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Deze paper gaat over map navigatie op een mobiel toestel. Tegenwoordig bestaan er hoop mobiele 
navigatieprogramma’s en ze werken allemaal op dezelfde manier: via kaarten.  De gebruiker kijkt op 
de kaart waar hij/zij naar toe moet. Of zoals de autonavigatiesystemen het nu doen: de gebruiker 
luistert naar waar hij moet. 
 
Krey et. al.1 beschrijft 5 manieren voor routenavigatie op mobiele toestelen: 

1. Tekstuele of gesproken instructies (bvb Tom Tom navigatie) 
2. 2D pijlen die de te volgen richting aanwijzen (geen kaart) 
3. 2D kaarten met daarop de huidige positie van de gebruiker 
4. 3D kaarten met een 3D voorstelling van de omgeving 
5. Een combinatie van de vorige 

 
Alle bovenstaande technieken zijn interessant, maar minder voor een wandelaar. Wanneer men 
wandelt, kan dit nogal lastig zijn om telkens op een mobiel toestel te moeten kijken. Ook luisteren naar 
een toestel is niet handig omdat men op dat ogenblik bijvoorbeeld aan het praten is met een persoon. 
Zo is er al research gedaan naar het gebruik van publieke informatieborden. Deze zouden kunnen 
vertellen waar de gebruiker heen moet. Uiteraard is dit niet geschikt voor meerdere gebruikers.  Stel 
dat men aan een kruispunt komt met z’n drieën, dan zou het publiek scherm zich in drie moeten delen.  
Echt schaalbaar is dat niet. 
Daarom beschrijft deze paper een combinatie van de twee technieken: publieke informatieborden + 
mobiele toestellen. Het principe is eenvoudig: de wandelaar draagt een mobiel toestel met daarop 
navigatiesoftware. De navigatiesoftware weet waar de wandelaar naartoe wilt en wanneer deze aan 
een kruispunt met een informatiescherm komt, wordt het mobiel toestel draadloos verbonden met dit 
scherm. Op het scherm staan de mogelijke richtingen uitgetekend en bijvoorbeeld om de seconde 
wordt één bepaalde richting opgelicht.  Wanneer de richting die de wandelaar moet volgen oplicht, 
begint zijn mobiel toestel te trillen.  Aan de hand van de visuele informatie op het informatiescherm en 
de trilling van het draagbaar toestel, weet de wandelaar nu welke richting hij moet uitgaan. Deze 
techniek wordt “the rotating compass” genoemd. 
 

 
Figuur 1: 'informatiebord' roteert over de verschil lende mogelijkheden 
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Resultaten: 
Om deze techniek uit te testen, werd een vergelijkende studie gemaakt van de verschillende 
navigatiemogelijkheden: 

• enkel via publieke informatieschermen 
• enkel via een kaart op een mobiel toestel 
• via een papieren kaart 
• via het Rotating Compass systeem. 

 

 
 
De slechts scorende in deze test, was via een kaart op een mobiel toestel.  Dit is vooral te wijten aan 
het feit dat de gebruiker telkens op een klein schermpje moet gaan zoeken naar de juiste richting. 
De best scorende is via publieke informatieschermen, waar de wandelaar gewoon aan een kruispunt 
komt, en onmiddellijk ziet waar hij heen moet.  De Rotating Compass techniek doet het evengoed als 
via een gewone papieren kaart en hangt dus wat tussenin de resultaten. 
 
Eerlijk gezegd vind het systeem wat omslachtig. Vooral omdat het vereist dat er op ieder kruispunt een 
informatiescherm staat én dat deze kan communiceren met een mobiel toestel op de wandelaar. 
 
Conclusie met betrekking tot de thesis: 
In principe heeft dit weinig met de thesis te maken, maar toch is het een vorm van visualiseren. In 
deze paper wordt naast het gebruik van een informatiescherm als visualisatie, ook gebruik gemaakt 
van een trilling.  Een trilling kan dus ook als visualisatie dienen. 
 
 
 
 
 


