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1. Zdalne badania użyteczności 
2. Badania użyteczności On-Line
3. Przebieg badania z wykorzystaniem 

automatycznych narzędzi
4. Przegląd narzędzi
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ZDALNE BADANIA 
UśYTECZNOŚCI
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ZDALNE BADANIA U ŻYTECZNOŚCI
(REMOTE USABILITY EVALUATION)

Zdalne Badania UŜyteczności to rodzaj badań
uŜyteczności, w których moderator i badany są
oddzieleni przestrzennie i/lub czasowo.

Badacz śledzi pracę uŜytkownika za pomocą sieci 
komputerowej z wykorzystaniem pomocnych 
narzędzi :
- programy do wideo/audio konferencji,
- narzędzia udostępniania aplikacji/pulpitu,
- współdzielone tablice, itp.. 4



LINIA CZASU ROZWOJU BADAŃ
UŻYTECZNOŚCI
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BADANIA U ŻYTECZNOŚCI ON-LINE
(ON-LINEUSABILITY EVALUATION)

Badania UŜyteczności On-Line to rodzaj badań
uŜyteczności, w których moderator i badany są
oddzieleni przestrzennie i czasowo.

Badany realizuje na stronie WWW zadania 
wcześniej przygotowane przez badacza, które są
automatycznie zgrywane za pomocą
odpowiedniego programu i podlegają analizie po 
zebraniu reprezentatywnej próby.
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LINIA CZASU ROZWOJU BADAŃ
UŻYTECZNOŚCI
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KLASYFIKACJA BADAŃ
UŻYTECZNOŚCI

Czas badania

Rozbieżny

(Asynchroniczne)

Zbieżny

(Synchroniczne)

Położenie 
użytkownika

Naturalne 
środowisko

Kwestionariusz on-line

Zdalna ocena z wykorzystaniem narzędzi

Raportowanie sytuacji krytycznych przez 

użytkownika

Ocena na żywo

Zdalne badania 

użyteczności

Środowisko 
kontrolowane 
(laboratorium)

ND

Laboratoryjne badania 

użyteczności
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BADANIA UśYTECZNOŚCI 
ON-LINE
AUTOMATYCZNE, ASYNCHRONICZNE, 
NIEMODEROWANE
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CECHY 

�Łatwa obsługa (najczęściej w formie panelu)
�Przykładowe testy/pytania (wzorce)
�Brak lub łatwa instalacja (kod do wklejenia)
�Rekrutacja uŜytkowników serwisu
�BieŜąca analiza wyników
�Udoskonalanie i powtarzanie sesji/scenariuszy
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DOSTARCZANE INFORMACJE 

• Współczynnik realizacji zadań
• Średni czas realizacji zadania
• Średni czas spędzany na poszczególnych stronach
• ŚcieŜki przechodzenia
• Wskaźniki satysfakcji
• Opinie i sugestie uŜytkowników
• Rodzaj przeglądarki, system operacyjny, 

rozdzielczość ekranu
• …
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ZALETY

�Testowanie duŜej liczby uŜytkowników 
jednocześnie

�Testowanie wielu stron jednocześnie
�Mniej zabiegów logistycznych
�Dane ilościowe
�Wyniki przekonujące dla „niewiernych”
�Testowanie w środowisku naturalnym dla 

uŜytkowników
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WADY

�Brak moŜliwości obserwowania uŜytkowników
�Brak moŜliwości zadawania pytań

pogłębiających
�Mylne wraŜenie danych statystycznych
�Konieczność precyzyjnego układania zadań
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KIEDY STOSOWAĆ

�Badania porównawcze (stron, grup)
�Zebranie danych o wartości statystycznej
�Problem z dotarciem do grupy docelowej
�Selekcja największych problemów
�Uzupełnienie badań klasycznych
�Krótki okres na zebranie wyników
� Identyfikacja problemów (na poziomie ogólnym)
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ZDALNE BADANIA 
UśYTECZNOŚCI
Przygotowanie, Rekrutacja, Realizacja, Analiza, 
Wnioski
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PRZYGOTOWANIE

1. Weryfikacja poprawności wyświetlania strony WWW

2. Dodanie testu
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www.loop11.com



PRZYGOTOWANIE C.D.

3. Ustawienie parametrów testu

4. Dodanie zadań
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www.loop11.com



PRZYGOTOWANIE C.D.

5. Wygenerowanie odpowiedniego kodu
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www.loop11.com



REKRUTACJA

1) Adres URL: 
https://symetria.optimalworkshop.com/treejack/survey/

2) Pop-up

3) Rekruter:                   (+  adres URL.) 19



REALIZACJA
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ANALIZA

1. Wyniki ogólne
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www.loop11.com



ANALIZA C.D.

2. Wyniki wg zadań:

- średni czas,

- wykonanie,

- najczęściej opuszczane strony,

- pierwsze kliknięcia, 

- strona uważana za sukces,

- najczęstsza ścieżka.
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www.loop11.com



ANALIZA C.D.

3. Dane jakościowe
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www.loop11.com



ANALIZA C.D.

4. Informacje o badanych
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www.loop11.com



ANALIZA C.D.

Eksport danych
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www.loop11.com



(POGLĄDOWE) WNIOSKI

�Strona x jest lepsza od strony Y w tym zadaniu
�UŜytkownicy przychodzą na moją stronę, aby …
�Na tej stronie zadanie x wykonuje się szybciej
�Najczęściej wykorzystywana ścieŜka do realizacji 

zadania x to …
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WNIOSKI - PRZYKŁAD

Badanie porównawcze 10 linii lotniczych

„Wybierasz się na wakacje za ocean w przyszłym miesiącu. Sprawdź na 

stronie, którą za chwilę zobaczysz, czy jakieś substancje są w danej linii 

lotniczej zakazane lub uwaŜane za niebezpieczne?”
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www.loop11.com



WNIOSKI - PRZYKŁAD
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www.loop11.com



WNIOSKI - PRZYKŁAD
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www.loop11.com



PRZYKŁADY NARZĘDZI
TreeJack, Chalkmark, Loop11, LEOtrace30



PRZYKŁADOWE NARZĘDZIA
Badania Jakościowe (Moderowane)

Badania Ilościowe(Automatyczne)

K
on

cepcja
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„Remote Research” N. Bolt, T. Tulathimutte, Rosenfeld Media, 2010



TREEJACK

� Optymalizacja 
struktury

� AI
� Testy koncepcyjne
� 109$ - 30 dni
� Brak polskich 

znaków
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CHALKMARK

� Optymalizacja 
struktury

� Grafika
� Klikalność elementów
� Testy koncepcyjne
� 109$ - 30 dni
� Analiza grafik
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LOOP11

� Elicitation Test

� Automatyczne 
badanie uŜyteczności

� Produkt końcowy
� 350$ za test
� Rozliczanie za test
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LEOTRACE

� Badanie:
- powodów odwiedzania 
strony WWW,
- ścieŜek przemieszczania,
- statystyka,
- odczucia.

� Produkt końcowy
� Personalizacja programu
� 12000-25000 EUR 
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PODSUMOWANIE
Zdalne Badania UŜyteczności36



PODSUMOWANIE

Badania uŜyteczności on-line:
�sprzyjają zbieraniu duŜej liczby danych,
�pozwalają porównać róŜne strony www,
�są stosunkowo łatwe w obsłudze,
�nie wymagają specjalnego sprzętu,
�nie zastępują badań moderowanych, ale je 

uzupełniają.
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