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Abstract—Dit is het verslag voor opgave 2 van gebruikersinterfaces, van groep 5. Wij hebben een papieren prototype
ontwikkeld en geëvalueerd. Uit deze evaluatie leren wij vooral dat sommige gebruikers de gebruiksaanwijzing niet
goed lezen/beluisteren en eerder afgaan op try-and-error. Hierdoor is een lijntje uitleg op sommige plaatsen in de
applicatie zeker geen overbodige luxe en kan dit ervoor zorgen dat het spel door iedereen gemakkelijk bruikbaar is.
Ook hebben we geleerd dat het opdelen van lijsten in verschillende categorieën (namelijk het opdelen van de verhalen
in schrijfbaar/leesbaar/gestart door de gebruiker/gestart door vrienden) niet altijd even voor de hand liggend is. Een
opdeling die voor de programmeurs logisch leek, kan bij de gebruiker die het programma nog nooit gezien heeft, voor
redelijk veel verwarring zorgen.
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1 Inleiding

Na het evalueren van bestaande gebruikersinterfaces werd het tijd om onze eigen handen
vuil te maken en zélf aan het ontwikkelen te slaan. De opdracht bestond erin een applicatie
te ontwikkelen voor de populaire netwerksite Facebook. Door onze applicatie beschikbaar te
maken op die website kunnen we een groot testpubliek aanspreken in weinig tijd en veel
testdata over het gebruik van de interface verkrijgen.

Elk goed idee begint echter op de tekentafel en dus focust dit verslag zich op het
brainstormen en uitdenken van een eerste (papieren) prototype van onze applicatie. Want
hoewel het concept nog niet online is uitgewerkt, is deze testfase heel belangrijk om
problemen die worden aangegeven door testpersonen in de kiem te smoren.

2 Breinstorm

2.1 Verloop

Met behulp van Mindmeister (.com) hebben we 40 minuten gebrainstormd over mogelijke
Facebook-applicaties. Hier kwamen 39 ideëen uit de bus. Daarna moest het kaf van het
koren gescheiden worden. Om de grove scheiding te maken hanteerden we de volgende
criteria:

• Hebben we er zelf interesse in?
• Is de applicatie herbruikbaar (replayability)? We willen vermijden dat onze applicatie

iets wordt dat een gebruiker eenmalig gebruikt.
• Kan de applicatie gebruikt worden om ruzie te stoken tussen gebruikers/gebruikers

te pesten?



• Hoeveel gegevens/artwork (die we zelf moeten genereren) is er nodig om de
applicatie leuk en functioneel te maken?

• Wordt van de (eerste) gebruikers veel input verwacht?
• Is het idee origineel of zijn er reeds veel/goede implementaties van?

Ideëen die echt slecht scoorden op een of meerdere van bovenstaande punten werden
geschrapt. Hieruit bleven dan 11 ideëen over, die we uitgebreid vergeleken hebben. Door
scores te geven aan de verschillende ideëen beslisten we welke applicatie we gingen maken.

2.2 Mindmap

De mindmap is te vinden in Appendix B, laatste afbeelding. De originele versie bevindt zich
op
http://www.mindmeister.com/maps/show/16760664 .

2.3 Analyse

Bij het kiezen tussen de laatste 11 ideëen kenden we punten toe (0, 1 of 2) aan de
volgende eigenschappen:

• Originaliteit: vinden we het idee origineel? Zijn er reeds bestaande sites/diensten/
applicaties die dit aanbieden?

• Herspeelbaarheid: zien we gebruikers de applicatie meer dan éénmalig gebruiken?
Is er een spreekwoordelijke 'hook' om gebruikers steeds waar naar de applicatie te
lokken?

• Viraal effect: Kunnen gebruikers gemakkelijk vrienden uitnodigen om de applicatie
ook te gebruiken - hebben deze vrienden genoeg 'aanmoediging' om de applicatie
ook te gebruiken?

• Eenvoud concept: Is het doel van de applicatie gemakkelijk samen te vatten?
• Eenvoud implementatie: Zien wij het (op het eerste zicht) technisch zitten om

deze applicatie in elkaar te knutselen?
• Content nodig: Is er om de applicatie van de grond te krijgen veel content nodig?

Voorstel App originaliteit herspeel
baarheid

viraal
effect

eenvoud
concept

eenvoud
impl.

content
nodig ? SCORE

pie thrower 0 1 2 2 1 1 7

goeie
voornemens 2 0 0 2 1 1 6

8-ball 0 0 0 2 2 2 6

reclamefilmpjes 1 1 0 1 0 0 3

ken je vriendje 0 1 1 1 0 2 5

wishlist 1 1 0 1 0 2 5

guess the pic 2 2 1 2 1 2 10

tekst op foto's 1 2 2 2 0 1 8

verhaal
schrijven 2 2 2 2 2 2 12

ows me money 2 2 1 0 1 2 8

http://www.mindmeister.com/maps/show/16760664


galgje 2 2 1 2 2 1 10

Uit deze analyse kwam het idee om een applicatie te maken om gezamenlijk een verhaal
te scrhijven, lijn per lijn, als beste uit de bus.

Achteraf ontdekten we dat er op Facebook reeds een soortgelijke applicatie bestond ("Story
Gaps"), maar we besloten toch om door te gaan met ons idee.

3 Schetsen

3.1 Toelichting

Na gekozen werd dat we de applicatie met het vervolgverhaal zullen uitwerken, hebben we
een aantal schetsen gemaakt van de layout van de basisfunctionaliteiten van de applicatie.

Bij het maken van deze schetsen beseften we dat in de groep verdeelde meningen waren
over wat er juist in de applicatie mogelijk moest zijn en hoe deze er moest uitzien.
Concreet hebben we moeten beslissen over de volgende aspecten:

• Hoeveel zinnen mag iemand toevoegen aan een verhaal?
◦ We besloten dat dit er maar eentje zou zijn, om zo de verhalen minder

"samenhang" te geven en ze gekker te maken.
• Mag de gebruiker het hele verhaal lezen voor deze een zin toevoegt, of enkel de

laatste zin?
◦ Voor dezelfde reden als het vorig punt, kozen we voor de laatste optie.

• Zou elke actie een nieuwe pagina openen, of zouden we eerder werken met pop-
ups?

◦ Hier kozen we voor de tweede optie, om het zeer vaak refreshen van de
hele pagina te vermijden. Op die manier hopen we onze applicatie te
versnellen en het gebruiksgemak te vergroten.

• Hoe zouden we onze applicatie verspreiden?
◦ We besloten dat acties in onze applicatie zouden leiden tot berichten op het

persoonlijk prikbord ("wall") van de gebruiker, om zo deze acties bekend te
maken aan de vrienden. Via deze berichten kunnen vrienden dan ook naar
onze applicatie gaan en meeschrijven aan een verhaal, of een nieuw verhaal
starten.

Natuurlijk zijn deze keuzes nog vatbaar voor mogelijke veranderingen, als uit de testen van
de applicatie blijkt dat andere keuzes gebruiksvriendelijker zouden zijn.

3.2 Schetsen

Uit de opgenoemde keuzes ontstonden een aantal primitieve schetsen, die na de sessie
geëvolueerd zijn naar een storyboard. Zie appendix B, afbeelding 1 (of
http://www.student.kuleuven.ac.be/~s0168509/gebruikersinterfaces/layout.jpg ) voor dit
storyboard.
Aangezien we nog geen titel gekozen hadden op het moment dat dit diagramma gemaakt
werd, staat overal "TITEL APP".

http://www.student.kuleuven.ac.be/%7Es0168509/gebruikersinterfaces/layout.jpg


Dit storyboard bevat een opeenvolging van vensters die de gebruiker te zien krijgt, als hij
de applicatie toevoegt. De getallen komen overeen met de vensters in het storyboard:

1. Gebruiker X voegt de applicatie toe.
2. X krijgt zijn "verhalenbox" te zien (de applicatie zelf) en start een nieuw verhaal via

een link.
3. X kiest een titel en tikt een eerste zin voor zijn verhaal.
4. X komt terug in zijn verhalenbox. De verschillende delen in deze box zijn:

◦ De mogelijkheid om een nieuw verhaal te starten
◦ Een verhaal verder werken (als X niet reeds de laatste zin van dat verhaal

geschreven heeft)
◦ De verhalen die niet af zijn maar waar X wel de laatste zin van heeft

geschreven
◦ De verhalen die af zijn.

5. De verhalen die X nog niet gelezen heeft, staan in elke categorie bovenaan in vette
letters.
Ondertussen staat er in de feed van X een nieuwsbericht "X has written in
MyFirstStory. Continue the story".

6. X wil een ouder verhaal lezen. Klikt op “read more“. Een nieuw venster wordt
geopend boven de applicatie. X kan dit venster sluiten op elk ogenblik en terug
keren naar zijn verhalenbox.

7. Gebruiker Y ziet het bericht op de wall van X, klikt op "Continue the story".
8. Y laat de applicatie toe.
9. Y gaat naar haar verhalenbox, waar het verhaal MyFirstStory van X staat.

10. Y schrijft een nieuwe zin in MyFirstStory.
11. Een nieuwsbericht wordt gepost op de feed van Y ("Y has written in MyFirstStory.

Continue the story").

Na elke think-aloud-test en tijdens het programmeren zijn een aantal beslissingen genomen
die ervoor gezorgd hebben dat dit storyboard veranderd is in de loop van deze "iteratie". Zie
deel 6.3 voor de verschillen tussen ons originele layout (eerste versie) en de uiteindelijke
layout (geïmplementeerde versie).

4 Scherm-transitiediagram

4.1 Toelichting

Het belangrijkste in onze applicatie zijn de verhalen. Elk verhaal heeft:

• een maker (die ook schrijver is)
• een titel
• zinnen
• schrijvers

De voornaamste acties in onze applicatie zijn:

• een nieuw verhaal starten
• een zin schrijven
• een verhaal lezen
• meer mensen uitnodigen om mee te schrijven



Deze puntjes zorgden ervoor dat we steeds voor ogen houden wat de opzet van onze
toepassing is. Uit deze basis-informatie en het storyboard ontstond dan het scherm-
transitiediagramma.

Dit scherm-transitiediagramma is in de loop van de iteratie wat veranderd, aangezien het
evolueerde naargelang de opdeling en inhoud van de verschillende schermen in onze
applicatie. Zoals eerder vermeld, zijn de veranderingen aan het storyboard (en de redenen
hiervoor) terug te vinden in sectie 6.3.

Aangezien de meeste aspecten van de keuzes die we zouden maken, besproken werden
tijdens het maken/aanpassen van de schetsen, ontstonden er geen problemen tijdens het
(her)tekenen van dit scherm-transitiediagramma.

4.2 Diagram

De uiteindelijk versie van het scherm-transitiediagramma is te vinden in appendix B,
afbeelding 2. Een grotere versie van dit diagramma is te vinden op
http://www.student.kuleuven.ac.be/~s0168509/gebruikersinterfaces/transitieDiagram.PNG
.

Aangezien onze applicatie in Facebook draait, is er geen expliciete mogelijkheid "sluit
applicatie af". Wanneer de gebruiker naar een andere pagina navigeert dan eentje van onze
toepassingen, zal deze actie ons programma "indirect" afgesluiten.

De schermnummers komen overeen met de getallen op afbeeldingen 3 t.e.m. 4 (appendix
B). Dit is ook het diagramma waarop we de eerste "release" van onze toepassing zullen
baseren.

5 Papieren prototype

5.1 Toelichting

Het papieren prototype werd gemaakt op basis van het storyboard en het scherm-transitie
diagramma. Ondertussen werd de titel van de applicatie gekozen: "Never Ending Story".
Deze titel staat dus op het papieren prototype.

We besloten dit papieren prototype vrij simpel te houden, getekend met de hand en zonder
de uiteindelijke kleuren en afbeeldingen. Tekstvakjes worden gesimuleerd door stukjes
papier waarop de gebruiker kan schrijven met een balpen. Links en knoppen worden
gewoon getekend.

Aangezien het vanaf het begin zelfs voor de leden van onze groep duidelijk was dat
sommige vensters (vb: het "start een nieuw verhaal venster" (venster 2 in het scherm-
transitie diagramma)) niet genoeg uitleg bevatten om duidelijk te zijn voor de gebruiker,
hebben we een paar korte zinnen uitleg aan de papieren prototype toegevoegd (vb: "Vul
een titel en een eerste zin in") voor we het voorlegden aan onze testgebruikers.

Ook bleek tijdens het uitvoeren van de think-aloud-tests dat de originele layout niet altijd
even duidelijk was voor de testpersonen. Deze eerste layout werd dus veranderd na de

http://www.student.kuleuven.ac.be/%7Es0168509/gebruikersinterfaces/transitieDiagram.PNG


tweede think-aloud-test om te zien of de derde testpersoon (die de eerste layout nooit
gezien had) de nieuwe layout gebruiksvriendelijk zou vinden.

Een storyboard van de nieuwe layout is te vinden in appendix B, afbeeldingen 3 t.e.m. 5.
Dit storyboard is ook terug te vinden op:

• http://www.student.kuleuven.ac.be/~s0168509/gebruikersinterfaces/layout_v2/
diagramma1.png (eerste deel)

• http://www.student.kuleuven.ac.be/~s0168509/gebruikersinterfaces/layout_v2/
diagramma2.png (tweede deel)

• http://www.student.kuleuven.ac.be/~s0168509/gebruikersinterfaces/layout_v2/
diagramma3.png (derde deel)

5.2 Prototype

Dit zijn foto's van de verschillende vensters uit het eerste papieren prototype. De
opeenvolging van de vensters en hoe van één venster naar het andere kan gegaan worden,
is ook terug te vinden in het eerste storyboard (afbeelding 1 in appendix B).
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6 Think aloud

6.1 Verloop

Uit de think-aloud-tests van de vorige iteratie hebben we geleerd dat het niet alleen handig
is om te horen wat de testpersonen zeggen, maar ook zeer handig om hun
gezichtexpressies en houding te zien terwijl ze bezig zijn.
Daarom hebben we er dit keer voor gekozen om de tests te filmen. Op die manier kunnen
we eventueel ook op basis van hun non-verbale reacties evalueren hoe ze over bepaalde
delen van de applicatie denken.

We hebben voor het evalueren van onze applicatie (op basis van het paper prototype) drie
verschillende testpersonen gebruikt:

• Gebruiker A: De 19-jarige broer van een van de leden van de groep. Hij werkt met
Facebook en kan de applicatie dus kaderen. Verder zal hij gebruiker A genoemd
worden.

• Gebruiker B: Een collega student uit het vak Gebruikersinterfaces. Verder zal hij
gebruiker B genoemd worden.

• Gebruiker C: De 15-jarige nicht van een van de leden van de groep. Ze gebruikt
Facebook niet en kreeg de toepassing dus gepresenteerd als "stand-alone"
programma. Verder zal ze gebruiker C genoemd worden.



Tijdens deze tests speelde een van de leden van onze groep "computer". Deze persoon
probeerde de testpersoon zo weinig mogelijk te beïnvloeden door enkel op vragen te
antwoorden of tussenbeide te komen als het echt nodig was voor de goede verloop van de
test.

De filmpjes van de think-aloud-tests zijn te vinden op de volgende locaties:

Test 1

filmpje 1:
http://facebook.neduz.be/filmpjes/paper_prototype_test_1.mkv
filmpje 2 (nabespreking):
http://facebook.neduz.be/filmpjes/
paper_prototype_test_1_nabespreking.mkv

Test 2 http://Facebook.neduz.be/filmpjes/paper_prototype_test_2.mkv

Test 3 http://Facebook.neduz.be/filmpjes/paper_prototype_test_3.mkv

6.2 Resultaten

Test 1, gebruiker A

De eerste think-aloud-test verliep zonder al te veel problemen.

Een aspect dat wel zeer duidelijk uit deze test naar voren kwam, was dat onze
gebruiksaanwijzing (die mondeling gegeven werd voor de test gestart werd) niet duidelijk
genoeg was. Dit is te zien op tijdstip 1min47 in filmpje 1, wanneer gebruiker A een tweede
nieuw verhaal start en dezelfde titel en eerste zin ingeeft als bij zijn eerste verhaal. Hij
twijfelt dan even en maakt duidelijk waarover hij twijfelt: "daarjuist heeft het niet
gemarcheerd?" (filmpje 1, op 1min52).

Achteraf blijkt dat gebruiker A niet snapte dat hij maar één zin mocht ingeven bij het
starten van het verhaal (filmpje 2: 0min6) hoewel hij zich dan ook plots herinnerde dat de
test-afnemer dit wel gezegd had voor het starten van de test. Dit wijst er dus op dat extra
uitleg geboden is over dit onderdeel van de applicatie.

Om toch de test verder te zetten, werd dan een andere status van het spel voorgelegd.
Context: een andere gebruiker (vriend van A) is al begonnen aan een verhaal, en A kan
hieraan mee schrijven. Dit deel van de test bracht geen grote problemen met zich mee,
hoewel gebruiker A in de loop van het spel herontdekt wat de bedoeling van de applicatie is
(vb op 2min53 in filmpje 1, "Nu heb ik het door").

Dit verbaasde ons een beetje, aangezien voor de start van de test, een gebruiksaanwijzing
gegeven werd. Hieruit kunnen we dus afleiden dat sommige gebruikers de
gebruiksaanwijzing niet goed beluisteren/lezen, of deze niet heel lang onthouden en eerder
afgaan op "trial and error" om zo een applicatie te ontdekken. Hiermee moeten we dus
rekening houden bij de volgende testen en bij de implementatie van de applicatie. Dit kan
volgens ons door extra informatie te geven bij elk nieuw venster en de acties die de
gebruiker moet ondernemen, zo simpel en voor de hand liggend mogelijk te maken.

http://facebook.neduz.be/filmpjes/paper_prototype_test_1.mkv
http://facebook.neduz.be/filmpjes/paper_prototype_test_1_nabespreking.mkv
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http://facebook.neduz.be/filmpjes/paper_prototype_test_2.mkv
http://facebook.neduz.be/filmpjes/paper_prototype_test_2.mkv


Test 2, gebruiker B

In tegenstelling tot gebruiker A, bleek gebruiker B de gegeven "gebruiksaanwijzing" beter
beluisterd te hebben, want hij had geen aarzelingen bij het feit dat hij maar één zin mocht
invullen. Een eerste verhaal starten verliep dan ook probleemloos (tijdstip 0min15 "en dan
ga ik een titel invullen").
Na amper 15 seconden is hij dus al op weg om zijn eerste verhaal te beginnen.

Op tijdstip 0min57 vraagt gebruiker B zich af of zijn eerste zin moet afgesloten worden met
een punt of niet. Hier staat in de applicatie geen uitleg bij, aangezien het voor het
programma niet uitmaakt of de "zin" al dan niet wordt afgesloten. Op die manier laten we
ook toe dat verschillende mensen één zin schrijven (vb: "Er was eens een kikker (gebruiker
X), die op een grote paddestoel leefde (gebruiker Y) en daar zijn huisje in gebouwd had.
(gebruiker Z)).
We gaan dit in eerste instantie niet veranderen in de applicatie (we gaan dus bijvoorbeeld
niet meer uitleg geven) want we gaan ervan uit dat de meeste gebruikers daar niet zullen
bij stil staan.

Algemeen leek de eerste mogelijke kennismaking van de applicatie (gebruiker leert de
toepassing kennen via de toepassingenlijst) duidelijk voor deze testpersoon.

De tweede mogelijke kennismaking (gebruiker leert de toepassing kennen via een vriend)
gaat iets minder vlot. Gebruiker B aarzelt bij het aanvullen van een nieuwe zin in het
verhaal van een vriend (2min13: gebruiker wijst naar de OK-knop en vraagt "moet ik hier
klikken om dat te doen?").
Op 2min25 maakt hij de opmerking "misschien dat het is omdat het wit op wit is" (het
tekstvak was wit papier, en het lag op een witte achtergrond). Op dat moment ziet hij wel
wat de bedoeling is en vult een nieuwe zin in.

Rond 3min12 ontstaat er een stilte. Blijkbaar was er verwarring wanneer gebruiker B een
venster gepresenteerd kreeg, waarin één kader stond: een kader met verhalen waarin de
gebruiker niet kan schrijven (aangezien hij/zij al de laatste zin van dat verhaal geschreven
heeft).
Dit kader bevat twee verhalen: het verhaal dat hij zelf gestart heeft en het verhaal dat hij
aangevuld heeft.
Dit zorgde duidelijk voor twijfels bij gebruiker B. Hij begreep niet waarom "zijn" eigen
verhalen ineens gemengd werden met die van andere mensen. Dit is te zien op 3min29; "dit
is wel niet het verhaal dat ik heb geschreven...".
Na de test vroegen we hem waarom het onduidelijk was. Blijkbaar was het feit dat die twee
verhalen in hetzelfde vakje stonden, verwarrend (3min44). Hij vermeldt later ook dat hij het
waarschijnlijk logischer zou vinden van de opdeling te maken op basis van de auteur van
het verhaal (3min47).
Dit hebben we na de test besproken en we hebben besloten een redelijk drastische
verandering aan te brengen in de sortering van de verhalen (zie paragraaf 6.3 voor een
meer gedetailleerde uitleg).

Ook de mededeling "geen nieuwe zinnen" (rechts, verticaal naast het vakje) bleek niet
volledig duidelijk (4min33). We hebben achteraf besloten van dit te veranderen: we gaan
andere mededelingen geven en deze horizontaal bovenaan in de kadertjes te plaatsen (zie
appendix B, afbeeldingen 3 t.e.m 5 voor deze verandering).



Test 3, gebruiker C

Aangezien we onze applicatie moeten ontwerpen voor de "moeilijkte" categorie gebruikers,
leek het niet ongepast van een tiener als een van onze testpersonen te nemen. Zoals in het
artikel http://www.wired.com/culture/lifestyle/news/2005/02/66514 opgemerkt wordt,
worden tieners sneller verveeld door een applicatie, waardoor ze ook sneller de
probleempunten duidelijk kunnen maken.
Voor de test kreeg gebruiker C een gebruiksaanwijzing. Tijdens de test werden verschillende
situaties voorgelegd om te zien hoe ze hierop zou reageren en welke acties ze zou
ondernemen.

Het starten van een nieuw verhaal zorgt niet voor problemen (na 9 seconden is het
allereerste verhaal al gemaakt). Eenmaal in de applicatie is het ook duidelijk hoe nog een
nieuw verhaal gemaakt kan worden (op tijdstip 0min26 wordt de vraag gesteld, op tijdstip
0min31 wordt er op de "start een nieuw verhaal" knop gedrukt).

Het vervolgen van een verhaal gaat ook vrij vlot (0min54: "dan klik ik hier op dit
potloodje") hoewel de icoontjes (bril en potlood) als knoppen aanzien worden. Dit is geen
heel groot probleem aangezien we deze afbeeldingen gemakkelijk kunnen koppelen aan een
actie.
De betekenis van de icoontjes lijkt duidelijk aangezien gebruiker C onmiddelijk ziet dat ze
niet in een aangeduid verhaal kan schrijven (1min25: "nee, want hier staat een brilletje
bij").

Verder schrijven in het verhaal van een vriend gaat ook zonder problemen. Ze klikt het
verhaal aan, vult een zin in en verwacht dat dit verhaal uit het kader "verhalen waar ik nog
niet in mee schrijf" verdwijnt (2min4:"je hebt hier nog maar één verhaal").
Korte verwarring ontstaat wel wanneer gevraagd wordt waar dit verhaal dan wel heen is.
Aangezien ze geen Facebook gebruikt, verwacht ze dat haar vriendenkring een "notify"
krijgt van het feit dat ze net een nieuwe zin toegevoegd heeft in een verhaal (2min15:
"gestuurd naar uw vriendenkring?").
Wanneer ze erop gewezen wordt dat dit verhaal nu in het kader "verhalen waarin ik
meeschrijf" staat, vindt ze dit echter wel logisch (2min21: "ja, da's logisch, want ik heb er
nu ook een zin in toegevoegd").

Verwarring ontstaat weer wanneer ze een pagina te zien krijgt waarop een verhaal
uitgeschreven staat. Uit tijdsbesparing werden enkel de eerste paar zinnen en de laatste zin
effectief geschreven (daartussen staan een aantal puntjes die de rest van de zinnen
moesten voorstellen, zoals te zien is in afbeelding 4, scherm 8 (appendix B)). Gebruiker C
snapte niet wat dit betekende (2min55). Na uitgelegd werd waarom die puntjes daar
stonden, snapte ze dit wel. Deze korte verwarring duidt dus niet echt op problemen in de
interface.
Een zin aanklikken om de schrijver ervan te zien, ging daarna nog vlot (3min12: "als ge op
een van die zinnen klikt dan kunt ge de schrijver zien").

Achteraf werd gevraagd of er zware onduidelijkheden waren in de gebruikersinterface. Hier
merkt ze op dat het waarschijnlijk handig zou zijn dat als je over de icoontjes (bril en
potlood) hovert met de muis, er een uitleg van de icoontjes zou verschijnen (vb: hover over
de bril zodat een label "je kan in dit verhaal schrijven" tevoorschijn komt). Dit is te zien
vanaf 3min44 in het filmpje.
Het aanduiden van de mogelijkheden (schrijfbaar of leesbaar) via kleuren vond ze
daarentegen niet echt nodig (4min12).

http://www.wired.com/culture/lifestyle/news/2005/02/66514


6.3 Voorgestelde wijzigingen

Tussen het begin en het einde van deze opdracht, hebben we de gebruikersinterface nog
aangepast.

Eerst en vooral hebben we overal meer uitleg gegeven. Dit bleef meestal wel beperkt tot
een lijntje (vb: "Vul een titel en een eerste zin in voor het verhaal" of "klik op een zin om de
schrijver hiervan te zien") maar bleek de bruikbaarheid van het programma zeker ten goede
te komen. Dit leiden we af uit het feit dat deze extra zinnetjes ervoor zorgden dat er geen
twijfels waren bij het gebruik van de vensters. Ook werden ze door de testgebruikers niet
als te lang of nutteloos ervaren aangezien de acties in deze vensters snel afgehandeld
werden zonder opmerkingen van "irritatie".

Daarna hebben we het kader voor "Finished stories" weggelaten. Dit omdat we uiteindelijk
besloten dat het leuker was dat verhalen zouden kunnen verder lopen zolang gebruikers er
willen aan schrijven, dan dat iemand het verhaal op een bepaald ogenblik "arbitrair" (zonder
discussie met de andere schrijvers in dat verhaal) zou kunnen afsluiten.

We besloten om nog minder venster-wisselingen te hebben dan in ons eerste storyboard.
Zoals afbeeldingen 3, 4 en 5 (appendix B) tonen, wordt er nu met veel meer pop-ups
gewerkt.
Aangezien de applicatie nog niet door een significant aantal mensen gebruikt wordt, kunnen
we nog niet concluderen of dit de gebruikersinterface merkbaar duidelijker/vlotter te
gebruiken maakt. Maar door te vermijden dat de gebruiker veel zou moeten wachten op
herladen van pagina's, hopen we dat dit het gebruiken van de applicatie wel aangenamer
zal maken.

Ook werd ervoor gekozen om de indeling van onze "kaders" van verhalen te veranderen.
Initieel was de bedoeling van de opdeling te maken afhankelijk van de status van het
verhaal (gebruiker heeft wel de laatste zin geschreven, gebruiker heeft niet de laatste zin
geschreven).
Zoals in het verslag van de tweede think-aloud-test staat, was dit echt niet duidelijk. We
hebben de opmerkingen van testpersoon B in acht genomen en nu worden de verhalen dus
gesorteerd volgens "starter" van het verhaal. De kaders zijn nu dus:

• verhalen die de gebruiker zelf begonnen is;
• verhalen die de gebruiker niet zelf begonnen is, maar waarin hij wel mee schrijft;
• verhalen die vrienden van de gebruiker begonnen zijn en waar de gebruiker (nog)

niet aan mee schrijft.

In de twee eerste kaders worden de verhalen nog eens aangeduid volgens de acties die de
gebruiker kan uitvoeren.

• De verhalen waar de gebruiker in kan schrijven (hij heeft niet de laatste zin
geschreven), met een icoontje van een potloodje.

• De verhalen die de gebruiker kan lezen (hij heeft wel de laatste zin geschreven),
met een icoontje van een bril.

Deze aanpassing bleek bij testpersoon C niet voor problemen te zorgen, waardoor we
kunnen concluderen dat dit de duidelijkheid van onze gebruikersinterface enkel ten goede
komt.
Deze aanpassing is bijvoorbeeld ook te zien in afbeelding 3, venster 3 (appendix B) waar
"De grote kikker" een verhaal is waar de gebruiker in kan schrijven, maar "De vogel en de



kat" een verhaal is dat de gebruiker enkel kan lezen.

Zoals de derde think-aloud-test toont, vond gebruiker C de icoontjes (bril en potlood) naast
de verhalen niet onlogisch, maar zou ze het wel handig gevonden hebben als er een uitleg
verscheen als je over de icoontjes hoverde met je muis. Dit zullen we dan ook
implementeren.

Een kleine laatste verandering is dat het originele scherm-transitiediagramma engels was,
aangezien we onze applicatie zo universeel mogelijk wilden maken. Tijdens het
programmeren werd besloten van verschillende talen aan te bieden, afhankelijk van de taal
die de gebruiker in zijn profiel ingesteld heeft. Dit bleek niet veel extra moeite met zich mee
te brengen tijdens het implementeren en voorlopig bestaan dus een Engels-, Frans- en
Nederlandstalige versie.

7 Besluit

Uit deze opdracht hebben we geleerd dat een gebruiksaanwijzing geven voor de toepassing
gestart wordt, niet genoeg is. Sommige gebruikers lezen/beluisteren deze niet aandachtig
en hebben dus meer uitleg nodig tijdens het spel (zoals bijvoorbeeld bleek bij testpersoon
A).
Ook bleek uit de tests dat de opdeling van onze verhalen zeer belangrijk is. Een opdeling die
voor de programmeurs en "uitvinders" van de toepassing zeer logisch lijkt (verhalen
sorteren volgens de actie die er in mogelijk is) werkte voor de gebruikers zeer verwarrend.
Dit is te merken bij testpersoon B en bleek ook uit het gemak waarmee testpersoon C de
acties uitvoerde (gebruiker C kreeg namelijk de nieuwe "layout" te zien).

Ook hebben we ondervonden dat het afnemen van think-aloud-tests met de papieren
prototype zeer handig is. Op die manier konden we simpelweg deze papieren versie van de
applicatie veranderen voor we de test opnieuw deden (dit is gebeurd tussen tests 2 en 3) en
hoefden we niet telkens aanpassingen te maken in de code van de applicatie.
Tijdens de vorige opdracht merkten we dat het handig kan zijn van de testpersonen te
filmen, om zo hun fysieke reacties te kunnen koppelen aan bepaalde acties en uitspraken.
Dit hebben we dan ook gedaan bij de think-aloud-tests van deze opdracht.
Dankzij de filmpjes kunnen we nu bijvoorbeeld blikken van amuzement of irritatie zien, of
stiltes koppelen aan een blik van twijfel of verwarring, terwijl bij de think-aloud-tests uit de
vorige opdracht niet altijd duidelijk was waaraan een stilte te wijten was.

We zijn vrij tevreden met het feit dat we op basis van de primitieve schetsen vanaf het
begin een gedetailleerde storyboard hebben gemaakt. Als we in de groep oneens waren
over een aspect van de applicatie, kon dit in het storyboard al uitgetekend en opgelost
worden. Hierdoor ging het maken van de papieren prototypen zeer vlot.
Ook het feit dat er vrij snel begonnen is aan het implementeren van de
basisfunctionaliteiten van de applicatie (die dus niet beïnvloed worden door het veranderen
van de gebruikersinterfaces), zorgde ervoor dat we vanaf het begin goed bezig waren met
de opdracht. Hierdoor kunnen we vanaf het begin een mooie applicatie, met alle nodige
functionaliteiten, lanceren.

Een kleine verandering die we waarschijnlijk toch zouden maken in een volgende papieren
prototype is het duidelijker maken van tekstvakken en knoppen. Het feit dat deze wit op wit
waren, zorgde blijkbaar voor verwarring die gemakkelijk vermeden kan worden.
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Appendix A: Tijdsbesteding

Jeroen Baert (*) Tem Bertels Ruben Faelens Tom Mercelis Totaal

Breinstorm + sorteren van
ideeën

1u30 (in les) 1u30 (in les) 1u30 (in les)

Mindmeister hersorteren nvt 30min 20 min

Schetsen 2u (les)
2u (les)
1u (na de
les)

2u (les)

Scherm-transitiediagram nvt 30min nvt

Papieren prototype nvt 1u 20 min

Think aloud testen
10min (in
les) 1u30

10min
(filmpjes
omzetten &
uploaden)

Verslag schrijven
2u (in les)
4u (na les)

2u (in les)
9u30 (na les) zie nalezen

Applicatie programmeren 2u (na les) 13u30 35u (waarvan
4u in les)

Logo applicatie (LogNes) nvt 2u nvt

Verslag nalezen 1u (na les) 1u 2u

Totaal 12u10 36u 41u20

(*) Noot: in week van 16/3 niet beschikbaar wegens familiale omstandigheden.

Appendix B: Afbeeldingen

Afbeelding 1: origineel storyboard

http://www.wired.com/culture/lifestyle/news/2005/02/66514
http://www.wired.com/culture/lifestyle/news/2005/02/66514


Afbeelding 2: scherm-transitiediagramma



Afbeelding 3: nieuw storyboard, deel 1



Afbeelding 4: nieuw storyboard, deel 2



Afbeelding 5: nieuw storyboard, deel 3





Verhaaltje schrijvenVerhaaltje schrijvenVerhaaltje schrijvenVerhaaltje schrijven cartoon tekenen

doodledoodledoodledoodleafspraken maken
beslissingen maken

whishlist (cadeaus)whishlist (cadeaus)whishlist (cadeaus)whishlist (cadeaus)

galgjegalgjegalgjegalgje uitdaging doorsturen

virtuele frigo (get the milk)virtuele frigo (get the milk)virtuele frigo (get the milk)virtuele frigo (get the milk)te vaag

pixels conquestpixels conquestpixels conquestpixels conquesttekening maken
landen veroveren

myepisodesmyepisodesmyepisodesmyepisodes

magic 8 ballmagic 8 ballmagic 8 ballmagic 8 ball Vragen stellen
post op profiel

horoscoophoroscoophoroscoophoroscoop

pie throwerpie throwerpie throwerpie thrower
zelf taarten toevoegen
recepten :-)
foto besmeuren van profiel

tekstballonnen op foto'stekstballonnen op foto'stekstballonnen op foto'stekstballonnen op foto's

match a profmatch a profmatch a profmatch a profvrienden

20Q20Q20Q20Q

goeie voornemensgoeie voornemensgoeie voornemensgoeie voornemens nieuwjaar

zoek ondertitel bijzoek ondertitel bijzoek ondertitel bijzoek ondertitel bij
bestaande fotobestaande fotobestaande fotobestaande foto

memory met profielfoto'smemory met profielfoto'smemory met profielfoto'smemory met profielfoto's
vriendenvriendenvriendenvriendenof vrienden van

zeeslagzeeslagzeeslagzeeslag

filmpostersfilmpostersfilmpostersfilmposters titels aanpassen
koppen aanpassen

photoshop drommedarisphotoshop drommedarisphotoshop drommedarisphotoshop drommedaris

doolhofdoolhofdoolhofdoolhof
muis

close up
meerdere uitgangensluit vrienden erin

ken je vriendjeken je vriendjeken je vriendjeken je vriendje
schuif af principe
eigenschappen matchen
prikbord posts: X denkt ... over je

guess this pictureguess this pictureguess this pictureguess this picture guess sound
er is een juist antwoord!

promilemeterpromilemeterpromilemeterpromilemeterwat heb ik gedronken
reactiesnelheid

rankpeoplerankpeoplerankpeoplerankpeoplerank popstars

celebrity matchcelebrity matchcelebrity matchcelebrity match

deathmatchdeathmatchdeathmatchdeathmatchgladiator
celebrities kopen

start a riotstart a riotstart a riotstart a riot
laat andere mensen dingen posten op
andere mensen hun prikbord (zoek
ruzie)

i like grapesi like grapesi like grapesi like grapesstats
kaart vrienden

pimp my Xpimp my Xpimp my Xpimp my X
blauwe ledjes

verkopen

X
car

huis

straks is watching XXXstraks is watching XXXstraks is watching XXXstraks is watching XXX

last fm: draai lokale app, omlast fm: draai lokale app, omlast fm: draai lokale app, omlast fm: draai lokale app, om
bvb muziekluistergedrag tebvb muziekluistergedrag tebvb muziekluistergedrag tebvb muziekluistergedrag te
vindenvindenvindenvinden

flash game scores bijhoudenflash game scores bijhoudenflash game scores bijhoudenflash game scores bijhouden

reclamefilmpjesreclamefilmpjesreclamefilmpjesreclamefilmpjes rate this video

fruit rankingfruit rankingfruit rankingfruit rankingX en Y as
studies ranking

plastische chirurgieplastische chirurgieplastische chirurgieplastische chirurgie
op vriendenop vriendenop vriendenop vriendenhoedjes

kapsels

verhuur een vriendverhuur een vriendverhuur een vriendverhuur een vriend
(POOIER!)(POOIER!)(POOIER!)(POOIER!)

Ows me moneyOws me moneyOws me moneyOws me money

my locationmy locationmy locationmy location gebruiker duidt aan waar ie is

muiskilometertellermuiskilometertellermuiskilometertellermuiskilometerteller

LegendeLegendeLegendeLegende

Zelf geen interesse
Herspelbaarheid
Grof/"gevaarlijk"

Te grote database/te veel
artwork verreist

Te veel input van user verwacht
Bestaat al

Facebook AppFacebook AppFacebook AppFacebook App1



Notes

1) Facebook App
This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...
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