
 
 
  

In de afgelopen twee decennia zijn we getuige geweest van een 
toenemend aantal slimme apparaten zoals smartphones, tablets en 
smartwatches. Naast slimme apparaten, zien we ook een opkomst van 
Internet of Things (IoT) objecten. Populaire IoT-apparaten zijn slimme 
lampen, thermostaten en luidsprekers. De overvloed aan nieuwe 
slimme en IoT-apparaten leidt tot uitdagingen om de interactie tussen 
deze nieuwe slimme technologieën te ondersteunen. 
 

Langs de ene kant wordt er onderzoek gedaan naar oplossingen om de 
interactie tussen verschillende slimme apparaten te vergemakkelijken. 
Onderzoek in dit domein wordt verwezen als “cross-device interactie” 
(XDI) onderzoek. Langs de andere kant, wordt er onderzoek gedaan in 
het IoT-domein gericht op het verbeteren van interactie tussen IoT-
objecten. Echter, de unificatie van deze twee nauw verwante 
onderzoeksdomeinen wordt vaak verwaarloosd, wat resulteert in 
oplossingen die ofwel voor interactie tussen slimme apparaten zijn 
ontworpen ofwel gemaakt zijn voor IoT-apparaten. Gezien de diverse 
slimme technologieën waarmee gebruikers tegenwoordig geconfront-
eerd zijn, hebben ze oplossingen nodig die alle soorten apparaten 
kunnen laten communiceren, beheren en besturen. Daarnaast moeten 
deze oplossingen flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan de 
veranderende behoeften van de gebruikers. Daarom zijn er ontwikkel-
ingsoplossingen verschenen voor eindgebruikers, die gebruikers zonder 
programmeerervaring toelaten om nieuwe software artefacten aan te 
passen of te creëren volgens hun specifieke behoeften. 
 

In dit proefschrift willen we eindgebruikers meer controle geven over 
hun slimme technologieën door een oplossing te ontwikkelen die de 
voordelen van zowel de XDI en IoT onderzoeksdomeinen verenigt en 
de juiste abstracties biedt op basis van de mentale modellen van 
gebruikers bij het omgaan met ‘cross-device’ en IoT-interacties. 
Daarbij stellen we eindgebruikers in staat om hun eigen XDI- en IoT-
applicaties te creëren en te wijzigen op basis van hun bestaande 
kennis. De unificatie van XDI en IoT stelt gebruikers verder in staat om 
al hun apparaten op één plaats te beheren in plaats van de huidige 
gefragmenteerde controle over meerdere applicaties te hebben, 
terwijl de juiste abstracties hen zullen helpen gemakkelijker 
vertrouwd te raken met onze oplossing. 
 

Op basis van ons analyse van gerelateerd werk hebben we vereisten 
opgesteld voor onze oplossing en hebben we conceptuele grondslagen 
ontwikkeld. Verder werden ontwerprichtlijnen opgesteld gebaseerd op 
de mentale modellen van eindgebruikers als het gaat om XDI- en IoT-
interacties. Ten slotte werden al onze onderzoeksartefacten gebruikt 
voor het ontwerpen van de eSPACE-ontwerptool waarmee eind-

gebruikers hun XDI- en IoT-applicaties kunnen maken en wijzigen. 
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