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Eindverslag Gebruikersinterfaces  

Brecht Van der vekens, 1e Master Computerwetenschappen 
Pieter Van Geel, 1e Master Computerwetenschappen 

Steven Vercammen, 1e Master Computerwetenschappen 

Abstract—Dit is het eindverslag van groep 4. Wij hebben onze applicatie "Hello Kitty Fightclub" in 4 iteraties verbeterd. Uit deze lessen leren wij vooral dat er geen vaste 
designregels zijn voor gebruikersinterfaces en we aanpassingen daarom moeten funderen en gebruikersstatistieken moeten verzamelen rond mogelijke problemen voor 
we deze aanpakken. Het is bijvoorbeeld niet omdat één gebruiker iets als een probleem ervaart, dat dit bij alle gebruikers het geval is. Bij de initiële release hadden we 
nog enkele functies niet uitgewerkt en deze hebben we daarom aan de applicatie toegevoegd in de eerste iteratie. Deze aanpassingen hebben we niet gebaseerd op 
statistieken, eerder op persoonlijke ervaringen met de app. Vanaf iteratie 1 kunnen gebruikers andere kitties snugglen i.p.v. enkel ermee te vechten, we voegden een 
geschiedenis toe en stuurden vanaf dan ook berichten om gebruikers beter op de hoogte te houden met wat er gebeurt met hun kitty. Iteratie 2 voegt twee eenvoudige 
opties toe aan de applicatie: "Fight again" en "Fight other", en de overeenkomstige "Snuggle again" en "Snuggle other". De beslissing om de "Fight again" optie toe te 
voegen, hebben we gemaakt wanneer we merkten dat gebruikers liever dezelfde personen nog een keer aanvallen of snugglen. "Fight other" hebben we dan weer 
toegevoegd om het aantal te doorlopen schermen te verminderen. In iteratie 3 hebben we de minder gebruikte pagina's van onze applicatie wat in de verf willen zetten, 
daarom hebben we de knoppen voor deze pagina's verplaatst zodat deze beter zichtbaar zijn op de gemiddelde schermresolutie. Als laatste vermelden we nog iteratie 4, 
hier pakken we het probleem aan van de laadtijden van onze applicatie door de hele app te hermaken in ajax. Spijtig genoeg is de applicatie nog niet volledig 
herschreven, dus kunnen we enkel de resultaten van de afgewerkte delen geven.  

Ingediend op: 26 mei 2009  

———————————————————  

1 Inleiding 

In dit eindverslag overlopen we de evolutie van onze facebook applicatie "Hello Kitty Fightclub" en meer in 

detail de veranderingen aan de interface.  Hello Kitty Fightclub, zoals uit de naam kan afgeleid worden, is 

een virtuele 'fightclub' voor Hello Kitties. Elke facebookgebruiker die zich aanmeldt, krijgt een kitty en kan 

deze tegen de kitties van anderen laten vechten. Naast vechten, kan een kitty vanaf iteratie 1 ook een andere 

kitty "snugglen" om deze terug wat gezondheid bij te geven.  

We hebben gekozen voor deze applicatie omdat het zorgt voor een goed evenwicht tussen het schattige en het 

geweldadige. De spellogica hebben we eenvoudig gehouden en zo konden we ons ook volledig toespitsen op 

de interface. Elke gebruiker beheert zijn eigen kitty wat de applicatie perfect maakt voor een sociaal 

netwerkplatform zoals facebook. Het netwerkaspect van onze applicatie speelt ook goed in op het idee achter 

facebook. 

Eerst volgen we de ontwikkeling van 'Hello Kitty Fightclub' vanaf het papieren prototype tot de huidige 

toestand van de applicatie. Veranderingen zijn gegroepeerd in iteraties. De eerste iteratie gaat over  het 

toevoegen van snuggles en een history overzicht. De tweede iteratie gaat over de toevoeging van  "fight 

again" en "fight other" knoppen. De derde iteratie gaat over de verplaatsing van de knoppen op de 

hoofdpagina. Als laatste iteratie proberen we het probleem van de laadtijden aan te pakken door de hele 

applicatie te herschrijven in ajax. Deze iteratie is nog niet af en daarom geven we enkel de resultaten van de 

afgewerkte delen. Per iteratie schetsen we waarom dit nodig was, wat het doel van de aanpassingen was, en 

of dit doel bereikt werd.  

Hierop volgt een eindbespreking. Daarin beoordelen we het eindresultaat en het ontwikkelingsproces. We 

duiden aan wat beter kon en wat goed verlopen is. Als laatste wordt het verslag afgesloten met een algemeen 

besluit over wat we geleerd hebben in de lessen gebruikersinterfaces en de ervaringen met Hello Kitty 

Fightclub. 
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2 Evolutie  

2.1 Overzicht  

Sinds het papieren prototype van de eerste versie hebben we de papieren versies achterwege gelaten en onze 

interface rechtstreeks in html geïmplementeerd. Dit was sneller omdat we steeds slechts kleine veranderingen 

uitvoerden en we op deze manier veel interactiever konden testen. We hebben dit prototype telkens volgens 

het think-aloud protocol geëvalueerd, ditmaal d.m.v. een opname van het gelaat en de stem van de persoon, 

met daarbij een filmpje van alle muisbewegingen op het scherm. Dit stelde ons in staat betere conclusies te 

trekken en het uitvoeren van de test was tevens veel makkelijker.  

2.2 Initiële release 

Alvorens onze app te releasen stond hij reeds op facebook zodat we deze eerst zelf konden testen. De url om 

te spelen hebben we ook bij enkele vrienden bekend gemaakt zodat we vroege feedback van bugs en 

problemen kregen. Dit gebeurde voornamelijk op informele manier via instant messaging en mondelinge 

conversaties. Invites hadden we voor de veiligheid nog uitgeschakeld omdat we niet wilden dat mensen onze 

onafgewerkte applicatie reeds zouden gebruiken en vroegtijdig zouden afhaken  Voor de effectieve release 

op 3 april hebben we onze applicatie verhuisd naar het juiste facebook-project. Op dat moment hebben we de 

database leeggemaakt zodat iedereen met een schone lei kon beginnen en hebben we onze eerste echte invites 

verstuurd. Dit verliep vrijwel vlekkeloos zodat we na dag 1 reeds 18 gebruikers hadden.  

In het vorige verslag hield onze kitty een rocketlauncher in de hand. Deze hebben we bij de initiële release 

weggelaten om verwarring bij gebruikers te vermijden. We besloten om wapens voorlopig weg te laten en 

deze mogelijk in de toekomst nog toe te voegen. Vanaf deze release loopt de kitty van de gebruiker ook 

verwondingen op, hier wijken we ook af van het papieren prototype omdat het vechtsysteem nog niet 

volledig uitgewerkt was op papier.  

  
Figuur 1 - Hello Kitty Fightclub v 1.0 
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3 Iteraties  

3.1 Iteratie 1 (20/04/09) 

De eerste iteratie hebben we niet systematisch aangepakt. We hadden nog een hoop ideeën om onze 

applicatie interessanter te maken die we niet tijdig klaar konden krijgen voor de initiële release, deze hebben 

we daarom ingevoerd in de eerste iteratie.  

3.1.1 Doel 

 

In deze iteratie proberen we ervoor te zorgen dat gebruikers op regelmatigere basis naar onze applicatie 

terugkomen en proberen we ook ons gebruikersaantal uit te breiden. We kozen ervoor om dit als eerste aan te 

pakken omdat andere problemen zoals o.a. de slechte laadtijd niet zo eenvoudig en snel bleek opgelost te 

geraken en we dan mogelijk onze gebruikers reeds kwijt zouden kunnen zijn. Dit wanneer we juist een 

voldoende grote gebruikersbasis nodig hebben om conclusies te kunnen trekken uit hun gedrag.  

Na de eerste release merkten we al snel dat het nodig was om meer informatie te tonen aan de gebruikers. 

Wanneer ze bijvoorbeeld de volgende dag naar hun kitty kwamen kijken, bleek deze meer experience te 

hebben gekregen of gewond te zijn, zonder dat de gebruiker wist waarom. De gebruiker had meestal wel door 

dat hij aangevallen werd maar niet door wie. Dit probleem is ons door vele gebruikers al gemeld nadat de app 

een paar dagen gebruikt werd.  

Daarnaast hebben we ook klachten gekregen van gebruikers dat het op de fight pagina niet duidelijk is met 

welke kitties er al dan niet gevochten kan worden (dit omwille van de maximum 3 keer per 6 uur restrictie en 

het feit dat de kaders toen nog niet grijs werden). De run-away knop was ook niet duidelijk. Men kan op deze 

knop dubbelklikken (evenals op de kitties), maar vele gebruikers deden dit niet omdat dubbelklikken niet 

consistent is met andere webpagina's waar een enkele klik bijna altijd voldoende is. Daarom klikt men 

meestal eerst op run away en dan op fight, iets wat de meeste gebruikers ook vreemd vinden. 

Uit persoonlijke feedback hebben we ook vernomen dat het vaak voorvalt dat iemands vrienden het spel niet 

actief spelen, waardoor alle kitties in zijn lijst steeds dood zijn en blijven. We zoeken een oplossing zodat 

deze mensen niet afhaken doordat ze niets kunnen doen. 

Ten slotte pakken we in deze iteratie een aantal bugs aan. Eén belangrijke hiervan is een systeem dat 

gebruikers (en tenslotte ook wijzelf) ontdekt hadden waardoor men erg snel kon stijgen in level. Een 

denkfout in het vecht- en healthsysteem maakte het mogelijk 3 gevechten op rij te winnen van iemand met 

een veel hoger level, wat een enorme experience-boost gaf. 

3.1.2 Werkwijze  

 

Zoals eerder gezegd zijn er meerdere aanpassingen in deze iteratie die we tegelijk hebben doorgevoerd. Zo  

gebruiken we notifications om gebruikers op de hoogte te houden van wat er in hellokitty-land gebeurt. Elke 

keer een gevecht of een snuggle plaats vind, wordt de tegenpartij hiervan op de hoogte gebracht. 
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Ook zonder de notifications willen we het mogelijk maken om een overzicht te krijgen van de afgelopen 

gevechten en snuggles tijdens de afwezigheid van de gebruiker. Hiervoor voegen we een history-feed toe 

onderaan de hoofdpagina. Hiermee wordt het hopelijk minder verwarrend voor de gebruiker waarom zijn 

kitty half-dood is op het moment dat hij inlogt, en waarom hij plots ervaringspunten gekregen heeft zonder 

acties te ondernemen. 

Tegelijk met de history voegen we ook een 'snuggle' functie toe. Snuggles geven jouw of andere kitties terug 

een beetje extra leven ( +10%) . Op die manier kan de speelduur van een sessie verlengd worden, i.p.v. dat 

deze beëindigd zou worden wanneer de kitty geen healthpoints meer over heeft. Snuggles voegen een sociaal 

en strategisch aspect toe aan het spel, men kan samenwerken, lieve gebaren naar anderen maken, etc. De 

snuggle functie heeft dezelfde beperking als het vechten: slechts 3 snuggles per kitty per 6 uur. 

Om het aantal gebruikers te verhogen willen we de bestaande userbase aansporen om invites te sturen. Invites 

zijn naast mond-aan-mond reclame de belangrijkste toestroom van gebruikers naar onze applicatie dus willen 

we dat gebruikers er zoveel mogelijk versturen. We geven daarom vanaf nu een health-bonus per 

uitgenodigde persoon (+10%). Hierdoor kan de gebruiker zijn eigen speelduur verlengen door anderen uit te 

nodigen.  

Aangezien er in de lijst van vrienden vele dode kitties zijn hebben we een auto-revive functie ingebouwd. Dit 

apart scriptje draait om de 48 uur en wekt dode kitties terug tot leven. Elke kitty die 48 uur inactief is 

geweest krijgt terug 100% leven. Als sanctie wordt er 10% van de levelprogress afgehaald. Er wordt echter 

nooit in level gedaald dus de sanctie blijft minimaal. 

We voegen ook een top-friends pagina toe waar het mogelijk is de eigen kitty te vergelijken met die van 

vrienden. Dit moet zorgen voor een groter competitiegevoel bij onze gebruikers.  

Om een beter onderscheid te maken tussen de kitties waar wel en niet mee gevochten kan worden hebben we 

ervoor gezorgd dat kitties op de fight pagina voortaan een grijze achtergrondkleur krijgen wanneer ze niet 

langer aangevallen kunnen worden, hetzelfde deden we voor snuggles.

 
Figuur 2 - Grijze achtergrond 
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Om de diversiteit van onze kitties te verhogen hebben we het aantal mogelijke kleuren verviervoudigd. Op 

vraag van enkele gebruikers werden hier zelfs enkele patronen aan toegevoegd. 

 

Bij de release van deze iteratie stuurden we een notification naar alle gebruikers. We hoopten de slapende 

gebruikers even wakker te schudden dat er een nieuwe versie was, alsook de regelmatige gebruikers kort op 

de hoogte te brengen van de nieuwigheden.

 

3.1.3 Verwacht effect 

 

Met de beloning voor de invites hopen we op een stijging van 50 procent in het aantal verstuurde invites per 

dag. Als gevolg van deze invites zouden we ook graag een stijging in ons gebruikersaantal zien maar dit is 

geen noodzakelijk gevolg aangezien de health-bonus meteen wordt toegekend onafhankelijk van het feit of 

de uitgenodigde gebruiker onze app ook echt gaat gebruiken. 

Met de newsfeed en de snuggles hopen we de sessieduur van gebruikers te verhogen. Aangezien de gebruiker 

zijn kitty zelf kan snugglen en ook gesnuggled kan worden door vrienden, kunnen we toch minstens een 

stijging van 30 procent op de sessieduur verwachten (omdat de gebruiker zijn eigen kitty drie keer kan 

snugglen en zo 30 procent meer gezondheid heeft). 

 

De notifications moeten ervoor zorgen dat gebruikers op regelmatigere basis langskomen wanneer er iets 

gebeurd is gedurende hun afwezigheid op de app. Ze dienen als geheugensteuntje en als mogelijkheid om 

sneller op de applicatie te geraken. We hopen dat 50 procent van onze sessies gestart zullen worden vanuit 

een notification-link. 

 

De nieuwe kleurtjes moeten ervoor zorgen dat meer combinaties mogelijk zijn en elke kitty op die manier 

iets unieker toont. We willen dat 90 procent van onze huidige actieve gebruikers een nieuw bezoek aan de 

customize pagina brengen, en dat het aantal unieke kitties hoger is dan 60 procent. 

3.1.4 Verloop  

 

De ontwikkeling van deze aanpassingen werd reeds gestart de dag van de eerste release. We hadden ze graag 

van in het begin geïmplementeerd maar het basissysteem was nauwelijks tijdig klaar waardoor dit naar de 

toekomst geschoven werd. Aangezien we reeds op voorhand deze veranderingen in gedachten hadden was 

het niet al te moeilijk deze toe te voegen. Onze main-interface bevatte echter slechts 4 knoppen, waardoor we 

onderaan een extra balk met knoppen moesten toevoegen om alles toegankelijk te maken. 

Met het sturen van de notification naar alle gebruikers is er iets misgelopen. We gebruikten hiervoor een php-

lusje dat naar elke gebruiker een notification moest sturen, maar dit nam behoorlijk veel tijd in beslag 

waardoor we een timeout kregen op de pagina. We wisten niet op welk punt ons script eindigde. Om zeker te 

zijn dat iedereen het zou krijgen hebben we dit opnieuw geprobeerd met een facebook-functie waarbij 

meedere userid's konden meegegeven worden. Helaas hebben hierdoor een groot aantal users onze 

boodschap tweemaal ontvangen. 
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3.1.5 Resultaat  

 

Na deze iteratie is ons scherm-transitie-diagramma op de volgende plaatsen gewijzigd. 

 

 
Figuur 3 - Hello Kitty Fightclub v 2.0 met History, Snuggles en Top Friends 

 

Aan het hoofdscherm werden knoppen toegevoegd voor de snuggles, de volledige history en top friends. Ook 

werd er een korte historyfeed toegevoegd met de recentste gebeurtenissen in de fightclub. Daarnaast hebben 

we ook wat kleuren toegevoegd op de customize pagina. 
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Figuur 4 : De nieuwe customize opties 

3.1.6 Evaluatie  

 
Grafiek 1 - Totaal aantal invites / dag 
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Op deze grafiek zien we het totaal aantal invites per dag. Als we trendlijnen tekenen op de grafiek zien we 

dat de richtingscoëfficiënt een sterke toename heeft op 20 april. Dit is de releasedatum van iteratie 1. Voor 20 

april verstuurden we gemiddeld 25,27 invites per dag. Van 20 april tot 12 mei verstuurden we er gemiddeld 

59,36 per dag. Dit is toename met een factor 2,34x. Onze doelstelling van 50 procent is hiermee ruimschoots 

gehaald. We zien echter wel dat er rond 12 mei terug een daling is tot gemiddeld 28,38 invites per dag. Dit is 

terug een daling met een factor 2,09x. Dit is nog steeds een factor 1,12x hoger dan voor de release van 

iteratie 1. We vermoeden dat dit te wijten is aan het verminderde gebruik van onze app met de aankomende 

examens. 

 

 
Grafiek 2 - Totaal aantal gebruikers / dag 

 

De bovenstaande grafiek toont het aantal users per dag. De rode trendlijn toont aan dat het snel steeg in het 

begin maar daarna begon met stagneren. Met de overstap naar de tweede versie van onze applicatie (blauwe 

lijn) zien we dat er terug een sterke stijging is. Dit blijft echter niet duren. Na verloop van tijd stagneert het 

opnieuw. Op de grafiek is ook te zien dat er een stijging is van het aantal niet-geinviteerde gebruikers. Een 

groot deel zijn afkomstig van reclame op facebook groepen door één van onze gebruikers. Veel van deze 

mensen blijven echter niet lang wegens een gebrek aan vrienden die deze app geinstalleerd hebben. 
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Grafiek 3 - Gemiddelde sessieduur (in seconden) 

 

Opvallend merken we dat de gemiddelde sessieduur na deze update afneemt! Als we even nadenken over de 

mogelijke redenen hiervoor kunnen we besluiten dat vele mensen snugglen, een kwartier wachten en hierna 

terug komen om hun winsten te oogsten. Aan de grafiek hieronder die het aantal sessies toont kan je zien dat 

het aantal sessies stijgt. Dit bevestigt onze bedenkingen gedeeltelijk.

 
Grafiek 4 - Aantal sessies per dag 
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Grafiek 5 - Toestroom via notifications 

 

Bovenstaande grafiek toont hoe gebruikers onze applicatie bereiken. De grafiek toont dit vanaf het punt dat 

de notifications ingebouwd waren. In de grafiek is zichtbaar dat iets meer dan 20 procent van de sessies 

gestart werden vanuit een notificationlink. Dit is beduidend minder dan de gehoopte 50 procent. 

Desalniettemin zijn we toch tevreden van de resultaten. In de grafiek kan je ook zien dat 30 procent van de 

sessies gestart worden uit andere pagina's. Dit valt voor wanneer gebruikers de hello kitty pagina laten open 

staan en langer dan een kwartier wachten om verder te spelen. We hebben gezien dat de "fight" pagina hier 

de hoogste staat. Waarschijnlijk laten gebruikers de hoofdpagina openstaan voor een kwartier of langer en 

klikken ze daarna op de fight-knop om verder te gaan.

Onze nieuwe kleurtjes hebben heel wat gebruikers aangezet hun kitty te veranderen. Van de 95 gebruikers 

die toen aanwezig waren in ons systeem zijn er 60 teruggekeerd naar de customize pagina. Dit komt op 63,1 

procent en is lager dan de verwachte 90 procent. Als we er nadien over nadenken hebben we over deze 

nieuwe kleuren te weinig reclame gemaakt. Enkel in de notification die we stuurden bij iteratie 1 hadden we 

er iets van vermeld. Weliswaar kunnen gebruiken in de lijst van hun vrienden wel zien dat er nieuwe outfits 

zijn. Van de 243 gebruikers zijn er 193 die hun kitties hebben aangepast. Er zijn 53 unieke kitties in het 

systeem. Dit komt op 27,4 procent en ligt lager dan de gehoopte 60 procent. Dit is vooral te wijten aan het 

voorkomen van een aantal populaire combinaties en mensen die de strik en de shirt in dezelfde kleur nemen. 

82 van onze gebruikers hebben dezelfde kleur voor hun strik als voor hun shirt. 
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3.2 Iteratie 2 (28/04/09) 

Voor de tweede iteratie zijn we in de statistieken gaan kijken naar de manier waarop spelers hun 

tegenstanders uitkiezen. We merken dat vaak drie opeenvolgende keren dezelfde persoon wordt uitgedaagd. 

Ook bij het snugglen zien we dat vaak dezelfde kitties nog eens geselecteerd worden. 

 

3.2.1 Doel  

 

Om dezelfde persoon meerdere malen uit te dagen moet de gebruiker een hele reeks schermen doorlopen. 

Eerst moet een tegenstander gekozen worden, vervolgens vindt het gevecht plaats en daarna krijgt men het 

resultaat hiervan te zien. Als hij hierna dezelfde persoon wil uitdagen moet hij eerst via de hoofdpagina terug 

naar de fight pagina waar hij vervolgens dezelfde persoon moet gaan zoeken. Dit is eentonig en kan tot 

verveling bij de gebruiker leiden. Het doel van deze iteratie is daarom het aantal te doorlopen pagina's per 

gevecht te verminderen. 

 

3.2.2 Werkwijze  

 

We voegen twee knoppen toe op de pagina waar het gevecht plaatsvindt. Deze knoppen verschijnen pas 

nadat het gevecht afgelopen is. Een eerste knop 'Fight Other' brengt de gebruiker terug naar de pagina waar 

tegenstanders geselecteerd kunnen worden. Een tweede knop 'Fight again' laat toe dezelfde persoon opnieuw 

uit te dagen, deze knop verschijnt echter slechts wanneer het toegelaten is deze persoon opnieuw uit te dagen. 

Dit kan alleen maar als geen van beide kitties gestorven is, en de kitties nog niet 3 keer gevochten hebben in 

de laatste 6 uur. 

 

3.2.3 Verwacht effect  

 

We verwachten dat gebruikers minder hinder ondervinden omdat ze minder pagina's moeten doorlopen die 

niet steeds gewenst zijn. Hierdoor zal de verhouding tussen de sessieduur en het aantal gevechten positief 

toenemen. We hopen ook dat er meer gevechten en snuggles zullen plaatsvinden. 

 

3.2.4 Verloop  

 

De knoppen toevoegen verliep zeer vlot en was op minder dan een uur tijd gedaan. We merkten ook direct 

aan de statistieken dat ze ook echt gebruikt werden. 
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3.2.5 Resultaat  

  

 
Figuur 5 - transitiediagramma fights voor/na



CHI 2008-2009  

13 

 

Op de figuur hierboven zien we in het rood de klassieke manier om een tegenstander uit te dagen. Eerst moet 

de uitdager een tegenstander kiezen, vervolgens ziet hij het gevecht, daarna krijgt hij een resultaatpagina 

hiervan te zien, waarna hij gedwongen wordt naar de indexpagina terug te keren.  

In het groen zien we het effect van de 'Fight again' knop. Om dezelfde tegenstander uit te dagen moeten drie 

pagina's minder doorlopen worden. Het resultaat van het gevecht is niet meer expliciet zichtbaar voor de 

uitdager, maar dit kan vaak uit het verloop van het gevecht reeds afgeleid worden. Indien de gebruiker dit 

wenst kan hij het nog steeds opvragen via de history waar alle afgelopen gevechten bekeken kunnen worden.  

In het blauw zien we wat er gebeurt indien we op de 'Fight other' knop drukken. De gebruiker keert terug 

naar het scherm waar hij een tegenstander kan selecteren. Op deze manier kan hij twee pagina's overslaan die 

niet noodzakelijk zijn indien hij een andere speler wil uitdagen.  

3.2.6 Evaluatie  

 

Als we kijken naar onze statistieken zien we dat na het invoeren van de knoppen ongeveer 44 procent van 

onze gevechten op deze manier gestart worden. Meer specifiek, de 'Fight again' knop is verantwoordelijk 

voor 20 procent van de gevechten, de 'Fight other' knop voor 22 procent. Bij de snuggles nemen we 

gelijkaardige resultaten waar, 30 procent van de snuggles gebeurt via 'Snuggle again' en 21 procent via 

'Snuggle other'. Dit maakt dat 51 procent van de snuggles via deze twee knoppen plaatsvindt.

 
Grafiek 6 - Aantal fights per sessieminuut 

 

In de grafiek zie je dat vanaf de release van deze iteratie er een stijging is in het aantal gevechten per 

sessieminuut. Hieruit kunnen we besluiten dat ons vooropgesteld doel bereikt is. 
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3.3 Iteratie 3 (13/05/09) 

In iteratie 3 nemen we de lage populariteit van onze niet-interactieve pagina's onder handen. We merken dat 

41 procent van onze gebruikers de rules pagina niet bekeken heeft, en ook de history en top-friends pagina 

worden door respectievelijk 75 en 65 procent van de gebruikers nooit bezocht.  

3.3.1 Doel  

 

Het doel van deze iteratie is om onze niet-interactieve pagina's populairder te maken, of er op z'n minst voor 

te zorgen dat elke gebruiker ze minstens één keer gezien heeft. 

 

3.3.2 Werkwijze  

 

We vermoeden dat deze pagina's weinig bekeken worden omdat de knoppen die er naar verwijzen nogal 

geisoleerd staan van de rest van de knoppen. Op een resolutie van 1280x800 pixels vallen ze zelfs volledig 

buiten beeld. Gebruikers moeten scrollen om deze knoppen te gebruiken en uit de gebruikspercentages 

kunnen we afleiden dat ze dat niet doen. 

 

 
Tabel 1 - Statistieken van schermresoluties (Bron: www.w3schools.com) 

 

In de statistieken van w3schools zien we dat mogelijk 43 procent van onze gebruikers hier last van heeft, dit 

percentage geeft misschien niet perfect weer hoeveel van onze gebruikers er echt last van hebben maar het 

geeft ons wel een teken naar waar het zal evolueren. Daarom lijkt het ons nodig om dit op te lossen. 

 

Dit kon met een eenvoudige aanpassing: om de knoppen makkelijker toegankelijk te maken plaatsen we ze 

boven de history-feed i.p.v. eronder. 
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3.1.3 Verwacht effect  

 

We hopen dat onze niet-interactieve pagina’s hierdoor populairder worden en dat nieuwe gebruikers deze 

pagina's ook werkelijk bekijken. 

 

3.3.4 Verloop  

 

Aangezien onze indexpagina modulair opgebouwd is volstond het om enkele regels van plaats te verwisselen. 

Deze iteratie nam slechts enkele minuten werk in beslag. 

3.3.5 Resultaat  

 
Figuur 6 - Resultaat iteratie 3 

De rode lijn in figuur 6 geeft aan waar een gemaximaliseerd browser-venster stopt op een resolutie van 

1280x800 pixels.

3.3.6 Evaluatie  
 

 voor verplaasting na verplaatsing 

rules.php 91/122 5/12 

historysl.php 51/122 6/12 

top.php 65/122 8/12 

Tabel 2 - iteratie 3 

In de tabel zien we dat voor de verplaatsing er slecht de helft van de toen aanwezige gebruikers (die actief de 

applicatie gebruiken, meer als 20 pageviews) naar de pagina's zijn gaan kijken (bij rules iets meer). Na de 
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verplaatsing zien we dat elke nieuwe gebruiker (die de applicatie actief gebruikt) niet per se naar deze 

pagina's gaat kijken. Het verplaatsen van de balk heeft dus duidelijk zijn gewenst effect gemist. 

 

3.4 Iteratie 4 

Iteratie 4 hebben we niet volledig geïmplementeerd wegens tijdsgebrek. We geven echter een preview van 

wat we in de toekomst nog willen veranderen. 

3.4.1 Doel  

 

Hoe hard we ook ons best hebben gedaan om onze code te optimaliseren, onze applicatie is traag. Dit is niet 

omdat onze server traag is, maar gewoonweg omdat al onze gegenereerde html door facebook geparsed en in 

de eigen interface ingeplakt moet worden. We hebben hier in het begin weinig tot geen rekening mee 

gehouden, ook omdat we geen idee hadden wat we hieraan konden doen. Toen we ontdekten dat we met ajax 

direct met onze server kunnen communiceren en dat de data niet via facebook moest, hebben we een krachtig 

hulpmiddel om onze applicatie dynamischer en responsiever te maken. 

 

Het doel van de applicatie is wederom onze app aantrekkelijker te maken. Minder frustratie van gebruikers, 

meer fights/snuggles per sessieduur en meer Daily Active Users (DAU). 

 

3.4.2 Werkwijze  

 

Voor deze iteratie hebben we de interface een volledige omzwaai gegeven. We hebben uit onze vorige 

iteraties en de feedback van gebruikers geleerd dat de laadtijd van de applicaties een enorme afknapper is. 

Ook werd het dringend tijd dat we het vechtsysteem eens volledig herzien en er enige vorm van talenten in 

bouwden. 

 

3.4.3 Verwacht effect  

 

We zouden hierdoor weer een stijging in het aantal DAU willen zien. Ook een langere sessieduur en een 

groter aantal sessies per dag. 

 

3.1.4 Verloop  

 

We hebben het systeem volledig in ajax gebouwd. Alle acties gebeuren op de hoofdpagina en wanneer er 

nood is aan een extra venster gebeurt dit via een popup van facebook die dan de nodige acties toont. 
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3.4.5 Resultaat 

 
Figuur 7 - Iteratie 4 

In figuur 7 wordt de nieuwe versie getoond. De huidige stand van je eigen kitty wordt links getoond terwijl je 

onmiddellijk de toestand van je vrienden hun kitties rechts kunt zien. Hiervoor is geen extra pagina vereist. 

Per vriend staat er een fight, een snuggle en een history knop. De werking van deze knoppen spreekt voor 

zich. Wanneer men iemand snuggled gebeurt dit op de achtergrond en kan men ondertussen andere acties 

ondernemen. Zo kan men bijvoorbeeld meerdere vrienden tegelijk snugglen. De fightknop zou een extra 

popup openen waarin het gevecht zich plaats vindt, alsook de history knop. 

 

Om de halve minuut wordt op de achtergrond de huidige health, level, levelprogress, kleuren en de naam van 

elke vriend opgevraagd en dynamisch met ajax geupdate. Zo is er wellicht nooit een page-refresh of een extra 

page-visit nodig tijdens het gebruiken van deze versie. Weliswaar is er bij het openen van die popup 

communicatie met onze server nodig maar dit kan dan rechtstreeks gebeuren en hoeft niet via facebook te 

gaan. 

 

3.4.6 Evaluatie  

 

Aangezien deze iteratie nog niet volledig afgewerkt is, kunnen we ze ook nog niet volledig evalueren. Wat 

direct opvalt is dat de hoofdpagina veel meer informatie en mogelijkheden bevat. Het is mogelijk om direct 

een tegenstander te kiezen om mee te vechten of deze te snugglen. Daarnaast is het snugglen ook veel 

eenvoudiger geworden. In de vorige versie moesten 3 pagina's doorlopen worden voor 1 snuggle. Na deze 

iteratie blijft de gebruiker op dezelfde pagina en kan hij tegelijk verschillende kitties snugglen. Uit onze 
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eerste informele testen blijkt dat de testpersonen zeer enthousiast zijn over de nieuwe interface en dat er ook 

beduidend meer snuggles uitgedeeld worden. Maar pas na de release van deze nieuwe versie zullen we echt 

statistieken hebben om deze waarnemingen te ondersteunen. De fight sequentie is nog niet volledig 

uitgewerkt waardoor we hiervoor nog geen feedback hebben. 

 

 

 4 Evolutie 

4.1 Zelfbeoordeling eindresultaat  

Om het eindresultaat te kunnen beoordelen, nemen we de applicatie na iteratie 3 als eindresultaat. Zoals we 

in dit verslag al vermeld hebben, zijn we de volgende iteratie al aan het uitvoeren: de gehele applicatie 

hermaken in ajax voor betere laadtijden. Omdat we nu terug vanaf nul beginnen, schept dit ook de 

mogelijkheid om andere zwakke punten van onze app aan te pakken.   

Zo is het vechtsysteem voorlopig nog volledig willekeurig, gebruikers kunnen geen aanval kiezen en winst 

hangt af van het level waarin de gebruiker zich bevindt en voor de rest van het geluk van de gebruiker. In de 

volgende iteratie zijn we van plan om dit te veranderen, mede daarom is dat deel van de iteratie nog niet af. 

We zouden meer mogelijkheden willen invoeren tot strategie, ervoor zorgen dat de uitkomst van een gevecht 

meer afhangt van de vaardigheden van de gebruiker en zijn kitty.   

Een ander zwak punt dat we mogelijk nog kunnen aanpakken, is dat gebruikers, die geen vrienden hebben die 

het spel spelen, onze applicatie niet kunnen gebruiken. Op deze manier beperken we de verspreiding van 

onze eigen app. De mogelijkheid om tegen een willekeurige tegenstander in hellokittyland te spelen zou dit 

oplossen. Een andere oplossing is bijvoorbeeld championships organiseren per levelklasse waarbij de 

winnende kitty een 'championship belt' krijgt. 

Omdat we in de volgende iteratie de app helemaal herschrijven, moeten we natuurlijk opletten om de goeie 

kanten van onze app niet te verliezen. De eenvoudige en speelse 'look and feel' bijvoorbeeld past zeer goed 

bij het onderwerp "Hello Kitty" en moeten we daarom zo goed mogelijk proberen te bewaren, net zoals de 

gevechten die stap voor stap verlopen en de kitties die geleidelijk aan gewond raken. 

 
4.2 Zelfbeoordeling ontwikkelproces  

Ook het ontwikkelingsproces had zijn sterke en zwakke punten. Zo hadden we bijvoorbeeld direct in ajax 

kunnen beginnen. Maar aangezien niemand van onze groep al ooit ajax gebruikt had en php voor ons al 

behoorlijk lang geleden was, had dit ook voor de nodige vertraging en problemen kunnen zorgen. 

Het ontwikkelingsproces had wel systematischer moeten verlopen, voor het systeem achter de gui 

bijvoorbeeld hadden we misschien een eenvoudig UML design kunnen maken om het dan makkelijker te 

kunnen uitbreiden of naar ajax overschakelen. Maar omdat de nadruk bij dit vak ligt op de interface en de 

berekeningen van de applicatie relatief eenvoudig zijn, hebben we dit niet gedaan. 
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Vanaf het begin hebben we wel de ontwikkeling van de gui en de berekeningen erachter gescheiden 

gehouden, beide delen werden zelfs ontwikkeld door verschillende personen. Dit maakte de interface 

eenvoudiger en afgewerkter omdat deze ontwikkeld werd zonder gebruik te maken van voorkennis van de 

werking achter de interface.  

 

5 Besluit  

Als we van dit vak 1 ding geleerd hebben, is het dat er geen gouden regel is voor het ontwikkelen van een 

gebruikersinterface. Een interface wordt ontwikkeld en in stappen verbeterd net zoals de rest van een 

computersysteem. Het enige grote verschil met de rest van het systeem is dat testen niet alleen op de 

computer kunnen gebeuren. Omdat de interface zorgt voor het contact tussen mens en machine is er 

overduidelijk ook nood aan testen door gebruikers. Dit is ons ook opgevallen tijdens het jaar. Het 

ontwikkelen van onze applicatie was natte vinger werk omdat er geen echte design regels zijn waar we mee 

konden beginnen. Een papieren prototype hielp ons wel al veel verder. Het goede aan deze aanpak was dat 

we direct praktische ervaring opdeden en leerden nadenken over gebruikersinterfaces door ze te maken en dat 

deze ontwerpen ook direct getest werden. 

Als laatste nog iets wat minder goed verliep bij het vak:  het gebruik van twitter en blogposts was voor ons 

minder goed omdat ze niet aansloten bij het ontwikkelen van de applicatie en zo veel vergeten werden. Een 

mogelijkheid was om een developmentblog en een twitteraccount te maken voor de applicatie zelf en hier 

elke aanpassing aan de app systematisch te rapporteren, maar dat hadden we dan vanaf het begin moeten 

doen.  

Appendix 

 Brecht Van der vekens  Pieter Van Geel  Steven Vercammen  Totaal  

Iteratie 1 15 5 2 22 

Iteratie 2 1 1 0 2 

Iteratie 3 1 1 0 2 

Iteratie 4 8 0 0 8 

Verslag 3 15 15 33 

Totaal  28 22 17 67 

 


