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Tehnologije naj temeljijo na potrebah ljudi
mag. Jure Vetršek
dr. Dan Podjed

Mednarodni projekt MOBISTYLE, ki poteka v programu EU Obzorje
2020, je namenjen spreminjanju uporabniških navad v stavbah, in sicer
na podlagi informacij o rabi energije, kakovosti notranjega okolja,
zdravja in dobrega počutja. Projektne raziskave so že podale prve
rezultate, pri čemer je imel ključno vlogo IRI UL.

Uporabniki stavb imamo na voljo veliko podatkov, ki jih
dobimo iz opreme in senzorjev. Zbirajo in prikazujejo jih,
na primer, pametni merilniki in digitalne naprave, nosljive
naprave, nadzorni sistemi in stavbna avtomatizacija. Ti
podatki pa pogosto niso jasni in razumljivi uporabnikom
energije, še posebej stanovalcem v stavbah.
Sočasno obstaja veliko komercialnih izdelkov, ki jih lahko
uporabimo za pridobivanje povratnih informacij od
uporabnikov. Glavni izziv pa je, kako izrabiti vse prednosti
tehnologij in kako povečati uporabnost tehnoloških rešitev
ter jih napraviti ljudem bolj prijazne.
Varčevanje ni nujno spodbudno
Raziskovalci v projektu MOBISTYLE so ugotovili, da
varčevanje z energijo in skrb za okolje nista nujno
pomembni spodbudi za spreminjanje uporabniških navad.
Kot kaže, so za ljudi bolj pomembne informacije o rabi
energije in vedenju uporabnikov, ki so nadgrajene še s
podatki o kakovosti notranjega okolja, osebnem počutju in
zdravem načinu življenja. Z vključevanjem privlačnih in
relevantnih informacij lahko prej vzbudimo zanimanje
uporabnikov, zagotovimo trajno spreminjanje njihovih
navad, povezanih s porabo energije, ter spodbujamo bolj
zdrav način življenja v stavbah.
Eden od ciljev projekta MOBISTYLE je ugotoviti, kateri
so glavni motivacijski dejavniki, ki vplivajo na vedenje
ljudi in oblikovanje njihovih navad. Med prvimi

projektnimi nalogami, za katere je bil zadolžen IRI UL, je
bilo zato oblikovanje napotkov in nasvetov v zvezi z
motiviranjem ljudi, namenjenih razvijalcem tehnoloških
rešitev, s katerimi bi lahko vplivali na vedenje ljudi v stavbah,
in sicer za izboljšanje kakovosti bivalnega okolja in nižjo
porabo energije. Ta priporočila so zasnovali na podlagi
podatkov, ki so jih pridobili s fokusnimi skupinami,
intervjuji in opazovanjem z udeležbo, torej predvsem s
kvalitativnimi pristopi, ki se sicer uporabljajo v
antropologiji. Pri tovrstnem pristopu je ključno najprej
identificirati predstavnike uporabniških skupin, nato pa
spremljati vsakdanje navade ljudi in jih spremljati pri
njihovih vsakdanjih dejavnostih. Identifikacija in raziskave
sta tudi prva dva od štirih korakov razvojnega pristopa,
usmerjenega k ljudem. Šele ko ugotovimo, čigave probleme
sploh rešujemo in kaj ljudje želijo, lahko te podatke
interpretiramo in pripravimo razvojna priporočila ter
nazadnje testiramo novo rešitev (Slika 1).

Slika 1: Štirje koraki razvojnega pristopa usmerjenega k ljudem, ki
je podlaga za razvoj tehnologij v projektu MOBISTYLE.
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Na podlagi raziskav z uporabniki na različnih lokacijah v
petih državah, in sicer v Sloveniji, Italiji, na Poljskem,
Nizozemskem in Danskem je nastalo deset »zapovedi« za
razvoj tehnoloških rešitev, ki so namenjena razvijalcem v
projektu MOBISTYLE in tudi drugim raziskovalnorazvojnim skupinam, ki se posvečajo podobnim temam
(Slika 2).

8. Občutenje energije. Razumevanje energije postane bolj
intuitivno, če njeno porabo in učinke povežemo s telesno
dejavnostjo ali z osvetlitvijo. Na ta način z besedo »energija«
vzbudimo primarne asociacije, ki so povezne s
posameznikom in njegovim načinom življenja.
9. Zaveza skupnemu cilju. Ko posameznik svojo odločitev
za spremembo določene navade predstavi drugim, kar lahko
stori tudi s pomočjo tehnologije, ga to motivira, da vztraja pri
dani zavezi.
10. Velikost skupnosti. V stavbah in naseljih z večjim
številom uporabnikov oziroma prebivalcev (nad 150) se
komunikacijske težave pogosto pojavijo zaradi prekinjenih
socialnih vezi in velikosti skupnosti, ki presega
posameznikovo kognitivno omejitev. V takih primerih lahko
tehnološke rešitve za izmenjavo informacij podpirajo
vzpostavljanje manjših skupnosti in ustvarjanje novih vezi.

Slika 2: 10 »zapovedi« za razvoj tehnoloških rešitev v projektu
MOBISTYLE.

1. Pametni telefon. Pametni telefon naj bo glavna platforma
za komunikacijo med uporabnikom in novimi tehnološkimi
rešitvami.
2. Aktivno (so)ustvarjanje. Uporabniki morajo imeti
možnost aktivnega sodelovanja pri ustvarjanju rešitev in
nastavljanju lastnih profilov.

Bistvo pristopa, usmerjenega k ljudem, je vključevanje
uporabnikov v vse razvojne faze. Zato je v naslednjih korakih
potrebno nove rešitve, utemeljene na priporočilih, preizkusiti
v sodelovanju z ljudmi, ki so podali nasvete. Z njihovo
pomočjo je potrebno testirati uporabniške vmesnike, jih
prilagoditi različnim družbenim okoljem in specifikam
različnih stavb ter ugotoviti, ali so tehnološke rešitve
dejansko smiselne in pomembne za olajšanje in izboljšanje
vsakdana posameznikov in skupnosti.
Več informacij o projektu MOBISTYLE je na voljo na spletni
strani https://www.mobistyle-project.eu/

3. Nasveti po meri. Uporabniki prejmejo nasvete za določen
del stavbe, kjer se trenutno nahajajo. Ti nasveti temeljijo na
dejanskih predhodnih meritvah v stavbi.
4. Načelo pomirjujočih tehnologij. Tehnološke rešitve ne
smejo motiti uporabnika z nepotrebnimi obvestili.
Ustvarjanje in ohranjanje novih navad naj podpirajo iz
“ozadja”, s čimer preprečimo prenasičenost z informacijami.
5. Nadzor nad napravami in stavbnimi sistemi. Uporabniki
naj imajo možnost prilagoditi parametre, ki vplivajo na
njihovo počutje in udobje v stavbi.
6. Nasveti strokovnjakov. Ljudje bolj zaupajo dejanskim
strokovnjakom, recimo zdravnikom ter izvedencem za
energijo in kakovost zraka, kot pa anonimnim nasvetom, ki
jih nudijo tehnologije.
7. Mnenjski vodje. Pri širjenju novega motivacijskega
koncepta v vsaki od skupnosti se splača osredotočiti na
zgodnje uporabnike in ljudi, ki usmerjajo trende, saj lahko
prav slednji vključijo in navdušijo druge uporabnike iz
svojega okolja za uporabo nove rešitve.

Projekt sofinancira Evropska unija v Okvirnem
programu za raziskave in inovacije Obzorje
2020. Številka pogodbe: 723032.
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10 zapovedi za razvoj tehnoloških rešitev

