen over het algemeen niet direkt 
anders de pagina's gaan selekteren. In het begin zullen de meesten 
met de TipTop op eenzelfde manier selekteren als zij met hun 'oude' 
decoder deden. Het valt echter te verwachten dat dit gedrag in de 
loop der tijd zal verschuiven ten gunste van de menuselekties. 
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Indien het verschil tussen de paginanummers klein is ( 1 à 5) zal een 
deel van de gebruikers een menuselektie maken mbv. een aantal 
bladerselekties. Vooral degenen die al relatief veel bladerselekties 
maken, zullen dit regelmatig doen. 
De gebruikers die (nog) onzeker zijn wat betreft de verwijzingen 
en menustruktuur hebben vaak de neiging te gaan bladeren als ze 
iets niet kunnen vinden. Bladerselekties zijn voor hen conceptueel 
eenvoudiger dan menuselekties. 
Ook valt het te verwachten dat het bladeren wat zal toenemen 
met de TipTop . Sommige ervaren proefpersonen waren redelijk 
gecharmeerd van dit feature en het is te verwachten dat men in 
een andere - vrijere - situatie dan die tijdens het onderzoek, vaker 
gaat bladeren . 

(e) Hebben gebruikers sneller een pagina geselekteerd waarvan zij het 
nummer niet kennen? 

Over het algemeen zullen de individuele verschillen in de snelheid 
waarmee men een onbekende pagina heeft gevonden ontstaan door 
de verschillen in de kennis van het bestand, van de verwijzingen, 
kortom van een zekere voorkennis. Dit maakt dat men een pagina 
al dan niet snel kan vinden: als gevraagd wordt naar weerman Jan 
Pelleboer en je hoort dit heerschap in vrijwel elke TROS- uitzending 

. op de radio, dan is het gaan zoeken in het hoofdstuk 'omroep' niet 
zo'n onlogische zet. Weet je dit echter niet, dan is dit misschien 
wel het laatste waar je zou gaan kijken . Ben je daarentegen bekend 
met het Teletekstbestand in de zin dat je weet dat iedere omroep 
afzonderlijk velerlei informatie op Teletekst zet, dan is dezt' keuze 
weer heel wat minder vreemd. Derhalve kan er een groot verschil 
ontstaan in tijdsduur bij de verschillende gebruikers. 

Een decoder die ten opzichte hiervan op dit punt een significante ver
betering oplevert zal veel radicaler van de CCT moeten verschillen 
dan de TipTop. De verschillen tussen deze twee decoders zijn - gezien 
de resultaten met de proefpersonen - te marginaal om ten opzichte 
van genoemde redaktionele eft'ekten een meetbaar verschil te maken. 

Het selekteren van een reeks pagina's mbv. direkte selekties (bijvoor
beeld een reeks hoofdstukindexpagina's) 1al sneller gaan dan met 
menuselekties, waarbij dus steeds tussendoor de index moet worden 
geselekteerd waarop naar de pagina's uit de reeks verwezen wordt. 
Met de CCT zullen de wat meer ervaren gebruikers relatief vaker di
rekte selekties doen dan met TipTop, waarmee meer menuselekties 
worden gedaan . Gemiddeld genomen zal in een dergelijk geval met 
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de CCT dus wat. sneller gewerkt worden dan met de TipTop. Het 
direkt selekteren van een dergelijke reeks is met de TipTop echter 
evengoed mogelijk . 

Wat betreft de tijdsduur van de meervoudige menuselekt.ies ( op
dracht 8) moet de TipTop het enigzins afleggen tegen het kladblokge
heugen van de CCT. Nu zijn de verschillen hierbij lang niet zo groot 
als sommige individuele verschillen, maar als het kladblokgeheugen 
in een dergelijk geYal inderdaad wordt gebruikt, is de CCT hiermee 
1neller. 

Een roulerende indexpagina werkt nadelig op dt> tijdsduur en is 
bovt>ndien voor veel gt>bruikers ronduit frustrert>nd (" kan ik nu niet 
doorbladeren?'') . Het levert mt>t de TipTop geen extra vertraging 
op ten opzichte van de CCT. Het 'gededtelijk roulerend' zijn van 
een indexpagina is daarentegen bij cursorselekties uiterst vervelend . 
Bij een gewone roulerende indexpagina zet men over het algemeen de 
cursor pas in dt> pagina als ht>t gewilde item op het scherm verschijnt. 
Als dt> cursor onverhoopt toch bij een verkeerde versie op het se.berm 
staat ( de decoder staat dan automatisch in de stop-mode), leggt>n 
een aantal gebruikers al snel het verband tussen het op de pagina 
.. +.aan van de cursor en het niet verschijnen van de volgende versie . 
;ij een 'gededtelijk roulerende' pagina is over het algemeen de roult>er-
1îequentie wat hogt>r (slechts een klein stukje verandert), zodat dt> 
kans groter is dat de gebruiker de cursor in het scherm iet als de 
gewenste verwijzing net verdwenen is (en dus de decoder in de stop
mode staat). Bovendien herkennen de meeste gebruikers in een der
gelijke pagina gt>en gewone roulerende pagina. Een voor de hand 
liggende vergissing die men gaat maken is dat de cursor wel uit het 
'roulerende blok' wordt gehaald, maar niet uit de pagina (de rest 
hiervan verandert immers niet). 

Weinig gebruikers zullen langer dan l à 2 minuten - uit zichzelf - naar 
een pagina zoeken . Als men het binnen deze tijd nog niet gevonden 
heeft, zal men het bijltje er bij neergooien . 

(f) 15 de wachttijdreduktie dermate groot, dat het verscJ1il met de CCT
decoder bove11 de perceptie-drempel ligt? 
In paragraaf 4.2.6 van dit deel is te lezen dat reeds tijdens ht>t. expe
riment een aantal proefpersonen uit zichzelf het verschil in wachttijd 
tussen de TipTop en de CCT opmerkt. Er expliciet naar gevraagd 
(het interview), zegt vrijwel iedereen de TipTop sneller te vinden . 
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Het is dus zeker zo, dat de wachttijdreduktie ten opzichte van de 
CCT boven de perceptie-drempel ligt. 

Opmerkelijk hierbij is dat ook iemand die met de TipTop een net zo 
grote of zelfs grotere gemiddelde wachttijd ondervindt , toch het idee 
heeft met de TipTop sneller te zijn . Het vermoeden bestaat , dat 
het aa11tal pagina 's met wachttijd doorslaggevender is voor de per
ceptie hiervan dan de gemiddelde wachttijd (uiteraard binnen zekt""re 
grenzen) . Het uitzoeken hoe dit fenomt"t"n echter werkelijk in elkaar 
1teekt, levert voldoende stof op voor een afzonderlijk onderzoek. 

2. inzake de acceptatie: 

(a) Raken de gebruikers minder geïrriteerd over de wachttijden waarmee 
men wordt geconfronteerd ? 

Gebruikers die de CCT ter vergelijking kunnen gebruiken , zullen de 
TipTop op het pu11t van de wachttijden ervaren als een verlichting . 
Voor sommige gebruikers zal dit onvoldoende zijn , voor de meesten 
zullen de wachttijden in mindere mate bron va11 irritatie zijn . 

Degenen die geen vergelijking kunnen maken , zullen zich over het 
algemeen bij d , TipTop ook iets miuder druk maken over de wacht
tijden dan bij de CCT. Omdat te verwachten is dat de gebruikers 
hun gedrag zodanig zullen aanpassen, dat de wachttijden worden 
gt'minimaliseerd en dat de wachttijdreduktie bij dt" TipTop - met'r 
dan bij de CCT - afhankelijk is van dit gedrag, zal de irritatie over 
de wachttijden bij de TipTop op de wat langere termijn lagt'r blijven . 

(b) Geven de gebruikers bij menuselelties de voorkeur aan seleJctie met 
de cursor? 

Gezien de selektit'wijze in de situaties tijdens het onderzoek waarbij 
de proefpersonen dt" keuze hadden tussen cijfertoetsen en de cursor 
(alle menuselekties bij de Tip Top) kan worden geconcludeerd dat 
er onder de naien gebruikers een algemene voorkeur bestaat voor 
het selekteren met de cursor. Een uitzondering hierop vormen degt'
nen die snel in staat zijn een redelijk aantal paginanummers uit het 
hoofd te leren en tevens de voorkeur geven aan dirt'kte selekties. 

Bij ervaren gebruikt'rs ligt de situatie iets anders . Sonunigen zullen 
vau meet af aan veel met de cursor gaan werken. Veelal zal men 
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echter - in ieder geval in het begin - de voorkeur geven aan de selek
tiewijze waaraan men gewend is: de cijfertoetsen. Hoe de effekten 
op de wat langere termijn zullen zijn is moeilijk uit de resultaten 
van dit onderzoek te halen . 

Het is echter zeker zo dat uit het onderzoek geconcludeerd kan wor
den dat een cursor dermate gemeengoed is geworden , dat ook in een 
'entertainment '-context als Teletekst door een meerderheid van ge
bruikers geaccepteerd wordt . 

(c) Gevt-n de gebruikt-rs de voorkt-nr aan dt- TipTop-decodt-r boven de 
CCT-decoder bij liet kijkt-n 11aar Tt-lt-tebt? 

Deze vraag is bijna lett.erlijk aan de proefpersotH•n gesteld. Een 
vrijwel unaniem 'ja' was het antwoord . Men zal de TipTop in ver
gelijking met de CCT (bijvoorbeeld in de winkel) dan ook zeker als 
een verbetering ervaren . Dit spitst zich toe op een paar features van 
de TipTop: 

• het ' terug kunnen stappen' zonder paginanummers uit het hoofd 
te moeten lt>ren 

• de kortere wachttijden 

Of men daarvoor een zekere meerprijs over heeft - en zo ja, hot>veel 
- zal natuurlijk ilOg moeten blijken. 



105 

7 voorstellen ter verbetering concept 

7 .1 inleiding 

De verbeteringen aan het bedieningsconcept, die in dit hoofdstuk ter sprake 
zullen komen, betreffen vooral de aanpassingen van het concept uit hoofdstuk 
2 op grond van de bevindingen van het gebruiksonderzoek. Dit zijn de 'korte 
termijn verbeteringen'. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een paragraaf 
over de 'lange termijn verbeteringen•, waar kort zal worden ingegaan op hoe 
de bediening er over pakweg 5 jaar uit zal/zou moeten zien. Dit laatste in het 
licht van de recentste ontwikkelingen. 

7 .2 de behandeling van roulerende pagina's 

Tijdens het gebruiksonderzoek bleek eens te meer dat roulerende pagina's eigen
lijk ondingen zijn. Zo is het voor veel gebruikers onbegrijpelijk dat er wel een 
bladerfunktie op de decoder aanwezig îs, maar dat deze in sommige gevallen 
niet werkt. 

De NOS gebruikt deze pagina's vooral voor grote hoeveelheden specifieke 
informatie, zoals bijvoorbeeld de beurskoersen en de sneeuwhoogten . In enkele 
gevallen echter is de inhoud wat algemener (bijvoorbeeld de weersvoorspelling) 
en in een enkel geval is er sprake van een roulerende indexpagina. Vooral dit 
laatste zou verboden moeten worden. Het zal voor de gebruikers een minder 
groot probleem zijn, als de gemiddelde wachttijd voor de gehele cyclus een frak
tie toeneemt, dan te moeten werken met een dergelijke roulerende indexpagina. 

Met de invoering van de TipTop is het waarschijnlijk dat gebruikers zich 
1owiezo minder druk zullen gaan maken over de wachttijden in het algemt-en . 
De roulerende pagina's zullen dan ervaren worden het vervelendste aspekt van 
de bediening van Teletekst. 

Eigenlijk zou de TipTop hit-r dus ook wat aan moeten kunnen doen. De 
irritatie over roulerende pagina's bestaat uit een aantal bezwaren, in volgorde 
van belang: 



voorstellen ter verbetering concept 106 

1. het niet kunnen door- of terugbladeren 

2. de grote kans op het 'missen' van de volgende pagina bij het stopr;etten 
van een roulerende pagina 

3. het niet bij het begin beginnen 

Een echte oplossing zou alle drie de ber;waren weg moeten nemen. Dit r;ou 
be~enen dat de roulerende pagina's worden afgeschaft en geen decoder is hier
toe in staat. Een soort compromis is reeds bij het opstellen van het programma 
van eisen genoemd : het vasthouden aan de volgorde van de roulerende pagina's. 
Dit betekent dat bij de selektie van de pagina de eerste de beste uit de set die 
wordt uitgezonden op het scherm wordt ger;et. Als de decoder , r;odra der;e pa
gina op het scherm staat, in de stop-mode staat of wordt ger;et en vervolgens 
hier weer wordt uitgehaald, moet altijd de volgende uit de set op het scherm 
komen. Dit betekent in de praktijk dat de pagina's die na de eerste nog volgen 
en - als de decoder in de stop-mode staat - in het achtergrondgeheugen moeten 
worden opgeslagen. 

Hier wringt 'cm de schoen voor de TipTop: de decoder is alleen in staat 
de pagina's op te slaan die in de PLUT staan . De PLUT is echter geen lijst 
van paginanummers, maar een venameling van 800 bits (zie paragraaf 1.4) Hi
erdoor heeft de TipTop geen adresseringsmogelijkheden voor de verschillende 
versies van een roulerende pagina. 

Een oplossing in een dergelijke richting vergt dus een ingrijpende veran
dering in de opbouw van het microcodeprogramma. Het 'opsparen' van de 
volgende roulerende versies is daarentegen vanuit ht't gebruikersoogpunt der;e 
moeite r;eker waard, zelfs als dit ten koste gaat van de voor de volgende selektie 
beschikbare geheugenruimte. 

7.3 de afstandsbediening 

De kwaliteit van de afstandsbediening is bij een 'tot'tsenintensieve' bediening 
als bij Teletekst een bepalende faktor voor de kwaliteit van het user interface. 
De kritiek van het gebruiksondenoek spitste r;ich toe op een paar punten: 

1. de kleine afmetingen 

2. de wankele toetsen 

3. de storingsgevoelige communicatie met het TV-toestel 
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De drie problemen hebben een versterkende werking op elkaar: een AB met 
weinig ruimte tussen de - kleine - toetsen maakt het 'blind' bedienen moeilijk, 
evenals wankele toetsen die de gebruikers dwingen de vingers nauwkeurig op 
de toetsen te positioneren . Het niet goed 'blind' kunnen bedienen bemoeilijkt 
vervolgens het richten op het infrarode oog van het toestel. Het niet aankomen 
van een commando doet veel gebruikers harder op de toetsen drukkt'n . Dit 
heeft weer tot gevolg dat de vingers niet goed worden gepositioneerd en dat de 
AB tijdens het indrukken van de toets naar beneden (over het algemeen dus 
richting vloerbedekking) wordt gericht . Waardoor de kans dat het commando 
dan wel &&11komt alleen maar kleiner wordt. 

De problemen met de AB zijn al geruime tijd - ook binnen Philips - bekend. 
Evenzo wordt er al geruime tijd naarstig gezocht naar een oplossing hiervoor. 
Een moeilijk punt hierbij zijn de kosten. Zo is het technisch natuurlijk geen 
probleem het vermogen van de AB en/of de gevoeligheid van het oog wat op 
te schroeven . Het betekent echter wel een verhoging van de kostprijs van de 
TV en veel voorstellen in deze richting ketsen daarop af. Dit onderzoek heeft 
echter eens te meer het belang (vanuit een ergonomisch standpunt) van een 
dergelijke verbetering aangetoond. 

Met de introduktie van de cursor worden ook andere invoermiddelen mo
gelijk dan druktoetsen. Te denken valt aan een 'tracker ball' of 'touch pad'. 
Zoals het er nu naar uitziet zullen TV-toestellen in de toekomst menugestuurd 
gaan worden . Dit zal veel toetsen op de AB overbodi'.': maken en opent ook de 
weg naar genoemde invoermiddelen. De introduktie van de TipTop past dan 
ook goed binnen deze ontwikkelingen . 

Het grote voordeel hiervan is dat 'op en neer kijken' veelal niet meer nodig 
sa! zijn en dat het - in ieder geval met de Teletekstbediening - kan bijdragen tot 
heel wat minder ergernis over de AB. Voorts biedt de Top (dus de outputproces
sor) uitgebreide grafische mogelijkheden, waardoor ook voor de menuopbouw 
van de toekomstige toestellen legio uitvoeringen denkbaar zijn. 

In dit kader valt bijvoorbeeld te denken aan grafische menu's, die hun nut 
bij complexe systemen in de computerwereld bewezen hebben. Hierover meer 
in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk . 

7 .4 de terugkoppeling op het scherm 

T.4.1 opbouw en verwijderen van bladwijzers 

Hd algoritme voor de opbouw en het verwijderen van de bladwijzers bleek voor 
vrijwel alle proefpersonen moeilijk te doorgronden. De reden hiervoor is dat 
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men er niet in slaagde het causale verband te leggen tussen de selektiemethode 
en deze opbouw respektievelijk verwijdering. Net als bij de cursorbewegingen 
is het echter wel belangrijk dat men dit verband begrijpt, om te voorkomen dat 
men zich tijdens het bedienen geplaatst ziet voor onaangename verrassingen . 

Waarschijnlijk zal dit duidelijker zijn als niet de 1elektiemethode, maar de 
selektiewijee als criterium genomen wordt. In dit geval sou er alleen een blad
wijzer bijkomen als een selektie met de cursor is gemaakt: dit. zal altijd een 
menuselektie zijn en het verband met de opbouw van de bladwijzers zal - naar 
verwachting - duidelijker worden . 

Het grote nadeel van dit criterium is dat degenen die veel menuselekties met 
de cijfertoetsen maken (zoals proefpersoon E), nauwelijks met de bladwijzers 
kunnen werken . De verwachting is echter dat dit - vooral op den duur - een 
relatief kleine groep zal zijn . 

Het betekent ook dat de bladwijzers worden verwijderd sodra een andere 
selektiewijze wordt gebruikt dan de cursor . Zoals ook tijdens het gebruikson
derzoek is gebleken, levert dit soms wat problemen op (zoals met de blader
meuuselekties ): ineens zijn de bladwijzers (op één na) verdwenen . Dit zal de 
prijs zijn omwille van de begrijpelijkheid van het bladwijzeralgoritme. 

Een andere optie is dat het algoritme zoals het nu is geïmplementeerd het
zelfde blijft en ook bladermenuselekties als menuselektie wordt opgevat. Het 
probleem wordt dan een bladermenuselektie van ecu 'gewone ' bladerselektie te 
011derscheide11 . Eeu mogelijkheid is de tijd te meten ~at een met de blader
toetsen geselekteerde pagina op het scherm staat . Pa,, :.Is ecu dergelijke pagina 
langer dan 2 à 3 seconden op het scherm staat kan deze als geselekteerd worden 
opgevat (en kan dus bekeken' worden of hiernaar werd verwezen) . 

Het nadeel van deze optie is dat het bladwijzeralgoritme nog ondoonichtiger 
wordt. Het zal echter wel enkele problemen die tijdens het onderzoek naar 
boven kwanten oplossen . 

7 .4.2 het wachten op een pagina 

Als het niet duidelijk is dat de decoder staat te wachten op een pagina is de 
reactie van sommige gebruikers het opnieuw selekteren van de pagina. Er zijn 
een aantal mogelijkheden om dit duidelijker te maken : 

• 'bewegende bladwijzers' 

Reeds in het tweede deel van dit venlag is dit voorstel gedaan, maar 
voornamelijk op grond van onuitvoerbaarheid (met huidige microcode
programma) afgewezen . Het biedt echter onmiskenbare voordelen ten 
opzichte van de huidige rolling header. Bovendien zal, als het iu de 
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toekomst het mogelijk wordt de decoder de wachttijd voor elke selek
tie uit te rekenen, de overgang uaar een wachttijdiudicator miudcr groot 
zijn ( ook technisch) . 

• knipperende lijn iu de stat.usregel 

De blauwe lijn in de statusregel kan ook dienen als terugkoppeling omtrent 
de status van de decoder. Bijvoorbeeld een knipperende lijn als de de
coder op een pagina wacht. Dit is echter een oplossing die wel duidelijk 
dat er iets aan de hand is, echter uiet wat. 

• het verwijderen van de pagiua op het scherm 

Een wel zeer opzichtige manier om duidelijk te maken dat de selektie is 
gemaakt, is het 'zwart' maken vau het scherm. De wachttijden zullen 
met de TipTop - gemiddeld genomen - verminderen; vaker zal een pagina 
zonder wachttijd verschijnen. Dit betekent dat gebruikers nog minder 
geneigd zullen zijn een pagina te sclcktcren voordat se zijn uitgelezen . 
De pagina kan daarom net zo goed verdwijnen. Het maakt in ieder geval 
duidelijk dat het selektiecommando is aangekomen: en wel op een radicale 
mamer . 

• het 'scrollen' van de uitzending 

Evengoed als het scherm 'zwart' kan worden gemaakt kunnen de op dat 
moment ontvangen pc1.gina's - geheel of gedeeltelijk - op het se.berm worden 
gezet . Op die manier zien de gebruikers de ui ben ding 'langsvliegen ', 
hetgeen wellicht ook de begripsvorming omtrent de TelctckstLÎtzending 
verbetert . Het zal alleen niet prettig - want erg onrustig - zijn om naar 
te kijken . 

Een soort 'tussenvorm' is mogelijk als niet het volledige scherm voor dit 
'scrollen' wordt gebruikt. Zo sou de plaats waar nu de kopregel van de 
pagina staat kunnen worden gebruikt om iedere ontvangen regel neer te 
zetten. Een andere mogelijkheid is de ruimte links en rechts vau de pagina 
te gebruiken (horizontaal scrollen). Met name in het laatste geval lijkt 
het alsof de pagina's 'achterlangs' gaan. 

Voor het scrollen kan ook de inhoud van het achtergrondgeheugen worden 
gebruikt: de suelheid is dan te reguleren . Voorwaarde is dan wel dat de 
snelheid zo groot blijft dat de pagina's onherkenbaar zijn. 

T .4.3 de !!!top-mode 

Evenals duidelijk moet zijn dat. de decoder op de zojuist geselektcerde pagina 
wacht, moet duidelijk worden aangegeven wanneer de decoder in de stop-mode 
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staat en wanneer niet. Het piktogram bleek voor veel proefpersonen onvol
doende te sijn ("stond dat er nu al of niet?") . 

E~n manier is weer het geven van een opzichtiger teken . Hiervoor sijn 
verschillende mogelijkheden denkbaar : 

• het woord 'stop' in de statusregel (zoals nu het 'niet in de uitzending') 

• het veranderen van de kleur van de statusregel (op eent:elfde manier als 
het eerdergenoemde knipperen) 

• het veranderen van de kleur van het kader (dwz . dat gedeelte van het 
acherm dat niet door de pagina gebruikt wordt) 

Er sullen zich echter altijd situaties blijven voordoen, waarin een gebruiker 
niet ziet dat er wat is gebeurd of veranderd . Een sterk staaltje va.n dit soort tij
delijke onoplettendheid kwam tijdens het gebruiksondenoek naar voren, toen 
ecu proefpersoon - al kijkende naar het scherm - het prompt 'niet in de uit
zending' tot driemaal ( ! ) toe niet zag en dus maar niet begreep waarom die 
gesclekteerde pagina niet op het scherm verscheen . 

Naast deze verduidelijking van de terugkoppeling lijkt het wenselijk di
rekt na het uit de stop-mode halen van de decoder, de volgende versie van 
de roulerende pagina op het scherm te zetten (indien deze beschikbaar is) . 
Veel proefpersonen twijfelden of ze nu wel of niet de decoder uit de stop-mode 
hadden gehaald, juist omdat er na het indrukken van de toets en dus VP.rdwij
nen van het piktogram uit de statusregel, geruime tijd niets meer ;;cb?urde. 
In combinatie met het aan het begin van dit hoofdstuk genoemde 'op:;paren' 
van roulerende versies, wordt het mogelijk de volgende versie op het scherm te 
zetten op het moment van het uit de stop-mode halen van de decoder . 

7 .5 de direkte selekties 

Tijdens ht-t gt-bruiksondenoek is gebit-ken dat dt- gt-middddt- wachttijd bij de 
TipTop stt-rk toenet-mt als rt-latit-f veel direkte selektit-s wordt-n gemaakt . Ook 
is al aangegt-ven dat de oorzaak hiervoor voornamelijk ligt in het feit dat dt
redent-ring 'de gebruikte methodt- bij de volgende selektie is meestal dezdfde 
als bij de laatste selektie ' in het geval van de direkte selekties niet opgaat . Vaak 
komen de direkte selekties geïsoleerd voor. 

Het lijkt daarom wenselijk dat nat-en menu- of bladerselektie meer pagina's 
uit ht-t dirt-kt-lijstje in het achtergrondgeheugen wordt-11 gezet . Nu zijn dit de 
laatste vijf direkt geselekteerde pagina's (zie paragraaf 1 .4 ), maar wellicht zou 
tien een beter aantal zijn . 
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Et>n heel ander punt is de beginsituatie; als nog geen selektil" is gt>maakt. 
Ook bij de TipTop zullen gebruikers - zeker na verloop van tijd - in ieder geval 
enkele paginanummers uit het hoofd kennen. Dit zullen vooral de favorit>te pa
gina's zijn . Het ligt nu voor dl" hand te nronderstellen dat bij dl" aanvang van 
dt> sessie vooral deze pagina's zullen worden geselekteerd . In tegenstelling tot 
wat nu ht>t geval is, lijkt het zinvol in de beginsituatie de volledige direkt-lijst 
in de PLUT tl" zetten . 

T.6 compatibiliteit met FLOF en TOP 

In het eerstl" dt>el van dit verslag zijn een aantal ontwikkelingen aan de zen
dt>rkant ter sprakt> gekomen: FLOF in Groot-Brittannië en TOP in Duitsland . 
Betoogd is tot>n dat dt> TipTop onafhankelijk van ht>t typt> uitzending moest 
kunnen funktioneren . Als uitgangspunt voor de bediening van de TipTop is 
toen de standaard 'level 1' uitzt>nding genomen, omdat het niet waarschijnlijk 
is dat beide systemen op internationaal brede schaal zullt>n worden ingevot>rd 
en na invoering allebei te ontvangen zullen zijn met de huidige - level 1 - stan
daarddecoders. Bovendien maakt een krachtige decoder met dito bedit>nings
mogelijkheden veel aanpassingt>n aan de uitzending min of meer overbodig. Mt>t 
name bij FLOF is dit het geval: vier van dl" verwijzingen die over ht>t algemet>n 
ook op de pagina zullt>n staan , worden domweg nogmaals in een 'ghost row' 
uitgezonden . Omdat de TipTop de 'normale' verwijzingen - bij menust>lekties 
- toch al in het achtergrondgeheugt>n zet, voegt dit niets toe aan de kwaliteit 
van de bediening en is een FLOF-uitzending in feite achterhaald . 

Met de invot>ring van de TipTop doemt echter mt>t name- op de Britse 
(FLOF) markt een ander problt>em op. FLOF vergt een minimale aanpassing 
van dl" huidige decoder (de CCT) . Dit betekent dat het uitermate geschikt is als 
decoderfeature in de zgn . 'low end'-toestellen: de goedkoperl" toestellen . Vanuit 
conuut>rciële hoek wordt ht>t als onverstandig ervaren een 'high end '-produkt 
(de TipTop) op de markt te brengen, waarbij een - 10 duidelijk zichtbaar -
feature ontbrt>ekt dat wel aanwezig is bij een vergelijkbaar 'low end'-produkt 
(de CCT ml"t FLOF) . Dit zou in dl" winkel onverkoopbaar zijn ("een duurder 
type mot>t toch minstens zoveel knoppen hebben"). Voor het TOP-systt>e-m 
gaat dit in mindere mate op, omdat dit aan ontvangerskant (kwa decoder) wat 
meer aanpassingen vergt en dus - voorlopig - minder geschikt is voor de 'low 
end'-markt. 

Zondt>r nu in te gaan op de validiteit van bovengenoemde argumenten, zullen 
hier enkele suggesties worden uiteengezet terwille van de- compatibilite-it met 
zowel TOP als FLOF. 

Technisch gezien is het geen groot problt>em de TipTop geschikt te maken 
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voor beide type uitzendingen . In beide gevallen zal de temporele inhoud van de 
PLUT moeten worden aangepast . Bovendien zal voor TOP een gedeelte van 
het achtergrondgeheugen moeten worden gereserveerd voor de globale gegevens 
over de uitzending (de TOP-tabel) . 

Wat betreft de bediening is het heel wat gecompliceerder één van beide 
systemen te integreren met het huidige bedieningsconcept. Het is bijvoorbeeld 
ten ene male onmogelijk de bladwijzermetafoor en de kaartenbakkenmetafoor 
op een overtuigende wijze samen te smelten . Bovendien gebruiken zowel het 
FLOF- als het TOP-systeem een 25 ' regel op het scherm. Met de huidige layout 
bij de Tip Top is hiervoor geen ruimte meer. Dit zal - aangaande de bediening 
- dan ook het belangrijkste probleem vormen voor het geschikt maken van de 
TipTop voor TOP en FLOF uitzendingen . 

Indien dus toch gekozen wordt voor het realiseren van FLOF en TOP fea
tures met de TipTop, zal hiervoor een regel beschikbaar moeten komen. Dit 
is onmogelijk zonder ernstig afbreuk te doen aan het bedieningsconcept . In 
principe zijn er twee mogelijkheden : 

1. de kopregel 

2. één van beide statusregels 

De kopregel wordt geheel redundant als ook de terugkoppeling ovt>r dt> 
wachttijd van de geselekteerdt> pagina in de statusregel gerealiseerd kan wor
den (zie paragraaf 7.4 .2) . De pagina kan dan een regel omhoog, zodat onder 
de pagina ruimte vrijkomt voor de prompts. 

De anderl' mogelijkheid is ht>t verwijderen van één van de twee statusregels. 
Dit ondergraaft echter de gehele layout van het concept: de terugkoppeling 
omtrent het niet in de uitzending zijn van de geselekteerde pagina komt in het 
geding en ook de paginanummers die nu in dubbele hoogte in de statusregels 
staan, zullen in enkele hoogte worden weergegeven. Bovendien zal de blauwe 
lijn moeten verdwijnen, 1odat er niet langer sprake van is dat de bladwijzers 
als het ware 'achter' de lijn en het paginanummer van de pagina op het scherm 
'voor• de lijn liggen. De statusregel zal er in een dergelijk geval uitzien als een 
simpele rij - verschillend gekleurde - paginanummers. Dit zal de duidelijkheid 
zeker niet ten goede komen: er zal eenzelfde soort situatie ontstaan als bij de 
CCT, waar op sommige momenten wel vier paginanummers bovenin het scherm 
kunnen staan. 

In elk geval is de verleiding groot het bij TOP- of FLOF-uitzendingen mo
gelijk te maken om met de cursor één van de onderwerpen onderin het scherm 
te selekteren . De cursor moet dan in de onderste regel breder worden . Dit 
betekent wel dat de cursor zich op deze regel anders gedraagt dan in de rest 
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van de pagina (waar juist geen onderwerpen geselekteerd kunnen worden, maar 
slechts paginanummers) . Dit lijkt dan ook geen goed idee. 

Sommige van de geboden voordelen kunnen 1onder al te veel problemen 
worden geïntegreerd in het TipTopconcept . Bijvoorbeeld de globale gegevens 
uit de TOP-tabel (het wel of niet in uitzending zijn van pagina's, welke pagina's 
roulerend zijn en hoeveel roulerende versies er van dergelijke pagina's zijn) zijn 
ook binnen het TipTopconcept erg nuttig. 

7. 7 auggesties voor het implementeren van vaste selekties 

Bij de CCT zorgt het zgn . permanente geheugen voor de mogelijkheid van vaste 
selekties, waarbij de gebruiker zelf een aantal paginanummers kan opgeven, die 
dan voortaan met één druk op de knop zijn te selekteren. De TipTop kent 
daarentegen geen enkele mogelijkheid voor de gebruiker om expliciet een pa
gina in het achtergrondgeheugen te zet.ten. In deel II van dit verslag wordt 
uiteengezet waarom dit geen noodzaak is . 

Echter, als de concurrentie wel dt- beschikking heeft over een dergelijk fea
turt-, wordt het erg moeilijk de aspirant koper ervan te overtuigen dat dit 
volkomen overbodig is. Bovendien bleek er (na een suggestie van een er
varen proefpersoon) wel degelijk één situatie te zijn, waarin vaste selekties 
hun nut kunnen bewijzen. Namelijk als het mogelijk is een zekere pagina uit 
een roulerende set in het achtergrondgeheugen te zetten. In dat geval wordt 
het mogelijk die specifieke pagina altijd zonder wachttijd te selekteren . 

Eén manier om dit binnen het in deel II ontwikkelde concept te bewerkstel
ligen is wederom gebruik te maken van de bladwijzermetafoor . Evengoed als 
de decoder automatisch een bladwijzer kan leggen op een pagina, moet het dan 
voor de gebruiker mogelijk worden een bladwijzer op een pagina te leggen. 

Op deze manier is er sprake van twee typen bladwijzers: een 'systeem
bladwijzer' en een 'gebruikersbladwijzer', van el.ka.ar te onderscheiden door een 
verschillende kleur (bijvoorbeeld blauwe respektievelijk rode vlakjes). Met be
hulp van een 'toggle' op de AB verschijnen dan hetzij de blauwe, hetzij de rode 
bladwijzers in de statusregel. De pagina's in het 'permanente geheugen' kunnen 
dan analoog aan het huidige concept dmv. bladwijzers en cursor geselekteerd 
worden. Om een bladwijzer op een pagina te leggen of juist te verwijderen 
zullen vervolgens ook twee toetst'n nodig zijn: met de één komt er een blad
wijzer op de huidige pagina en met de andere kan deze weer verwijderd worden . 

Een grote moeilijkheid bij een dergelijk feature vormt weer het opslaan 
in het achtergrondgeheugen van een roulerende pagina: via de PLUT in zijn 
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huidige vorm is dit onmogelijk. . Als echter het maximum aantal pagina's dat 
op deze manier in het achtergrondgeheugen is te 1etten beperkt blijft , is het 
wellicht mogelijk. via een onafhankelijk. proces (onafhankelijk. van de PLUT) 
de1e pagina's op te slaan in een speciaal voor dit doel gereserveerd gedeelte 
van het achtergrondgeheugen. 

Het is in elk geval belangrijk. dat wanneer vaste selek.ties met de TipTop 
mogelijk. worden , de mogelijkheid bestaat hiermee specifieke pagina 's uit een 
roulerende set te kunnen selek.teren . 

7 .8 de lange termijn verbeteringen 

Op de lange termijn valt te verwachten dat het wachttijdprobleem definitief tot 
het verleden behoort . De geheugencapaciteit van de decoders 1al ongetwijfeld 
verder toenemen, tot het moment dat een volledige uihending kan worden 
opgeslagen . 

Dit houdt echter allerminst in dat dan de bedieningsproblemen met Teletekst 
tot het verleden behoren . Het bladwijzerconcept sal ook in het geval van het 
opslaan van het volledige bestand onverkort ak.tueel blijven. 

Een afname van de gemiddelde wachttijd door een toenemende c.apaciteit 
van de dec.oders 1al tot gevolg hebben - op de 1eer lange termijn - dat de be
standgrootten niet meer terwille van deze wachttijd beperkt moeten blijven . 
Deze bestandsvergroting tal een overzichtelijke menustruk.tuur nog nood1ake
lijker mak.en, evenals een bediening die het de gebruikers mogelijk. maakt op 
een inzichtelijke en funk.tionele manier te anticiperen op deze menustruk.tuur . 

Verder 1ou op de wat langere termijn gewerkt kunnen worden aan het verder 
uitbouwen van de grafische mogelijk.beden van de TipTop. Al eerder in dit 
hoofdstuk. 1ijn deze als een sterk pluspunt van de TipTop ter sprake gekomen. 
Het zou verder kunnen worden uitgebouwd, zodat bijvoorbeeld verschillende 
transformaties (translaties, 'sealing') met (delen van) Teletekstpagina's 1ijn uit 
te voeren . De bediening van complexe funkties als het programmeren van vaste 
selek.ties sou hiermee op een radicaal andere wij1e tot stand kunnen worden ge
bracht . 
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bijlage a: de formulering van de opdrachten 

• de leerfase 

set I 
1. Zet het toestel aan en in de Teletekststand. 

2. Wat is de consumententip van vandaag? 

3. Zijn er nog stremmingen bij de treinen? 

4. U wilt wat nieuws bek.ijk.en. 

• Kies het nieuwsoverzicht . 

• Wat staat er op de 'verse' pagina? 

• Wat staat er bij buitenlands nieuws? 

5. • Welke voetbalclub staat er 15' in de eredivisie? 

• Wat staat er op de pagina 'Handbal ' ? 

• Wat staat er op de pagina 'Worstelen'? 

6. Hoe wordt het weer over twee dagen? 

set II 

1. Zet het toestel aan en in de Teletekststand. 

2. Welke onderwerpen staan er bij het laatste nieuws? 

3. Hoe laat en waarnaartoe vertrekt het eerstvolgende vliegtuig 
van Schiphol? 

4. U wilt wat nieuws bekijk.en. 

• Kies het nieuwsoverzicht. 

* Wat voor weer is/wordt het? 

* Wat staat er bij binnenlands nieuws? 

5. • Welke voetbalclub staat er 11' in de eerste divisie? 

* Wat staat er op de pagina 'Squash'? 

* Wat staat er op de pagina 'Atletiek.'? 

6. Hoe warm is het op dit moment in Barcelona? 
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• de gebruiksfase 

set I 

7. Wat zegt weerman Jan Pelleboer over het weer van vandaag? 

8. Lees drie onderwerpen uit 'laatste nieuws'. 

9. Op welk FM-kanaal is omroep Brabant te ontvangen? 

10. Welk probleem wordt er vandaag besproken in de rubriek "Maria 
geeft raad" ? 

set II 
7. Wat zegt weerman Hans de Jong over het weer van vandaag? 

8. Lees drie onderwerpen uit 'service-berichten van de omroepen'. 

9. Hoeveel mensen keken gisteravond naar het 8 uur Journaal op 
Nederland 2? 

10. Welke informatie staat er in de rubriek "dovensport"? 
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bijlage b: de formulering van het interview 

• irritatie wachttijden: 

1. Hoe groot was het deel van de tijd dat u tijdens het werken met 
Teletekst kwijt was aan het wachten op een pagina? 

(a) minder dan een kwart 

(b) ongeveer een kwart 

( c) ongeveer de helft 

( d) ongeveer driekwart 

( e) meer dan driekwart 

2. Het wachten op een pagina, vond u dit : 

( a) helemaal niet erg 

(b) soms wel lastig 

( c) behoorlijk vervelend 

( d) erg irritant 

• over de uihending: 

3. Het feit dat vele pagina's niet in de uitt:ending 1ijn, vond u dit: 

( a) helemaal niet erg 

(b) soms wel lastig 

( c) behoorlijk vervelend 

(d) erg irritant 
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• waardering cursorselektie: 

4. Als u of met een cursor of met cijferknopjes een pagina moet kiezen , 
wat vindt u dan de makkelijkste manier? 

( a) met de cijfertoetsen 

(b) met de cursor 1 

• algehele waardering: 

5. U heeft nu met twee verschillende Teletekst-toestellen gewerkt . Welke 
van de twee heeft uw voorkeur? 

( a) het eerste toestel 

( b) het tweede toestel 

(c) geen voorkeur 

Na het eerste deel van het experiment zijn achtereenvolgens de vragen 1, 2 
en 3 (interview I) . Na het tweede deel zijn achtereenvolgens de vragen 1, 2, 3, 
4 en 5 worden gesteld (interview II) . 

1 Nat.uurlijk 11:ou ook 'geen voorkeur' een mogelijk antwoord kunnen 11:ijn , maar het is mi . 
beter de proefpersonen te dwingen een keuu tussen de twee te maken . 


