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Abstract—Dit is het eindverslag voor het vak Gebruikersinterfaces van groep 5. Wij hebben in de loop van dit vak en
door de drie iteraties van onze applicatie heen, een heel nieuw inzicht gekregen in het ontwikkelen van
gebruikersinterfaces. Uit de lessen van Gebruikersinterfaces hebben we vooral onthouden dat papieren prototypes
maken veel frustratie en tijdverlies vermijdt. Door de theorie van dit vak in praktijk om te zetten, hebben we geleerd
dat testen doen met gebruikers zeker handig is, maar dat gebruikers niet altijd even goed kunnen inschatten wat de
oplossing zou kunnen zijn voor wat hen stoort in een gebruikersinterface. Het is dus vaak aan de ontwikkelaar om
veranderingen uit te proberen en te zien welk effect dit heeft op de gebruikersstatistieken. Deze manier van werken
vereist een voldoende gestructureerde aanpak, waarin het principe "We want to achieve __ because __ so that __"
centraal staat. We hebben ondervonden dat deze aanpak een goede rangschikking geeft van mogelijke verbeteringen,
en dat we redelijk duidelijk konden zien en kwantificeren welke verandering welke impact had.
Ook hebben we geleerd dat het ontwikkelen van een applicatie die aanslaat bij een groot publiek moeilijker is dan
verwacht. Het concept van onze applicatie, Never Ending Story, werd gekozen op basis van wat wij interessant en
potentieel "verslavend" vonden. We bleken echter de creativiteit van onze toekomstige gebruikers te hebben
overschat. Als we dezelfde opdracht zouden krijgen, zouden we waarschijnlijk proberen langer stil te staan bij welk
soort toepassing ook een zeer groot publiek zou kunnen aanspreken, om op die manier nog sneller veel
meetgegevens te verzamelen om de evaluatie van onze toepassing op te maken.
Ingediend op: 26 mei 2009.
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Inleiding
Na een hele ontwikkelprocedure was onze applicatie, Never Ending Story, goed gelanceerd
op Facebook. Onze applicatie laat de gebruikers toe om verhaaltjes te schrijven met
vrienden, door telkens een vervolg te bedenken op de vorige zin. Omdat gebruikers enkel
de laatste of twee laatste zinnen te zien krijgen, totdat ze zelf een lijn toevoegen, krijgt elk
verhaal grappige en onverwachte wendingen.
We kozen voor deze applicatie omdat het een interessant, leuk en potentieel "verslavend"
concept leek, waarin elke gebruiker zijn creativiteit kan tonen.
Dit verslag zal handelen over de evolutie van onze applicatie, gaande van de originele
gereleasete versie tot het einde van het semester. We zullen de veranderingen in de layout
en features bespreken, die aangebracht werden doorheen de drie doorlopen iteraties, en de
effecten die deze veranderingen hadden op het gebruik van onze applicatie (aantal
geschreven zinnen, aantal verhalen, aantal gebruikers...).
Uiteindelijk zal ook een evaluatie gemaakt worden van de aanpak die we gehanteerd
hebben, en van het verloop van het vak Gebruikersinterfaces.

Evolutie
2.1 Overzicht
Het startpunt van onze Facebook applicatie was het papieren prototype dat we in het vorige
verslag besproken hebben. Nadat de basis van onze applicatie geprogrammeerd was,
hebben we drie verschillende iteraties doorlopen:
• Iteratie 1: Vanaf de release (31 maart 2009) tot 7 april 2009. De versie van de
gebruikersinterface is in deze iteratie letterlijk (paper to screen) overgenomen van
het papieren prototype.
• Iteratie 2: In onze tweede iteratie hebben we de opmerkingen van onze eerste
gebruikers onder de loep genomen, en op basis hiervan een aantal aanpassingen
gemaakt: we zijn begonnen met drie veranderingen aan de layout. Daarna hebben
we de mogelijkheid ingebouwd om "invites" te versturen en uiteindelijk hebben we
geprobeerd meer gebruikers aan te trekken via de "feedstories". Dit wordt in meer
detail beschreven in paragraaf 2.4.
• Iteratie 3: In een derde en laatste iteratie hebben we onze gebruikers proberen
aanmoedigen om vaker terug te komen naar onze applicatie. We hebben ook
getracht het gebrek aan inspiratie dat door een groot aantal gebruikers werd
aangehaald op te lossen. Dit wordt verder besproken in paragraaf 2.5.

2.2 Initiële release
Aangezien de deadline voor het releasen van de applicatie op dinsdag 31 maart om 10u34
lag, hebben we ervoor gezorgd dat Never Ending Story de avond voordien geregistreerd
was bij Facebook. Dit betekende concreet dat onze applicatie te vinden was als je de exacte
url kende, maar dat hij nog niet in de toepassingenlijst stond (Dit kan namelijk pas vanaf
het moment dat de applicatie 10 maandelijkse gebruikers heeft, een regel ingesteld door
Facebook).
Na het registreren kwamen een aantal fouten tevoorschijn door het gebruik van de
applicatie door niet-ontwikkelaars:
• Gebruikers die voor de eerste keer de toepassing gebruikten, kwamen niet uit op de
firstuse.php pagina (waarop een eerste uitleg staat voor gebruikers die de
toepassing nog niet kennen). Dit lag aan het feit dat een query naar de
achterliggende database mislukte en geen enkele gebruiker als "nieuwe gebruiker"
geïdentificeerd werd.
• De vertalingen bleken niet altijd te werken. Als de taal van de gebruiker niet in onze
lijst "ondersteunde" talen zat, printte de toepassinge en foutmelding in plaats van
de standaardtaal te gebruiken (als standaardtaal kozen we Engels).
• Sommige nieuwe zinnen toevoegen lukte simpelweg niet. Dit bleek te liggen aan het
feit dat deze zinnen enkele aanhalingstekens bevatten en dat de beveiliging tegen
SQL injectie niet goed was.
Het effectieve releasen van de applicatie heeft dus toch nog veertien manuren in beslag
genomen (dit na de 60 uren aan ontwikkeling). Deze uren werden in het vorig verslag reeds
genoteerd.
De layout van de initiële release van onze applicatie is op alle vlakken identiek aan ons
papieren prototype. Uit de think-aloud-tests die we afgenomen hadden op dit papieren

prototype, hebben we besloten dat deze versie zeker gebruiksvriendelijk genoeg was om te
releasen.
Screenshots van deze versie van de applicatie zijn te vinden in figuur 1 [Appendix B].

2.3 Never Ending Story: Iteratie 1
Deze iteratie bevatte geen drastische veranderingen omdat we wilden zien hoe gebruikers
zouden omgaan met de initiële versie van onze applicatie.
Aangezien onze applicatie nog niet in reële omstandigheden gebruikt was, hadden we dus
nog geen specifieke problemen die we moesten oplossen. Ook wisten we nog niet welke
veranderingen we konden/moesten maken om meer gebruikers aan te trekken, of onze
gebruikers vaker terug te laten komen.
Na twee dagen hadden reeds 10 mensen onze applicatie toegevoegd (dankzij "mond-totmond reclame"), waardoor Never Ending Story in de toepassingenlijst van Facebook kwam
te staan. Hierdoor konden mensen die niet in onze vriendenlijst staan, de toepassing ook
vinden.
Tijdens deze eerste iteratie was het dus vooral de bedoeling om te ontdekken hoeveel
mensen geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het concept van Never Ending Story.
Het was belangrijk om alle opmerkingen van gebruikers te noteren. Ook hielden we bij wie
wanneer op de applicatie komt, zodat we konden afleiden welke gebruikers terugkomen. We
zouden deze statistieken gebruiken in de volgende iteraties.
We zijn vrij snel begonnen met kleine veranderingen aan te brengen op basis van
opmerkingen van onze gebruikers. Deze veranderingen vormden de aanleiding voor iteratie
2, met als gevolg dat iteratie 1 na slechts één week werd afgesloten.

Zoals in de bovenstaande tabel te zien is (rood omkaderd), hadden we na de eerste week
33 gebruikers, waarvan 28 "maandelijkse" gebruikers (gebruikers die de applicatie al langer
dan twee dagen toegevoegd hadden).
Op 10 april 2009 waren er reeds 18 verhalen gestart en 317 zinnen geschreven. Dit is
inclusief de verhalen die we zelf als developers geschreven hebben. We kunnen besluiten
dat onze applicatie een bescheiden start heeft genomen, voornamelijk binnen ons eigen
vriendennetwerk - de zogenaamde chasm lag nog ver aan de horizon.

2.4 Never Ending Story: Iteratie 2
2.4.1 Veranderingen in iteratie 2
Eerst en vooral hebben we een knop toegevoegd om mensen uit te nodigen (zie figuur 2.a,
appendix B). Deze knop werd aan de tot dan toe "lege" rechterkant van de home-pagina
geplaatst, en niet naast de "nieuw verhaal" knop, zodat de gebruiker deze nieuwe knop niet
per ongeluk zou aanklikken.
Uit een rondvraag blijkt dat de meeste mensen (8 van de 10 ondervraagden) geen vrienden
uitnodigen om een applicatie toe te voegen, tenzij ze hiervoor een beloning krijgen: extra
levenswaarde, extra punten... Dit gebeurt vaak in applicaties met een spelgerelateerde
context. Het bleek namelijk tegen de officieuze Facebook netiquette in te gaan, om vrienden
te "spammen" met verzoeken om applicaties toe te voegen, dus doen mensen dit enkel voor
persoonlijk gewin.
Aangezien wij geen concrete ideeën/plannen hadden om een "beloning" te geven voor het
uitnodigen van mensen was de reden voor deze aanpassing dan ook niet om onze
gebruikersaantallen omhoog te halen, maar eerder een manier voor onszelf om snel een
groot aantal mensen op de hoogte te brengen van onze nieuwe applicatie.
Zoals verwacht hebben we na deze aanpassing dus geen significante verhoging van het
aantal gebruikers gezien in de statistieken.
Tijdens de eerste iteratie hebben we van een aantal gebruikers opmerkingen gekregen over
enkele elementen in de layout van onze applicatie, die we tijdens de tweede iteratie hebben
verholpen.
Aangezien dit slechts kleine aanpassingen waren met een beperkte impact op het gebruik
van de applicatie, verwachtten we ook hier geen verandering in de gebruikersstatistieken.
In eerste instantie bleek dat de twee icoontjes naast elk verhaal verwarrend waren. De
figuurtjes die "schrijven mogelijk" en "lezen mogelijk" voorstelden, bleken duidelijk ( en
), zowel als het figuurtje voor "schrijven onmogelijk" ( ). Het icoontje voor "lezen
onmogelijk" daarentegen werd door een aantal mensen niet begrepen (
). Het samen
voorkomen van deze icoontjes (niet-lezen wel schrijven, of niet-schrijven wel lezen) werkte
al helemaal verwarrend.
We hebben er dus voor gekozen maar één icoontje per verhaal te tonen. Hierdoor is een
verhaal of leesbaar, of schrijfbaar. Dit komt overeen met de huidige regels van het spel:
indien je een verhaal kan lezen, ben je de laatste schrijver, en mag je geen volgende zin
schrijven. Deze aanpassing in te zien in figuur 2.b (appendix B).
Een tweede probleem was dat als een verhaal zeer lang werd (langer dan de hoogte van het
scherm van de gebruiker) een deel van het verhaal "buiten beeld" viel. Dit is bijvoorbeeld te
zien in de screenshot in figuur 1.d (appendix B).
Dit tweede probleem hebben we opgelost door de "Read Story" popup een vaste maximum
hoogte te geven. Als het verhaal niet in deze popup past, kan de gebruiker in de popup zelf
scrollen. Dit leek ons een gebruiksvriendelijkere oplossing dan de hoogte van het scherm
van onze applicatie eindeloos te vergroten, aangezien sommige verhalen inderdaad "never
ending" kunnen worden en het kruisje om de popup af te sluiten bovenaan blijft staan.
Deze aanpassing is te zien in een screenshot van de huidige versie van Never Ending Story:
figuur 3.c (appendix B).
Nadat deze aanpassingen aan onze layout doorgevoerd werden, hebben we hier geen
"klachten" meer over gehad. We kunnen dus concluderen dat deze veranderingen nodig en
nuttig waren, en hoewel het slechts bescheiden tweaks waren, ervoor gezorgd hebben dat

onze gebruikersinterface duidelijker en bijgevolg beter geworden is.
Een derde aanpassing aan de layout was voornamelijk omdat we zelf vonden dat het
originele uiterlijk van de applicatie nogal primitief was. We hebben de popups dus wat
gemoderniseerd door middel van afgeronde hoeken en een schaduw achter de popup. Deze
aanpassing werd niet aangekondigd en is uiteindelijk maar "cosmetisch". We hebben dan
ook, zoals verwacht, geen effect op het gebruikersaantal gezien na het doorvoeren van deze
verandering.
Een screenshot van deze versie van de applicatie is te zien in figuren 3.a, 3.b en 3.c
(appendix B).
Een laatste aanpassing in deze iteratie was nodig toen we merkten dat gebruikers van
Facebook zo gewoon zijn aan het feit dat Facebook "standaard" links zet in feedberichten
(actionlinks), dat ze gewoon over deze links heen kijken. Dit merkten we doordat mensen
ons persoonlijk aanspraken met de vraag hoe je nu juist op die applicatie terecht kon
komen. Dit moest zo snel mogelijk aangepast worden, aangezien het viraal effect de
belangrijkste verspreidingswijze van een Facebook applicatie is.
De eerste versie van onze feedberichten zag er als volgt uit:

Om dit probleem te verhelpen hebben we links in het feedbericht zelf gezet. Deze worden
wel door mensen opgemerkt en aangeklikt. Dit wordt ook op het einde van paragraaf 2.5.2
aangetoond (zie ook het taartdiagram in die paragraaf).
Het nieuwe feedbericht, dat nog steeds gebruikt wordt, ziet er als volgt uit:

Lezers van dit bericht kunnen dus op vier verschillende links klikken:
• "Never Ending Story": dit brengt ze naar de home pagina van onze applicatie.
• "Continue this story": dit brengt ze naar een pagina met een popup om een nieuwe
zin te schrijven in hetzelfde verhaal (hier "Laten we lekker link gaan doen!").
• "start a new story": dit brengt ze naar een pagina met een popup om een nieuw
verhaal te starten.
• "Write in story": doet hetzelfde als ze "Continue this story" link.

2.4.2 Resultaat van iteratie 2
Iteratie 2 liep van 4 april tot 8 mei. De resultaten van deze iteratie kunnen we uit de
volgende tabellen afleiden:

In deze eerste tabel werd de tweede iteratieperiode rood omkaderd.
In de loop van deze iteratie is het gebruikersaantal blijven stijgen. Op het einde van deze
iteratie hadden 210 gebruikers onze applicatie bezocht, waren er 39 verhalen begonnen en
560 zinnen geschreven. We merkten dus dat meer mensen een nieuw verhaal hadden
durven starten (dubbel zoveel verhalen als op 8 april), maar dat het totaal aantal zinnen
niet mee verdubbeld was.
Dit wijten we vooral aan het feit dat wij zelf, als ontwikkelaars, in deze iteratie minder
zinnen geschreven hadden. De vorige iteratie vereiste nog veel testen en veel
"aanmoediging". Dit leek ons in deze iteratie niet meer nodig.
Een opmerkelijke piek in gebruik is te zien op dinsdag 28 april en woensdag 29 april. Dit ligt
aan het feit dat op dinsdag 28 april, in de sessie van Gebruikersinterfaces, de applicatie
voorgesteld werd aan de rest van de studenten die het vak volgen, waardoor een groot deel
van hen die dag de applicatie opzocht.
Algemeen kunnen we zien dat onze applicatie gemiddeld 7 gebruikers per dag trok, en 37
gebruikers per week.
Door deze gegevens aan te vullen met onze eigen statistieken, weten we dat na de tweede
iteratie 16% van de gebruikers een verhaal had gestart en dat hoogstens 31% van de
gebruikers minstens één zin had geschreven. We "verloren" dus 70% van onze gebruikers.
De onderstaande grafiek toont het aantal gebruikers die minimaal X aantal lijntjes hebben
geschreven. Deze grafiek is niet cumulatief; een gebruiker die 10 lijntjes heeft geschreven,
wordt niet geteld in het balkje voor 5 en 3. Het balkje voor 0 is weggefilterd, maar behoort
op 130 te staan (het aantal gebruikers die niets geschreven hebben).

De meeste gebruikers schreven dus 1 tot 3 zinnen. Het aantal gebruikers dat meer lijntjes
schrijft, ligt een stuk lager (telkens onder de 10). De gebruikers die 30, 80 en 100 lijntjes
hebben geschreven, waren wijzelf.
Hier kunnen we dus uit concluderen dat er maar een tachtigtal mensen waren die onze
applicatie toegevoegd hadden en ook minstens één zin geschreven hadden. Meer dan 100
van onze gebruikers hadden op dat ogenblik dus nog geen enkele zin geschreven.
Hieruit bleek dus dat ons grootste probleem was dat onze gebruikers niet schreven in de
verhalen. Dit probleem hebben we dan ook proberen oplossen in de derde iteratie.

2.5 Never Ending Story: Iteratie 3
2.5.1 Veranderingen in iteratie 3
Iteratie 3 moest heel systematisch aangepakt worden, om in een beperkte tijd een zo goed
mogelijk resultaat te bekomen. Daarom werden de gebruikstatistieken op het einde van de
vorige iteratie bestudeerd. We konden vier mogelijke problemen en bijhorende oplossingen
bedenken, steeds gestaafd door de statistieken die we verzameld hebben:
• Veel mensen (70%) die de applicatie toevoegen, schrijven geen enkele lijn.
=> Als mensen geen inspiratie genoeg hebben als ze één vorige lijn zien, kunnen
we twee lijnen tonen. Dit doet niet af aan het spelconcept maar houdt de verhalen
consistenter.
=> We voegen een knop toe, die een willekeurige foto toont, waaruit de gebruiker
inspiratie kan putten.
=> We laten gebruikers zelf een foto toevoegen om inspiratie te geven aan de

schijvers die na hen volgen.
• Veel gebruikers "vergeten" de applicatie en komen dus niet meer terug nadat ze een
zin geschreven hebben.
=> We sturen onze gebruikers notifications als iemand in een verhaal schrijft waarin
zij ook geschreven hebben.
• Onze gebruikers krijgen weinig gevoel van waardering. Als gebruikers niet
terugkomen, is dit misschien omdat ze weinig beloning uit de applicatie halen.
=> We geven onze applicatie een moderner uiterlijk, die waarschijnlijk ook
aantrekkelijker is voor de gebruikers.
=> We maken een ranglijst van gebruikers en geven gebruikers een level. Hoe
meer zinnen een gebruiker schrijft, hoe hoger zijn level (vb: Stationsroman,
Shakespeare, Wereldliteratuur, ...).
=> We laten gebruikers punten toekennen aan individuele zinnen. Hoe beter een
zin, hoe hoger het level wordt van de schrijver van die zin.
• Mensen hebben te weinig verhalen om in te schrijven. Sommige gebruikers vinden
geen onderwerp dat hen aanspreekt, en vertrekken dus terug.
=> We proberen een manier te vinden om te "kijken" in hoeveel verhalen een
bepaalde gebruiker kan schrijven, zodat we kunnen kwantificeren hoeveel keuze de
gebruiker heeft als hij de applicatie gebruikt. We moeten de gebruiker genoeg te
doen geven (maw. genoeg verhalen om in te schrijven), maar hem ook niet
overweldigen met honderden verhalen.
=> We maken een publieke bibliotheek van verhalen, zodat mensen verhalen
kunnen toevoegen, zelfs als geen van hun vrienden hier reeds in geschreven
hebben. Het gevaar bestaat er natuurlijk in dat gebruikers met slechte bedoelingen
andere verhalen gaan trollen: obsceniteiten in zinnen schrijven of het verhaal doen
ontsporen. Bij verhalen van vrienden is er sociale controle, dus daar zal dit minder
snel gebeuren.
Om uit te maken welke aanpassingen eerst moesten gebeuren, hebben we een bevraging
gedaan bij onze medestudenten. We vroegen hen of ze onze applicatie actief gebruikten hiermee bedoelen we participeren aan verhalen en andere verhalen lezen. Zoniet, dan
vroegen we hen waarom. Dit zijn de antwoorden van acht mensen die onze applicatie niet
gebruikten:
• gebrek aan inspiratie: 6
• het concept van de applicatie is "mijn ding niet": 3
• gebrek aan verhalen waarin ze konden schrijven: 1
• gebrek aan beloning/waardering: 0
Aangezien we op dat moment niet echt meer iets konden veranderen aan het concept van
de applicatie, was het gebrek aan inspiratie het grootste probleem waar we op dat moment
een oplossing moesten voor bedenken.
Gebruikers zelf een foto laten toevoegen leek ons geen goed idee, want dit zou de drempel
om een zin te schrijven misschien verhogen, waardoor minder mensen schrijven en dit zou
tegen onze opzet ingaan.
Het tonen van twee lijnen in plaats van slechts eentje, en het implementeren van een
"Instant Inspiration" knop (herdoopt als de "Inspiration Fairy") besloten we daarentegen wel
te doen. De "voeg zin toe" popup waarin de gebruiker vanaf dan twee zinnen kan lezen is te
zien in figuur 4.a (appendix B).
Daarna hebben we de "Inspiration Fairy" geïmplementeerd. Dit feetje staat behulpzaam

naast de tekstveldjes als de gebruiker een nieuw verhaal wil starten en als hij een verhaal
wil verder schrijven.
• Als de gebruiker na 6 seconden nog niks getypt heeft in een tekstveld, komt een
bijhorende hulptekst naast het feetje tevoorschijn dat uitlegt waarom het feetje
naast het tekstveld staat.
• Zolang de muis van de gebruiker over het feetje blijft, blijft de hulptekst staan
• Zodra de gebruiker een zin begint te typen, verdwijnt de tekst terug. We gaan
ervan uit dat de gebruiker dan genoeg inspiratie heeft en geen hulp meer nodig
heeft.
De werking van de "Inspiration Fairy" is te zien in figuur 4.b (appendix B). Popups met dit
feetje zijn te zien in figuur 4.c en 4.d (in appendix B).
We verwachtten dat deze twee aanpassingen ervoor zouden zorgen dat 66% van de
mensen die Never Ending Story gebruiken, minstens één zin zouden schrijven.
Daarnaast wilden we er ook voor zorgen dat mensen die onze applicatie reeds toegevoegd
hadden, vaker zouden herinnerd worden aan het feit dat ze "lopende" verhalen hebben. Dit
kan door notifications te versturen zodra een vervolgzin geschreven wordt aan de zin van
een gebruiker. Dit zouden we dus ook implementeren.
De verwachting hierbij was dat 30% meer mensen 2 zinnetjes of meer zullen schrijven,
omdat ze aangespoord worden om terug te komen naar onze applicatie.
Hoewel we in deze iteratie geen moderner uiterlijk voor onze applicatie geïmplementeerd
hebben wegens tijdsredenen, wilden we wel weten wat de gebruikers ervan zouden vinden.
Het idee van een mooiere layout was een "shot in the dark", waarvan we het al dan niet
positieve effect moeilijk konden inschatten. We hebben dus een papieren mockup gemaakt
van hoe onze gemoderniseerde applicatie er zou uitzien [figuur 5, appendix B] en deze
voorgesteld aan onze medestudenten.
Onze doelstelling was dat minstens 90% van de gebruikers het nieuwe uiterlijk beter zou
vinden dan het huidige. Dit percentage bleek behaald aangezien alle mensen die we
aangesproken hadden, de nieuwe look wisten te smaken.
Uiteindelijk zouden we vanaf deze iteratie ook in detail traceren hoeveel gebruikers via
bepaalde wegen op onze applicatie terecht komen (hoeveel mensen via links in de
feedberichten binnen komen, hoeveel via de favorietenlijst in Facebook, hoeveel via links in
onze tweets...). Dit zou ons toelaten om aan de hand van de gebruikersstatistieken meer
gerichte besluiten te nemen over het effect van onze aanpassingen in deze iteratie.
2.5.2 Resultaat van iteratie 3
De resultaten van deze iteratie zijn af te leiden uit de volgende tabellen.
Deze eerste tabel toont het aantal gebruikers in de derde iteratie (vanaf 8 mei 2009):

Ondertussen hebben we 269 gebruikers, waarvan 198 maandelijkse gebruikers en 14 fans.
Het totaal aantal gebruikers blijft dus traag maar zeker stijgen. Na deze iteratie (die
officieus eindigde op zondag 24 mei) hebben we ook 1001 geschreven lijntjes en 54
verhalen in onze database.
Merkbaar is een significante piek na het aankondigen van de aankomst van Inspiration Fairy
(10 gebruikers op 8 mei vergeleken met 33 gebruikers op 10 mei). Ook een kleinere piek bij
de volgende "global notification" is te merken (van 14 naar 19 dagelijke gebruikers). Hieruit
besluiten we dat de notifications zeker een effectieve manier zijn om de aandacht van de
gebruikers te winnen.
Na deze iteratie kunnen we zien of we de doelstellingen die we opgesteld hadden, gehaald
hebben:
• 30% meer mensen die meer dan één lijntje geschreven hebben.
◦ Voor: 20% (42/120)
◦ Doel is dus 26%
◦ Na: 24% (23/95)
• 66% van de mensen die de applicatie binnenkomen, schrijven iets.
◦ Voor: 29% (61/210)
◦ Na: 52% (50/95)
We hebben dus geen van beide doelstellingen gehaald, hoewel we zeker een heel positieve
evolutie gezien hebben in de loop van de derde iteratie. Deze resultaten worden nog eens
getekend in de volgende grafiek, waarin we zien welk percentage van de gebruikers
minstens een of twee zinnen geschreven hebben:

Het aantal lijntjes per gebruiker is ook te zien is de volgende grafiek. Deze werd opgesteld
op het einde van de derde iteratie. In de grafiek betekent het getal "0" bijvoorbeeld dat
100% van onze gebruikers minstens 0 lijntjes geschreven hebben. We zien hier dus dat
maar 50% van onze gebruikers nog geen lijntje geschreven hebben (vergeleken met 70%
voor deze iteratie):

De volgende toont dezelfde verbetering, maar werd gemaakt op 26 mei 2009. Deze grafiek
is niet cumulatief. De balkjes van 1, 2 en 3 lijnen stellen respectievelijk het aantal
gebruikers voor die 1, 2 en 3 lijnen geschreven hebben. Het balkje bij 5 stelt het aantal
gebruikers voor die 4 of 5 lijntjes geschreven hebben en het balkje bij 10 stelt het aantal
gebruikers voor die 6 tot 10 lijnen geschreven hebben:

Uit de bovenstaande grafiek zien we dus ook weer dat 50% van onze gebruikers (134
gebruikers) nog geen enkel lijntje geschreven heeft.
We hebben tijdens deze iteratie ook ontdekt dat toch redelijk veel mensen binnen komen
via notifications en feedberichten. Dit is in het volgende taartdiagram grafisch voorgesteld
(de binnenste cirkel stelt het aantal gebruikers voor, de buitenste cirkel het aantal
bezoeken):

We kunnen dus concluderen dat het gebruik van Never Ending Story een positieve evolutie
heeft gekend over de drie iteraties heen. We hebben spijtig genoeg nog steeds 50% van
onze gebruikers die geen enkele lijn geschreven heeft, maar de verbetering die we gezien
hebben op de korte tijd nadat de Inspiration Fairy en de twee zichtbare zinnen zijn
toegevoegd, is aanmoedigend.

Eindbespreking
Zelfbeoordeling eindresultaat
Het eindresultaat van onze applicatie is overwegend positief. We hebben ervoor gezorgd dat
de gebruikersinterface redelijk simpel bleef. We hebben ook alle problemen die door
gebruikers aangehaald werden (twee icoontjes naast elk verhaal, verhaaltjes die te lang
werden en onderaan het scherm verdwenen...) kunnen oplossen met eenvoudige ingrepen.
Een klein minpuntje aan ons eindresultaat is misschien dat het uiterlijk van de applicatie te
simpel gebleven is, vergeleken met de gebruikersinterfaces van andere groepjes. Deze
laatsten zijn meestal kleurrijker en ogen moderner.
Een modernere look zou niet per se tot een "betere" gebruikersinterface geleid hebben.
Onze interface is momenteel immers volledig begrijpbaar. Ze brengt geen merkbare
gebruiksproblemen met zich mee. Een mooier uiterlijk zou er misschien wel voor gezorgd
hebben dat onze gebruikers meer/sneller terugkomen naar onze applicatie.
Voor we de huidige iteratie als volledig afgewerkt zouden beschouwen, zouden we graag
nog een "advertentie" voor onze applicatie uitsturen op Facebook. Dit is een nieuwe
mogelijkheid die we ontdekt hebben (zie ook http://www.facebook.com/ads/create/) en die
eventueel nieuwe gebruikers zou kunnen aantrekken.
Een helppagina, zoals veel andere groepen hebben, lijkt ons niet nodig. Immers, uit alle
testen blijkt dat gebruikers het spel meteen begrijpen. En dit is het doel van een goed UIontwerp: zorg dat de gebruiker aanvoelt wat hij moet doen, zonder pijltjes of aanwijzingen
te volgen.
In een volgende iteratie zouden we een oplossing proberen zoeken voor het andere
probleem dat we genoteerd hadden: te weinig waardering van de gebruikers. Dit zouden we
doen met behulp van de veranderingen die ook in paragraaf 2.4.2 reeds uitgebreid
opgesomd werden:
• Moderner uiterlijk
• Levels voor gebruikers
• Punten toekennen aan zinnen
Zoals eerder vermeld, werd in onze korte enquête "gebrek aan beloning" niet als een
probleem gezien. We geloven echter wel dat dit een meerwaarde zou bieden. Immers, veel
van de problemen uit de enquête zijn aangepakt en toch zien we geen spectaculaire stijging
in de populariteit.

Zelfbeoordeling ontwikkelproces
We zijn redelijk tevreden over hoe we de opdracht hebben aangepakt.
We zijn begonnen met voldoende think-aloud tests op ons eerste en tweede paper
prototype (beschrijvingen over deze tests zijn te vinden in het vorige verslag). Tegelijkertijd
werd de back-end voor het programma al gemaakt: database queries en business logic. De
UI was toen heel primitief en niet bruikbaar voor de gewone gebruiker. Pas als het papieren
prototype geen problemen meer vertoonde in think-aloud tests is de echte UI gemaakt.
Door dit te doen, was de basisfunctionaliteit van onze applicatie erg snel na het laatste
papieren prototype af. Zo konden we mensen heel snel al laten testen in de
geïmplementeerde toepassing, waardoor bugs in de implementatie ook vrij snel aan het
licht kwamen. Door deze methode (simultaan ontwikkelen van paper prototype en
application back-end) hebben we veel tijd gewonnen. Hierdoor zijn we er in geslaagd de
deadline voor de release van de applicatie te halen.

Doordat we altijd zeer beredeneerd te werk gegaan zijn, hebben we ook telkens de meest
dringende problemen in onze gebruikersinterface kunnen identificeren en oplossen. We
hebben er bijvoorbeeld eerst voor gezorgd dat onze gebruikersinterface zo duidelijk
mogelijk was, omdat dit de belangrijkste opzet van het vak was. Extra features werden
achterwege gelaten tot de interface volledig goed zat.
Daarna hebben we de notifications en de Inspiration Fairy geïmplementeerd; deze
veranderingen beloofden de hoogste verbetering van onze gebruikersstatistieken.
Na een grote aanpassing werd steeds een periode gewacht. Zo kan het effect gemeten
worden dat die aanpassing had op het gebruik van de applicatie. Indien je teveel
veranderingen na elkaar doorvoert, is het immers moeilijk om eventuele veranderingen in
de statistieken toe te wijzen aan één bepaalde verandering.
Qua tijdsbesteding zat het echter niet helemaal snor. De helft van ons team (Ruben,
Jeroen) had nog veel werk voor een ander vak, waardoor zij niet zoveel tijd in CHI konden
steken. De twee andere teamleden (Tem, Tom) hebben de code dus praktisch alleen
geschreven. Het bleek erg moeilijk om de twee afvallige teamleden achteraf nog in de code
in te werken. Zij hebben dus support-werk gedaan: presentatie, verslag. In retrospect was
het veel beter geweest om fysiek met het hele team af te spreken, dan de nu gebruikte
"iedereen werkt individueel"-regeling. Dan is iedereen betrokken, werkt iedereen evenveel.
Een naderende deadline die niet gehaald kan worden, wordt gesignaleerd. Nu resulteerde
dit in een aantal teamleden die nachtjes doordeden.
De absolute tijdsbesteding is ook een beetje uit de hand gelopen. Gebruikersinterfaces telt 4
studiepunten, en zou dus 100-120 uur moeten tellen. Indien we de blogposts, gelezen
delicious bookmarks, aanwezigheid in de les en nachtelijke programmeersessies
samentellen, overschrijden sommige teamleden de kaap van 120 uren ruim. Wij vragen ons
af hoe dit bij de andere groepjes zit. Wij zijn van mening dat de contactmomenten te kort
zijn om een werkende applicatie te programmeren.
Als laatste zouden we op een andere manier de applicatie kiezen die we ontwikkelen.
Tijdens de eerste brainstorm van het jaar (over welke applicatie we zouden kunnen/willen
uitwerken), hebben we te veel rekening gehouden met welk soort applicatie we zelf leuk
vinden. We hebben een spel gekozen die ons aanspreekt, zonder rekening te houden met
het grote publiek. Jan Modaal is blijkbaar een stuk minder creatief, en schrijft dus ook geen
enkele zin in onze applicatie. In ons puntenblad (zie verslag 2) ontbrak een belangrijke
kolom: aantrekkelijkheid voor de modale Facebook-gebruiker.
Dit heeft op zich niks te maken met onze gebruikersinterface, maar eerder met het concept
van Never Ending Story. We hadden een applicatie moeten kiezen die niet alleen door ons,
maar ook door een zo groot mogelijk publiek gesmaakt zou worden.
We kunnen dus concluderen dat onze aanpak goed was, en voor herhaling vatbaar. We
zouden wel een ander spelletje gemaakt hebben, aangezien Never Ending Story blijkbaar
enkel populair is in een kleine niche.

Besluit
Wat we geleerd hebben in dit vak kan opgesplitst worden in wat we in de praktijk geleerd
hebben en wat we onthouden hebben uit de echte "theorie" lessen.
Uit de praktijk van dit vak hebben we geleerd hoe belangrijk het ontwerpen en testen van
een goede gebruikersinterface is. We hebben ondervonden dat een goed programma
schrijven meer is dan het achterliggende programma goed ontwerpen en programmeren.

Als op de "voorgrond" de gebruikersinterface niet duidelijk is, of niet handig te gebruiken is,
gaat het volledige achterliggende programma verloren.
Meer in detail hebben we geleerd dat think-aloud-tests met paper prototype handige lowbudget/low-effort manieren zijn om te zien of er problemen zijn met de gebruikersinterface,
nog voordat die geïmplementeerd is. Op die manier kunnen de grootste veranderingen op
papier gebeuren, waardoor de programmeur geen verschillende versies van de UI moet
maken (wat voor veel tijdverlies en frustratie zou zorgen).
In de praktijk bleek ook dat gebruikers niet altijd even duidelijk weten wat ze als goed/
slecht ondervinden in een UI. Een aantal van onze testpersonen hadden namelijk het gevoel
dat iets in de UI niet duidelijk was, maar konden niet exact aanduiden wat. Dit was vooral
merkbaar bij de think-aloud-tests op het papieren prototype, die beschreven werden in ons
tweede verslag voor dit vak.
Algemener kunnen we besluiten dat een UI geslaagd is wanneer de gebruiker niet merkt dat
de UI er is. Hij/zij gebruikt het achterliggende programma, zonder hierbij hinder, verwarring
of frustratie te ondervinden van een UI. In dit geval is de opzet van de ontwerper geslaagd.
Als laatste hebben we uit de praktijk geleerd dat de zin "We want to ___ because ___ so
that ___" een goede techniek is om doelen tijdens te ontwikkelen te beschrijven en te
kwantificeren.
Uit de theorie is ons bijgebleven dat gebruikersinterfaces ontwikkelen niet evident is, maar
nog moeilijker is wanneer deze gebruikersinterface innovatief is. Nieuwe futuristische
gebruikersinterfaces moeten heel wat stappen doorlopen voor ze over de adoption chasm
geraken. Het ontwikkelen van dit soort systemen vereist dus niet alleen een goed concept,
maar ook veel werk en veel geduld, voor het geaccepteerd wordt door een groot publiek, en
algemeen aanvaard wordt.
De positieve punten aan het verloop van dit vak waren het feit dat het minder als "les"
gegeven werd, en meer als "zelf uitproberen". Dit is volgens ons zeker een goede aanpak
voor het brengen van de inhoud van dit vak. Hierdoor hebben we, nadat we een aantal
voorbeelden gekregen hadden van betere/slechtere gebruikersinterfaces, zelf in praktijk
kunnen ondervinden hoe het ontwikkelen van een betere gebruikersinterface in zijn werk
gaat.
De aangereikte technieken in dit vak reiken verder dan de huidige point-and-click
gebruikersinterfaces. De technieken kunnen toegepast worden op stembesturing, op
dashboards in auto's, op gelijk welke Human-Computer-Interaction die ontworpen moet
worden. Dit is een duidelijke verrijking, zelfs al zullen we nooit meer een point-and-click
interface maken. Dezelfde principes zijn immers van toepassing op het ontwerpen van een
grasmachine, de besturing van een boot; overal waar mensen met machines in contact
komen.
Het feit dat onze applicaties op Facebook uitgetest werden, bleek een goede manier om snel
veel verschillende gebruikers te hebben en relatief snel de effecten van veranderingen in de
UI te kunnen meten.
Concreet was het ook zeer handig dat we veel rechstreekse feedback kregen op wat we
deden:
• Op onze applicatie kwam feedback van onze gebruikers, maar ook van onze
medestudenten en de professor tijdens de twee presentaties in de les.
• Elk groepje kreeg ook zeer gedetailleerde feedback op de verslagen, waardoor we
exact wisten wat we moesten veranderen naar het volgende verslag toe. Dit helpt
niet alleen bij CHI, maar leert ons ook om goed, duidelijk en to-the-point te
rapporteren.
Een minpuntje aan het vak was het verplichten van het maken van Delicious posts. Het idee
op zich is niet slecht, maar het "verplichte" gedeelte zorgde ervoor dat een heel aantal posts
gemaakt werden uit "noodzaak". Deze posts hadden spijtig genoeg weinig tot geen

relevantie voor het vak en zorgden ervoor dat het niet altijd even simpel was de
interessante Delicious berichten eruit te filteren.
Als laatste moet er meer gelet worden op de tijdsbesteding voor dit vak. Zeker in een
keuzevak met uiteenlopende groepjes (thesisstudenten, studenten met 4 projectwerkvakken en anderen met 0 projectwerk-vakken) moet er een goede richtlijn op de
tijdsbesteding staan.
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Appendix A: Tijdsbesteding
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Totaal

30min

11u30

0u

1u

13u

5u30

3u10

4u

2u30

15u10

Eerste presentatie

10min

10min

10min

1u

1u30

Tweede presentatie

10min

10min

20u

30min

20u50

3u

19u

2u

55u

79u

9u20min

34u

26u10

60u

129u30

Verslag schrijven
Nalezen verslag

Applicatie aanpassen/
onderhoud
Totaal

http://www.computer.org/portal/cms_docs_transactions/transactions/trans_all/author/transguide/
Trans_final_submission.zip
rapporteer zowel de tijd in als buiten de sessies op dinsdag; kleinere granulariteit dan 1 u is niet nodig!
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Appendix B: Figuren
Figuur 1: Screenshots van de originele release van onze applicatie
a) De "home" pagina

b)"Schrijf een nieuwe zin"

c) Begin een nieuw verhaal

d) Lees een verhaal

Figuur 2: Screenshots van de tweede iteratie
a) Nieuwe invite knop

b) Start een nieuwe verhaal, in de layout met één icoontje per verhaal

Figuur 3: Screenshots van de nieuwe popups
a) Start een nieuw verhaal

b) Voeg een nieuwe zin toe

c) Scrollbar in een verhaal dat de gebruiker kan lezen

Figuur 4: Screenshots van de derde iteratie
a) De gebruiker kan twee zinnen lezen, ipv eentje

b) Werking van de Inspiration Fairy

c) Vul een nieuwe zin in, met behulp van de Inspiration Fairy

d) Maak een nieuw verhaal, met behulp van de Inspiration Fairy

Figuur 5: Mockup van de nieuwe layout voor Never Ending Story: een notitieblok

