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Abstract—Dit is het verslag voor opgave 1 van gebruikersinterfaces, van groep 4. Wij hebben de registratie

geëvalueerd van facebook, netlog, twitter, wordpress en delicious, alsook van de facebook app "Pass a drink". Uit

deze evaluatie leren wij vooral dat de interfaces voor registratieformulieren een standaard beginnen te vormen op het

internet en dat constistentie een mogelijk slechte interface nog bruikbaar kan maken.

Ingediend op: 27/02/09

—————————— ? ——————————

1. Inleiding

In dit verslag evalueren we eerst de registraties van facebook, netlog, twitter, wordpress en
delicious. Hierover formuleren we een kort besluit en daarna bespreken we van de facebook
applicatie “Pass a drink” de installatie en het gebruik met behulp van resultaten van het “think
aloud” protocol.



2. Evaluatie van de registraties

1. Facebook

Het starten van de registratie is zeer eenvoudig, het registratieformulier bevind zich rechtstreeks
op de homepagina; geen rondgeklik of zoeken nodig. Een beetje voorkennis om formulieren in te
vullen is natuurlijk wel vereist (zoals bvb de werking van een captcha).

Tijdens het testen van dit formulier, door bijvoorbeeld foute invoer in te vullen, hebben we
enkele vaststellingen kunnen doen. Als eerste onthoud het formulier alle invoer en wordt er
meestal duidelijk aangegeven wat er fout is. Dit bevordert natuurlijk het gebruiksgemak, bij elke
fout moet niet weer heel het formulier ingevuld worden.
Ook wordt slechts 1 keer gevraagd om een wachtwoord in te voeren en moest de gebruiker hier
een fout bij maken, dan weet de gebruiker zijn wachtwoord niet. Ook is ons opgevallen dat
wanneer een datum vanuit de toekomst wordt ingevoerd, de registratie dit niet signaleert als fout
maar de onduidelijke boodschap “sorry, you are ineligible to sign up for facebook” geeft.

2. Netlog



De registratie op Netlog begint ook op de homepagina, in tegenstelling tot facebook bevat de
homepagina van netlog al de tabbladen en de interface voor geregistreerde gebruikers.
Bij het eerste aanzicht lijkt de registratie zeer eenvoudig, de gebruiker moet slechts 2 velden
invullen. Ook hier valt op dat een mogelijke fout in het wachtwoord niet gedetecteerd kan
worden.
Na dit registratieformulier, blijkt de registratie toch niet gedaan. De gebruiker moet nog een
reeks verplichte velden invullen, zonder mogelijkheid om dit over te slaan. Daarnaast wordt zelfs
niet aangegeven hoeveel van deze opeenvolgende formulieren nog volgen.
Dit kan tot frustratie bij de gebruiker leiden omdat de registratie ook niet meer geannuleerd kan
worden. En zo kan een fout bij het invoeren van het emailadres bijvoorbeeld, ook niet meer
verbeterd worden.

3. Twitter



De registratie van een account op twitter kan gestart worden door een opvallende knop op de
homepagina. Daarna word gevraagd het volgende formulier in te vullen.

Het eerste dat opvalt is dat direct gereageerd wordt op de invoer van de gebruiker. In geval van
een fout, wordt dit direct gesignaleerd.
Na registratie was het voor ons wel niet direct duidelijk of het gelukt was. Hier wordt mogelijk te
weinig feedback over gegeven.

4. Delicious

De registratie bij Delicious gebeurt met een knop rechtsboven “Join now”. Dit is minder
opvallend aangegeven dan bij de anderen. De registratie bestaat hier uit verschillende stappen, al



zijn deze duidelijker aangegeven dan bij bijvoorbeeld Netlog. Opvallend zijn de restricties op het
wachtwoord, dit verhoogt de beveilinging maar zorgt ook voor ongemak bij de registratie. Ook
wordt 2 keer om het wachtwoord gevraagd, een verbetering t.o.v de andere formulieren. Na
registratie is er ook de mogelijkheid om favorieten te importeren al kan dit overgeslagen worden.
Er is ook duidelijke feedback dat de registratie gelukt is.

5. Wordpress

Het eerste wat opvalt op de homepagina van wordpress is de grote “Sign up now” knop. Daarna
komt de gebruiker op een duidelijk formulier terecht, met een duidelijk groot font.
Na dit registratieformulier moet het emailadres bevestigd worden, ondertussen kan de gebruiker
nog extra informatie invullen, het is wel niet duidelijk of dit kan weggeklikt worden of dit
verplicht is. Pas na de link in de confirmatiemail te bezoeken, is het duidelijk dat de registratie
gelukt is.

6. Besluit

Leertijd bij deze applicaties is ongeveer bij allemaal hetzelfde. Nodige voorkennis is het invullen
van webformulieren dat we wel gekend achten in deze situatie. Captcha’s worden bij elk van
deze systemen gebruikt en dat kan bij sommigen nog onbekend zijn. Soms zijn ze ook moeilijk



correct in te vullen. Als het achterliggende systeem bijvoorbeeld geen rekening houdt met de
letter o en het getal nul of een onderscheid maakt tussen hoofdletters waar niet duidelijk vermeld.

De tijd om de taak uit te voeren is in dit geval best zo kort mogelijk. Facebook en twitter vallen
hier positief op, alle nodige informatie wordt direct gevraagd in 1 formulier, geen verschillende
stappen. Delicious scoort slecht op dit vlak, de strenge wachtwoordcontrole maakt het geheel
veiliger maar zorgt voor grote vertragingen bij het zoeken naar een wachtwoord en dan vergeten
we nog het feit dat de gebruiker dit moeilijker wachtwoord ook moeilijker zal kunnen
onthouden.

Aantal en soorten fouten worden best beperkt door de gebruikersinterface: het formulier van
twitter dat direct reageert op invoer van de gebruiker vinden we hiervoor dan ook optimaal.
Langs de andere kant hebben we netlog en delicious: een fout in een vorige stap kan hier soms
gewoon niet meer ongedaan gemaakt worden.

Tijd dat gebruikers zich herinneren hoe taken te volbrengen is hier niet van toepassing. Een
registratie op één welbepaalde website gebeurt doorgaans maar één keer.

Als laatste beoordelen we het subjectief gevoel van voldoening na registratie: netlog scoort hier
het slechtste, delicious daarentegen geeft goed aan dat de registratie gelukt is.

Leertijd

Tijd
om
taak
uit te
voeren

Aantal
en
soort
fouten

Tijd dat
gebruikers
zich
herinneren
hoe taak
uit te
voeren

Subjectief
gevoel
voldoening

Facebook 0 ++ + N/A 0

Netlog 0 0 - N/A --

Twitter 0 ++ ++ N/A 0

Delicious 0 -- -- N/A ++

wordpress 0 + 0 N/A 0



3. Pass a drink

1. Keuze

We hebben gekozen om de applicatie “Pass a drink” te evalueren. Niemand in onze groep kende
deze applicatie wat de evaluatie van de app makkelijker en juister maakt. Bij het testen hebben
we ook gemerkt dat de interfaces soms te wensen overliet : onduidelijke instructies, weinig
feedback e.d. En als laatste reden had de app wel een interessante naam.
Het zoeken naar een applicatie is zeer eenvoudig verlopen, we hebben gewoon de lijst van
facebook apps doorlopen op chronologische volgorde (nieuwste eerst).

2. Installatie

Bespreek kort (5-10 lijnen) hoe de installatie van de facebook app verliep.

De applicatie kan op verschillende manieren geïnstalleerd worden. O.a. door een uitnodiging te
krijgen van een vriend, door een drankje toegestuurd te krijgen of door zelf op zoek te gaan naar
de applicatie. De meest voor de hand liggende manier om dit te doen is de zoekfunctie van
facebook te gebruiken. Dit laatste was de meest gebruikte bij ervaren facebook gebruikers
waarbij we het think aloud protocol uitvoerden.

Eerst moet toelating gegeven worden (zie screenshot hierboven). Het is niet voor de handliggend
waarom dit nodig is maar mensen die facebook reeds gewoon zijn stellen zich hier al geen
vragen meer bij en voeren dit blindelings uit. Voor niet ervaren facebook gebruikers is het niet
duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Welke gegevens worden gebruikt in deze applicatie?

3. Gebruik



Bespreek meer uitvoerig (1-2 bladzijden) de “user experience” van de facebook app in gebruik.
Leg uit hoe je het “think aloud” protocol hebt toegepast. Wat zijn de belangrijkste resultaten?

De uitgevoerde thinkalouds bevinden zich in bijlage. We hebben er een onder ons gedaan en 3
buitenstaanders aangesproken. Onder die drie buitenstaanders bevinden zich één facebook
kenner, één facebook leek maar ervaren internetgebruiker en één facebook leek van een andere
generatie.

Voor de laatste thinkaloud uitgevoerd werd, is de applicatie gewijzigd. Andere tabbladen en een
betaalsysteem waren toegevoegd. Dit maakt de laatste thinkaloud minder representatief maar
toch kwamen vele klachtpunten terug. Dit verwacht men toch niet als er geupgrade wordt naar
een volgende versie.

Algemene klachtpunten en opmerkingen zullen we hier noteren. De overvloed aan reclame werd
door elke testpersoon opgemerkt. Velen zijn er zelfs ingetrapt en hebben erop geklikt. Een
volgend klachtpunt was de snelheid van de applicatie. Deze was beduidend trager dan de
algemene werking van facebook. Dit leidde soms tot gedachten dat de applicatie niets aan het
doen is.

Hier volgt een overzicht van alle tabbladen van de applicatie.

1. Your Drinks

Dit is de startpagina van de applicatie. 3 willekeurige drankjes worden hier tentoon
gesteld die men ook via hier kan zenden. Ook een grafische weergave van de statistieken
samen met de laatst ontvangen drankjes vindt men terug op deze pagina.

Sommige testpersonen dachten hier dat er slechts 3 drankjes verzonden konden worden.
Hier werd ook gerefereerd naar de vele reclame. Sommigen wisten niet wat nu bij de
applicatie hoort en wat niet. Vooral de 'continue' knoppen leken een volgende stap voor
te stellen.

2. Send Drinks

Geeft een overzicht van alle drankjes. Alle gebruikers merken hier op dat er ineens veel
meer drankjes beschikbaar zijn dan oorspronkelijk gedacht. In de eerste versie zag de



lijst er onoverzichtelijk en slordig. Een van onze testpersonen stelde voor dit in te delen
in categorieën. Dit was blijkbaar bij de makers ook een prioriteit want in de nieuwe
versie zijn de drankjes onderverdeeld. Weliswaar niet echt duidelijk op welke criteria.
Door op een drankje te klikken kun je dit versturen naar vrienden. Dit was direct
duidelijk bij elke testpersoon.

Bij het versturen van een drankje kom je op de friend-selector uit. Dit principe was bij
elke testpersoon direct duidelijk. Dat je kan filteren op naam was niet altijd geweten
maar ook niet noodzakelijk geacht aangezien de namen alfabetisch gesorteerd zijn.

De bevestiging werd door elke testpersoon positief bevonden alsook de mogelijkheid om
een persoonlijk bericht mee te sturen. Eén van de testpersonen vond dit zelfs een must.

Een andere testpersoon vond het vreemd dat na het verzenden van een drankje men
doorgestuurd werd naar de 'send drinks' pagina. Naar zijn feeling zou het logischer zijn
om terug te keren naar de hoofdpagina. Weliswaar moet genoteerd worden dat hij welk
een drankje had verstuurd rechtstreeks via de hoofdpagina.

3. Sent Drinks

Deze pagina geeft de verstuurde drankjes weer. De functie was voor iedereen duidelijk
maar het nut werd niet door iedereen ingezien. Op deze pagina is er overigens ook niets
interactief aanwezig.

4. Received Drinks

Deze pagina ondervindt dezelfde reacties als de 'sent drinks' pagina. Dit overzicht is
overigens ook terug te vinden op de hoofdpagina dus functioneel was deze pagina niet.

5. Invite

Deze pagina laat toe vrienden uit te nodigen om de applicatie te installeren. Een simpele
friend selector en een invite knop. Het doel was voor iedereen duidelijk maar niemand
voelde zich geroepen om vrienden uit te nodigen. Overigens als men een drankje stuurt
naar iemand die de applicatie niet heeft, is dit automatisch ook een invite.

Eén van de testpersonen merkte op dat de 'Annuleren' knop (hierboven) geen visuele
feedback geeft als erop geklikt werd. Dit word wel verwacht van een knop. Gebruik



knoppen of links, maar bij knoppen verwacht men visuele feedback.

6. View Friends

Geeft een overzicht van vrienden die applicatie ooit gebruikt hebben. De status van
iedereen is zichtbaar maar het is absoluut niet duidelijk hoe deze berekend wordt. Geen
enkel testpersoon kon achterhalen hoe het ranking-systeem werkt. Komt iemand hogerop
te staan door veel te sturen; door veel te ontvangen? Misschien een combinatie van
beide? Het werd niet duidelijk.

In de nieuwe versie geeft deze tab elke keer een foutmelding.

7. Top Ten

Hetzelfde principe als 'view friends' maar dan over de 10 hoogst gerankte gebruikers van
de applicatie.

8. FAQ

Deze pagina werd door slechts één testpersoon geraadpleegd. Op deze pagina staan
bijhoorlijk weinig vragen die we terughoorden bij onze testpersonen. Ook het ranking-
systeem wordt hier niet uitgelegd.

4. Besluit

Wat besluiten jullie over de kwaliteiten en problemen van de facebook app op het vlak van “user
experience” (5-10 lijnen)?

De applicatie werd over het algemeen niet als leuk en amuserend aanvaard. Het ranking-systeem
dat niet duidelijk was is volgend ons een grote negatieve factor. Hierdoor is er geen enkele
competitie in het spel. Waarom zou je drankjes zenden? De grafisch mooi ontwikkelde drankjes
werd wel door elke testpersoon geapprecieerd. De traagheid is ook een negatief punt dat snel



mensen doet afhaken. Zeker als het contrast met facebook zelf groot is. Het feit dat er net nu een
nieuwe versie online kwam, gaf ons de kans om eens te vergelijken. Vele fouten zijn echter nog
niet opgelost. Nog steeds vinden we nergens terug hoe de ranking werkt. Dit is nog steeds de
troef van deze applicatie.

Gebruik ook hier weer de “Test Aankoop”-tabel:

Leertijd

Tijd
om
taak
uit te
voeren

Aantal
en
soort
fouten

Tijd dat
gebruikers
zich
herinneren
hoe taak
uit te
voeren

Subjectief
gevoel
voldoening

Pass
a
drink

- - - 0 -

4. Besluit

Bespreek in 20-30 lijnen wat je van deze opdracht geleerd hebt. Geef ook aan wat je zelf goed of
minder goed vindt aan wat je gedaan hebt en of je de opdracht nu anders aan zou pakken.

Uit deze opdracht is voor ons duidelijk geworden dat op sites zoals facebook, netlog, e.d. de
gebruikersinterface het belangrijkste deel van het programma kan zijn; de facebook app "Pass a
drink" bijvoorbeeld doet geen uitvoerige berekeningen of moet geen moeilijke informatie
decoderen, het enige wat de app eigenlijk doet is een berichtje sturen naar een andere gebruiker.
De gebruikersinterface maakt het in de vorm van een drankje doorgeven. In dit geval was de
interface onduidelijk, verwarrend en omringd door advertenties die de aandacht afleiden.

Ook al is "Pass a drink" zo uitgewerkt, toch kunnen sommige facebook gebruikers deze
applicatie direct gebruiken, omdat de interface consistent is met andere apps die werken volgens
hetzelfde principe.
Zo zijn er bijvoorbeeld applicaties om virtuele sneeuwballen te gooien, virtuele kussengevechten
te houden, e.d. en deze zijn op dezelfde manier uitgewerkt, opvallend genoeg met dezelfde
advertenties. De gebruiker raakt gewend aan de interface en de advertenties, en hier zouden we
foutief kunnen van afleiden dat "Pass a drink" goed uitgewerkt is.

Maar zodat gebruikersinterface correcter geevalueerd zou worden, is het beter dat de
testpersonen weinig of geen ervaring hebben met de te testen applicatie. Daarom ook dat de



ontwikkelaars van een applicatie meestal de slechtste testpersonen zijn en daarom dat we ook
voor de "think alouds" personen hebben gekozen die nog nooit van de applicatie gehoord
hadden. Dit geeft een correcter beeld, onafhankelijk van enige gewenning aan de interface. Twee
van onze testpersonen hadden zelfs nog geen facebook gebruikt en was dus nog helemaal niet
gewend aan de interface.
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Appendix
ii

Brecht Van der

vekens

Pieter Van Geel
Steven Vercammen Totaal

Facebook registratie n.v.t. n.v.t. 1 1

Netlog registratie 1 1 1 3

Twitter registratie 1 1 1 3

Delicious registratie 1 1 1 3

Wordpress registratie 1 1 1 3

Blog entry over registraties 2 2 2 6

Facebook app kiezen 1 1 1 3

Facebook app installatie 1 1 1 3

Facebook app think aloud 3 3 1 7

Verslag schrijven 4 4 6 14



Vul zelf aan 3 1 2 6

Totaal 18 16 18 52

i http://www.computer.org/portal/cms_docs_transactions/transactions/trans_all/author/transguide/Trans_final_submission.zip

ii rapporteer zowel de tijd in als buiten de sessies op dinsdag; kleinere granulariteit dan 1 u is niet nodig!
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