
In dit document vindt u de think alouds terug.

1) Brecht Van der vekens - groepsgenoot

De applicatie werd teruggevonden door de onlangs-gebruikte applicaties knop op facebook.
Meteen opvallend was de grote hoeveelheid reclame (waarvan het niet eens duidelijk was
dat het reclame was). Het eerste venster geeft statistieken weer, al is het niet meteen
duidelijk waar het om gaat. Blijkbaar waren er al 2 drankjes ontvangen zonder medeweten
van de gebruiker.

De onduidelijke reclameboodschappen zorgden er zelfs voor dat onze testpersoon zijn acties
moest onderbreken om een reclamevenster te sluiten.

De hoofdbalk voor de navigatie werd pas nadien duidelijk, waarna het zenden van drankjes
uitgeprobeerd werd. De applicatie werkt best wel traag wat een storend effect heeft op de
gebruikservaring. De 'friend selector' maakt het sturen wel eenvoudig om meerdere
specifieke vrienden te adresseren zonder lange lijsten te doorbladeren. Dit zit zeker goed in
elkaar. De gebruiker merkte op dat er slechte html tags stonden wat het estetische aspect
een beetje om zeep hielp.

Na het kiezen van vrienden kon via een popup een bericht goedgekeurd worden dat naar
iedereen gestuurd zou worden. De gebruiker vond dit een interessante functie. Toen werd
duidelijk wat het doel van de applicatie is, virtueel dronken worden en anderen zat voeren.
Het ranking systeem is wel niet duidelijk en er is nergens informatie over te vinden. Een
FAQ werd door onze gebruiker opgemerkt maar bracht niet veel verdere wijsheid.

Verder werd opgemerkt dat drankjes verdwenen waren op de startpagina, het systeem is
niet consistent. Het slechte ranking systeem zorgde voor irritatie bij de gebruiker. Het doel
van de applicatie was hierdoor helemaal niet duidelijk, moet men veel drankjes geven? Of is
het de bedoeling er zoveel mogelijk te krijgen? En waarom zou men dan zelf willen geven?
De applicatie is zeker geen blijver gezien de slechte ervaring.

2) Maarten Criel - facebook leek

Maarten is een kotgenoot en houdt niet van social-networking sites maar hij was wel bereid
ons te helpen met het reviewen van een facebook-app door middel van het 'think aloud'
protocol. Zijn ervaringen zijn als volgt:

De rode tekst 'pass a round of drinks!' doet de gebruiker vermoeden dat het de bedoeling is
anderen te trakteren. De kleuren zijn aangenaam en de 'Click here to pass a round of ...'
spreekt voor zichzelf. De korte beschrijving van de drankjes geeft wat extra informatie en is
dus goed op zijn plaats. De rode tekst komt iets te gebiedend over, de gebruiker bevestigt
dat dit te maken kan hebben met een ervaring van enkele dagen geleden.

De statistieken lijken aan te geven hoeveel je reeds gedronken hebt en van wie je drankjes
ontvangen hebt. Onderaan stond een reclameboodschap met een grote 'continue' knop waar
de gebruiker op drukte. Dit zorgde voor verwarring en zorgde voor frustratie bij de
gebruiker.



De gebruiker probeert een drankje aan te bieden aan een vriend en gebruikt de knop 'Send
Drinks'. Het is verwarrend dat het aantal drankjes om uit te kiezen opeens veel groter is. De
startpagina doet vermoeden dat er maar 3 soorten drankjes beschikbaar zijn. Een 'more...'
knop op de startpagina zou dit duidelijker kunnen maken. Het kiezen van een drankje
verloopt gemakkelijk in de grote lijst. De gebruiker stuurt een glas champagne naar een van
zijn vrienden. De friend-selector was voor de facebook-nieuweling meteen duidelijk zonder
voorkennis of opleiding.

Het venster met een bevestiging voor de notification die hij naar zijn vrienden zou sturen
kwam wat verwarrend over, wegens niet vertrouwd te zijn met facebook notifications. De
mogelijkheid tot het toevoegen van een persoonlijke boodschap werd wel geapprecieerd en
gebruikt. Achteraf komt er een bevestiging dat de drankje verstuurd is maar de gebruiker
mist hier een bevestiging van naar wie hij nu net gestuurd heeft.

Bij een tweede poging om een drankje te versturen merkt de gebruiker op dat de lijst met
drankjes behoorlijk lang is. Een categorie-systeem of ordening had welkom geweest. Het
feit dat de slogan/beschrijving van het drankje pas kan bekeken worden na het selecteren
ervan was storend want het maakte deze slogan niet echt nuttig bij het kiezen van een
drankje. Gezien de meeste drankjes cocktails zijn had een beschrijving van de inhoud een
leuke toevoeging geweest.

De gebruiker ervaart het overzicht van ontvangen en verstuurde drankjes als een handige
functie. Het 'invite friends' tabblad was duidelijk voor de gebruiker maar hij voelde geen
behoefte om vrienden uit te nodigen. De 'cancel' knop van het invite-friends venster gaf
geen duidelijke feedback ingedrukt te worden.

Op dit punt begint de traagheid van de applicatie de gebruiker te storen.

Het is aan de gebruiker niet echt duidelijk hoe het ranking systeem in elkaar zit. Waarom
moet je drankjes zenden? en hoeveel moet je er ontvangen om dronken te worden? In de
lijst van top-vrienden die de applicatie gebruiken zou het ook leuk zijn commentaar te
kunnen geven op de grootste dronkaards. Het is de gebruiker niet echt duidelijk waarom hij
drankjes wil sturen naar zijn vrienden als het enige effect een balk is die groeit, hij stelt
voor om bijvoorbeeld het scherm van de andere wazig te maken alsof hij echt dronken zou
zijn.

3) Raf Roelands - ervaren facebook gebruiker

Onze volgende proefpersoon is reeds een langdurige facebook-kenner, we vertellen hem de
naam van de applicatie en hij gaat meteen via de algemene zoekbalk ernaar op zoek. Dit
levert hem de beschrijvende pagina van de app op waardoor hij reeds een overzicht krijgt
over het doel van de app en een screenshot alsook het aantal actieve gebruikers.

De naam spreekt de gebruiker aan al is het niet meteen volledig duidelijk wat de bedoeling
is. Zonder nadenken drukt de geconditionneerde facebookgebruiker op 'allow acces' bij het
openen vd applicatie, met de woorden 'zoals elke applicatie moeten we deze ook toegang
geven tot onze gegevens'.

De functies van de applicatie zijn niet meteen duidelijk, de gebruiker merkt de 3 drankjes
bovenaan op met hun bijhorende beschrijving. Daaronder staan de statistieken, die
waarschijnlijk weergeven hoeveel je gedronken hebt. Klikken op een drankje brengt je
meteen naar een venster dat vraagt naar welke vrienden je het drankje wil sturen. De



friend finder wordt door de gebruiker vlot bediend hoewel hij geen gebruik maakt van de
filter-functie (de namen staan alfabetisch). De bevestigingsboodschap wordt als aangenaam
ervaren zodat niet per ongeluk de verkeerde persoon geselecteerd werd. Na de bevestiging
komt men op een scherm met alle mogelijke drankjes, de gebruiker vindt dit niet duidelijk
en had liever terug naar het home-venster gestuurd geweest.

De 'view friends' knop brengt de gebruiker naar een overzicht van zijn vrienden en hoe
dronken deze zijn, hij vermoedt dat dit komt omdat zij meer hebben gedronken. Bij
nader inzicht is het echter helemaal niet duidelijk hoe het ranking systeem werkt. De
gebruiker probeert vervolgens een drankje te versturen via de 'send drinks' knop en kan nu
wel uit alle drankjes kiezen.

Het verschil tussen 'send drinks' en 'your drinks' is helemaal niet duidelijk. De gebruiker ziet
het nut van een pagina met sent-drinks niet echt in, waarom zou je willen weten welke
drankjes je reeds verstuurd hebt? Conclusie van de gebruiker is als volgt: als het nut van
het spel zo dronken mogelijk worden is, dan hadden ze beter degelijk uitgelegd hoe het
ranking systeem werkt.

4) Monique Vanmol - facebook leek en andere generatie (andere versie van app)

De laatste think aloud voerde we uit bij alweer een facebook leek. Deze persoon kwam ook
uit de middelbare leeftijd en heeft al wat problemen met haar zicht.

Van facebook had ze enkel nog maar negatieve dingen gehoord dus dit was voor haar ook
de eerste keer dat ze daadwerkelijke met de muis rondklikte in facebook land.

De applicatie is van de ene dag op de andere veranderd wat de authenticiteit van deze think
aloud wat wijzigt tegenover die van de andere. Het eerste venster dat ze kreeg was het
volgende.



Op het eerste zicht wist ze totaal niet wat doen? Verbazend zat ze in het rond te kijken
zonder enig idee. Toen we haar het idee van de applicatie uitlegden, (dat je drankjes naar/
van vrienden kon sturen/ontvangen) was haar eerste reactie "als ik goesting heb om mijn
vrienden voor een drink uit te nodigen, dan bel ik ze wel!" Ze vond het idee vrij dom. Ze
was enorm verbaasd door de hoeveelheid reclame rond de applicatie. ze wist niet welke
dingen nu bij de applicatie horen en welke niet. Er stond veel te veel op het blad.

Ze zit nog steeds op de "hoofdpagina" waar altijd drie willekeurige drankjes tentoon gesteld
worden. Ze klikt op het eerste. Enkele seconden later was haar reactie "Dat doet niks". Zij
ondervond dus ook last van de traagheid van de applicatie. Eenmaal op een drankje geklikt,
komt men op de volgende pagina waar men vrienden moet selecteren waarheen dit drankje
gestuurd moet worden.



Eerste reactie was weer "waar moet ik die doorsturen?" Direct daarna zag ze wel een
bekend persoon in de lijst staan, dus werd het principe van de 'vriendenvinder' wel
duidelijk. Misschien moet er beter kort en krachtig "Ontvangers:" boven die vriendenvinder
staan. De persoon in kwestie was ook niet al te denderend in engels dus misschien heeft dat
ook voor wat terugslag gezorgd. Waar ze zeker heel blij om was, dat er een persoonlijk
bericht kan toegevoegd worden.



Eerst vond ze de link "Persoonlijk bericht toevoegen" niet. Zoals je hierboven ziet is dat nu
niet echt weggestopt dus we vermoeden dat een slecht zicht een sterke factor is bij het
gebruiken van applicaties. Bij het aanwijzen van de link kwam er dan een tekstvenster en
voegde ze een persoonlijk bericht toe. Dit vond ze heel leuk.

Na het voltooien van deze stap was ze weer verbaasd aan het rondzoeken wat er nu moet
gebeuren.

Hierna kwam weer een opmerking over de overvloed aan reclame. Over hierboven zei ze
"rinkelen? Is het de bedoeling dat ik oppak ofwa?" Nogmaals het bewijs dat een teveel aan
reclame op een pagina echt een negatief punt is. Toen ze in de tab-blad-bar naar "view
friends" klikte kreeg ze de volgende pagina.



Blijkbaar is de nieuwe versie van de applicatie niet uitvoerig getest geweest en werkt één
van de links niet.

Over het algemeen vond ze de applicatie maar iets stoms. Ze zou niet weten wat ze ermee
kan doen. Ze ging hierna nog maar eens terug naar "your drinks". Ze merkte op dat er nu
drie andere drankjes staan. Ze ging hierna eens kijken bij het tabblad "send drinks". Ze
merkte op dat hier wel veel drankjes tussen staan. Dat was wel leuk. Ze vroeg zich af wat
de gelockte drankjes betekenen en bedacht al snel dat hiervoor betaald moest worden. "Dat
doe ik niet hoor!"

Nog een laatste keer verward door reclame. Achteraf bekeken vond ze het helemaal geen
nuttige of amusante applicatie.


