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Abstract—Dit is het verslag voor opgave 1 van gebruikersinterfaces, van groep 6. Wij hebben de registratie

geëvalueerd van facebook, netlog, twitter, wordpress en delicious, alsook van de facebook app Birthday Calendar. Uit

deze evaluatie leren wij vooral dat op de meeste gebruikersinterfaces nog wel enkele verbeteringen doorgevoerd

kunnen worden en dat het afnemen van Think Aloud tests niet altijd even gemakkelijk is. Het is best op voorhand een

plan op te stellen over hoe de tests worden afgenomen, geëvalueerd en gebruikt.

Ingediend op: 27 februari 2009

—————————— ? ——————————

1. Inleiding

In het kader van het vak gebruikersinterfaces is dit ons eerste verslag. We beginnen met de
evaluatie van het registratieproces bij enkele websites. We bespreken hier zaken zoals de leertijd,
tijd om de taak uit te voeren, het aantal en soorten fouten en het subjectief van voldoening. De
tijd dat gebruikers zich herinneren hoe een taak uit te voeren is hierbij niet van belang omdat een
registratie typisch maar eenmaal wordt uitgevoerd. Hierna, bij het evalueren van de installatie en
het gebruik van de Birthday Calendar, is het wel nodig om ook dit laatste puntje in onze
bespreking op te nemen. Deze Birthday Calendar is een Facebook applicatie die we zelf gekozen
hebben om te evalueren. Dit doen we onder meer met behulp van meerdere Think Aloud testen.
Op het einde besluiten we met een algemene conclusie. De ruwe tekst van de Think Aloud
experimenten en de kladversies van de evaluatie van de registratie op de sociale netwerk
websites zijn te vinden op onze weblog.1

2. Evaluatie van de registraties

1. http://thatsalottachi.wordpress.com/



2.1 Facebook

De leertijd van het registreren bij facebook is zeer klein. Bij het openen van de hoofdpagina
verschijnt er direct een registratie formulier en kunnen we meteen aan de slag. Dit is wel een
beetje misleidend omdat het inschrijvingsproces nog enkele pagina's doorgaat en een
aanzienlijke tijd in beslag neemt. De captcha die hierbij gebruikt wordt is relatief moeilijk en kan
voor problemen zorgen. Hiernaast is het ook niet mogelijk om opnieuw een confirmatie mail te
verzenden indien deze per ongeluk permanent verwijderd werd door je e-mail client, verloren
was tijdens het transport of laattijdig aankomt. Het subjectieve gevoel bij het registreren ligt hier
vrij laag. Er wordt vrij snel gevraagd naar gevoelige informatie (e-mail accounts
plus bijbehorend wachtwoord) en het gevoel dat we veel zinloze informatie moeten invullen is
groot. Daarnaast is het ook niet meteen duidelijk wat de meerwaarde is van de registratie. De zin
"Met Facebook ben je verbonden en deel je alles met iedereen in je leven." is ver van duidelijk.

2.2 Netlog

Netlog, een concurrent van Facebook, hanteert een gelijkaardige aanpak. Ook hier vinden we het
registratieformulier op de hoofdpagina en moeten we een hele hoop acties uitvoeren voor het
registratieproces afgerond kan worden. Zo hebben we verschillende schermen waar we al dan
niet verplichte informatie moeten invullen, een captcha controle, een e-mail bericht dat
geconfirmeerd moet worden, enz. Dit neemt een redelijk lange tijd in beslag. Bij Netlog is er een
grotere kans om een fout paswoord in te geven aangezien er geen controleveld is voorzien (en
het paswoordveld niet leesbaar is). Ook hier hebben we, zoals bij Facebook, een vrij slecht
subjectief gevoel, vanwege de vraag naar gevoelige informatie, de grote hoeveelheid informatie
die we moeten invullen en ook vanwege de opvallende reclame die we zijn
tegenkomen. Daarentegen wordt op de hoofdpagina meer informatie gegeven over wat Netlog is
en is het makkelijk af te leiden wat de voordelen van de registratie zijn.

2.3 Twitter

Twitter laat in de meeste opzichten Facebook en Netlog ver achter zich. Het vinden van het
registratieformulier is wat moeilijker. Maar het registratieproces neemt een stuk minder tijd in
beslag, slechts 1 pagina. En er is geen nood aan het bevestigen van een e-mail adres. Toch blijft
er nog steeds een kans op fouten door het ontbreken van een controle veld voor het paswoord en
het gebruik van de populaire captcha beveiliging. Het subjectieve gevoel ligt hier een stuk hoger.
We weten waarom we ons registreren, het proces verloopt snel en we kunnen direct beginnen
met tweeten.

2.4 Delicious

De zin "social bookmarking" geeft een vlotte internet gebruiker al direct een idee waarom het
handig kan zijn een account aan te maken. Het vinden van het formulier neemt weer een extra
stap in beslag. We krijgen direct een indicatie over hoeveel tijd het registratie proces ongeveer in
beslag gaat nemen. Er wordt niet veel informatie gevraagd, maar toch vragen we ons af waarom



Delicious behoefte heeft aan onze voor en achternaam. Een fout die we denken dat vaak
voorkomt is de volgende: bij het invullen van de gebruikersnaam krijgen we directe feedback, bij
het invullen van het paswoord hierna niet, ook al denken we nu van wel. Hierdoor wordt vaak de
grijze tekst met de vereisten van het paswoord overgeslagen en dit verhoogt de kans op fouten
aanzienlijk. Ons algemeen gevoel achteraf is dat de registratie wel vlot verliep, maar soms
verwarrend kan zijn, zeker voor minder vlotte internet gebruikers. Een voorbeeld hiervan is het
installeren van de bookmarklets.

2.5 Wordpress

De hoofdpagina van Wordpress.com bevat een duidelijke knop die naar het registratieformulier
verwijst. Het formulier is kort en ook al verwacht het een confirmatie mail, neemt het niet veel
tijd in beslag. Hoe dan ook, ook al geeft het formulier rechtstreekse feedback, het is nog steeds
mogelijk een te zwak paswoord te kiezen, dat je na het verzenden van het formulier nog verplicht
zal moeten aanpassen. We hebben wel een goed gevoel over de registratie, we kunnen uitgebreid
de voordelen en mogelijkheden bekijken van de registratie, ze verloopt vlot en we moeten geen
overbodige informatie invullen. Het gebruik na de registratie verloopt daarentegen iets
moeizamer.

2.6 Besluit

Algemeen kunnen we besluiten dat registratieformulieren meestal snel te vinden zijn. Toch is het
niet altijd duidelijk wat de meerwaarde is van de registratie of waarom registratie nodig is. We
verliezen ook vaak tijd doordat we verplicht worden overbodige informatie in te vullen. Dit
brengt ook een negatief subjectief gevoel met zich mee. Vooral captcha's en vereisten van
paswoorden (minimum lengte, verplicht gebruik van cijfers en symbolen enz.) zijn grote bronnen
van fouten. Zo ook het gebruik van confirmatiemails in combinatie met de huidige spam filters in
e-mail clients.
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3. Facebook App

1. Keuze

We hebben gekozen voor de 'Birthday Calendar' applicatie. Het leek ons een vrij eenvoudige
applicatie op zich (iedereen kent het concept van een verjaardagskalender wel). Dit vonden we
goed omdat we zo echte issues met de user interface zelf konden blootleggen zonder ons zorgen
te maken over eventuele conceptuele problemen (zoals het leren van de regels van een spel of
zo).
Wanneer we begonnen te zoeken hadden we nog helemaal geen idee welke soort applicatie we
wilden gebruiken, maar wel dat we het simpel wilden houden. We hebben dus gewoon de lijst
met applicaties bekeken en al snel beslist om de Birthday Calendar te kiezen, aangezien dit de
eerste in die lijst was.
Een probleem dat achteraf duidelijk werd, is dat vele Think Aloud testpersonen de applicatie al
hadden geïnstalleerd en dit is niet ideaal voor het Think Aloud experiment.

2. Installatie

Het eerste probleem bij het installeren van de applicatie is het vinden van de applicatie. Dit komt
vooral door het feit dat je in de rechter kolom een sectie 'applications' hebt, maar waarmee je niet
tot bij de gekozen applicatie geraakt. Een simpele search op 'birthday calendar' geeft als eerste
resultaat meteen de applicatie terug, maar je moet er wel opkomen om dit te doen. Het valt op dat
mensen die facebook al meer gebruikt hebben dit ook sneller door hebben.

Het eerste scherm dat de gebruiker te zien krijgt wanneer hij de applicatie aanklikt, is een scherm
met uitleg over de app. Hoewel dit op zich nuttig is, is de vormgeving voor de Birthday Calendar
hier van zeer lage kwaliteit. De uitleg is doorweven met reclame voor andere toepassingen, en
we merkten dat testpersonen even op het scherm moesten zoeken naar het knopje om verder te
gaan. Normaal staat dit knopje onderaan, in dit scherm stond het echter om een overklaarbare
reden rechtsbovenaan.

Bij het installeren krijg je op een gegeven moment ook een scherm dat zegt : 'add friends to your
birthday calendar'. Iedere testpersoon (bij de 'Think Aloud' experimenten) denkt dat dit wil
zeggen dat je de personen die je aanvinkt in je kalender zal zien. Dit dient echter gewoon om die
mensen een uitnodiging voor de applicatie te sturen, wat je ook kan zien aan de knop die
onderaan het invulveld staat. De gebruikte terminologie zorgt hier dus wel voor wat verwarring.

Voor de rest is de installatie vrij straightforward.



3. Gebruik

Voor onze "think aloud"-testen hebben we geprobeerd om niet alleen proefpersonen uit de
andere groepjes te testen, maar ook mensen van buitenaf die wat meer representatief zijn voor de
doorsnee Facebook-gebruiker. Zo viel het namelijk op dat andere mensen wat meer tijd nodig
hadden om de lijst van toepassingen te vinden, omdat zij er niet in de vorige les naar hadden
moeten zoeken ...

Om onze testen uit te voeren, hebben we enkele mensen gevraagd om de applicatie te installeren
en hen daarna gevraagd enkele eenvoudige taken hiermee uit te voeren. Er werden ook enkele
bijvragen gesteld om te peilen wat ze over iets dachten en waarom. We hebben hen gevraagd
alles luidop te zeggen wat ze deden (en ook waarom ze het deden), en dit zo goed mogelijk
genoteerd. Sommigen hebben we ook terwijl gefilmd met een webcam, zodat we nadien de
gelaatsuitdrukkingen konden analyseren en zien wanneer de proefpersonen iets niet goed
begrepen, of ergens naar moesten zoeken op het scherm.

Onze belangrijkste bevindingen zijn als volgt :

• De installatie verloopt vrij vlot, op enkele puntjes na (een meer uitvoerige bespreking is
te lezen bij puntje 2, namelijk de installatie).

• Aan de Birthday Calendar kunnen buiten verjaardagen ook events worden toegevoegd.
Dit toevoegen was voor iedereen goed te vinden, en vormde geen probleem voor de
testpersonen. Om een event echter te verwijderen of aan te passen, moet op dezelfde
knop "Event toevoegen" geklikt worden. Bijna geen enkele proefpersonen wist dit te
vinden.

• De Birthday Calendar toont twee maanden onder elkaar. Elke maand neemt ongeveer
een scherm in beslag, dus de meeste testpersonen wisten niet dat ze nog een maand
konden bekijken door naar beneden te scrollen. Dit wordt nog eens extra onduidelijk
gemaakt door de reclame die tussen de maanden in staat.

• De meerderheid van de testpersonen vond de hoeveelheid reclame storend, zowel bij de
installatie als bij het gebruik zelf.

4. Besluit

De applicatie die we kozen is snel te installeren en vrij gemakkelijk om te gebruiken. Toch heeft
ze enkele ernstige tekortkomingen, zoals enkele belangrijke features die niet snel teruggevonden
kunnen worden (events verwijderen/bewerken), en een enorme hoeveelheid reclame die niet
alleen het gebruik van de applicatie belemmert, maar ook het subjectieve gevoel van de
gebruiker negatief beïnvloedt.
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4. Besluit

De sociale netwerk websites die we evalueerden, hebben allemaal een gemakkelijk te vinden
registratieformulier. Daarentegen vragen ze meestal veel te veel informatie, hebben ze moeilijk
leesbare captcha's, zorgen de paswoord vereisten voor problemen en zijn er soms moeilijkheden
bij het confirmeren van het email adres.

Achteraf gezien, hadden we best voor de Think Aloud experimenten een duidelijk patroon
afgesproken om de testpersonen een aantal duidelijke opdrachten te laten afleggen. Nu hebben
we ze na het registreren laten doen wat ze wilden doen of iets voorgesteld, maar geen vast
stramien laten volgen. Natuurlijk heeft deze manier ook zijn voordelen, maar een vast stramien
kan beter geweest zijn.

Er is ook geen exacte indicatie van tijd opgemeten bij de Think Aloud experimenten. Dit had
kunnen gebeuren met een webcam of stopwatch (wat niet altijd gebeurt is) en is een van de enige
dingen dat discreet meetbaar is. In het kader van de cursus is dit misschien niet echt nodig,
vooral dat we wel hebben vermeld als iets relatief lang duurde.

Een simpele applicatie nemen heeft ons wel geholpen voor dit experiment. (zie sectie 3.1)

De evaluatie van een user interface is moeilijker dan we dachten. In plaats van te evalueren aan
de hand van eigen ervaringen en bedenkingen, moesten we nu rekening houden met de
gedachten van andere mensen en op zoek gaan naar dingen die niet afhankelijk zijn van
personen, maar over het algemeen.

We besluiten dat de Birthday Calendar een redelijk gemakkelijk in gebruik is, maar dat het wat
tekortkomingen heeft zoals problemen met events verwijderen en een overdaad aan reclame.



Appendix

Stijn Blontrock Tony Van Beers Dries Janssens
Tonny Vander

Poorten
Totaal

Facebook registratie 2 1 0 1 4

Netlog registratie 1 1 1 1 4

Twitter registratie 1 1 1 1 4

Delicious registratie 1 1 1 1 4

Wordpress registratie 1 1 1 1 4

Blog entry over registraties 3 3 3 2 11

Facebook app kiezen 0 0 0 0 0

Facebook app installatie 1 1 1 1 4

Facebook app think aloud 2 2 1 2 7

Verslag schrijven 2 3 3 3 12

Totaal 14 14 12 13 54
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