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Testy uTesty użżytecznoytecznośścici

�� testy z udziatesty z udziałłem uem użżytkownika/ytkownika/óóww

�� testy prototypu lub petesty prototypu lub pełłnego produktunego produktu

� celem badania jest:
� określenie czy produkt w wystarczającym stopniu wspomaga zadania 

użytkowników

� ustalenie elementów interfejsu użytkownika, które sprawiają utrudnienia 
lub prowadzą do błędnych zachowań

� zebranie opinii użytkowników na temat produktu oraz sugestii ulepszeń

� praca użytkownika z produktem jest 
obserwowana i rejestrowana na video

� użytkownicy z pomocą produktu wykonują
narzucone zadania 



3

� Test użyteczności produktu - w typowych zadaniach roboczych

� Rejestracja pracy użytkownika z produktem

� Wykrycie typowych błędów oraz ich przyczyn

Rejestracji podlegają:
� czasy wykonywania czynności
� popełnione przez użytkownika błędy
� inne istotne zdarzenia

Techniki rejestracji pracy użytkownika:
� obserwacja
� rejestracja na video
� rejestracja logów syst. (logfile) 
� chronometraż czynności
� protokoły pomiarowe
� rejestracja audio

Ocena produktu przez uOcena produktu przez użżytkownikytkownikóóww
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Czasy wykonywania zadań:
� czas rozpoczęcia, czas zakończenia

� obl: wartość średnia (ew. mediana), odchylenie standardowe, wariancja

� rozrzut czasu pomiędzy uczestnikami (grupami) 

Popełniane błędy:
� rejestracja błędnych manipulacji i odczytów

� obl: statystyka błędów, klasyfikacja przyczyn

Dane opisowe:
� rejestracja sytuacji niepewności

� elementy interfejsu użytkownika powodujące błędy

� rejestracja sytuacji zawieszenia (użycia pomocy) 

� rejestracja niespodziewanych zachowań

Co podlega rejestracji podczas testuCo podlega rejestracji podczas testu
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1. Wprowadzenie

• informacja o celu badania, długości trwania testu, zasadach pracy

2. Wywiad wstępny

• upewnienie się o reprezentatywności grupy

3. Zadania próbne

• bez rejestracji czasu, wypróbowanie rejestracji

4. Zadania testowe

• z pełną rejestracją czasu, popełnianych błędów itd.

5. Ankieta oceny produktu

• kwestionariusz papierowy: ocena własności użytkowych produktu

6. Wywiad grupowy

• wywiad kończący badanie: wrażenia, odczucia, sugestie itp.

7. Zakończenie

Organizacja sesji testowejOrganizacja sesji testowej
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Rejestracja wideo
�� kamera wideokamera wideo

�� rejestracja wideorejestracja wideo

�� pliki wideopliki wideo

�� magazynowaniemagazynowanie

�� wielowielośćść źźrróódedełł
wideowideo

�� screen capturescreen capture

�� rejestracja rejestracja 
bezprzewodowabezprzewodowa

�� wideo playbackwideo playback
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Rejestracja wideo w trakcie testRejestracja wideo w trakcie testóóww

�� rejestracja pracy rejestracja pracy 
uużżytkownika na videoytkownika na video

�� nie snie sąą potrzebne dupotrzebne dużże nake nakłłady finansoweady finansowe

�� ssąą dostdostęępne rpne róóżżnorodne techniki analizy zdarzenorodne techniki analizy zdarzeńń
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• system 2 kamer
• rejestracja na VHS
• zegar-timer LCD
• chronometraż
• protokoły pomiarowe

• rejestracja 1-2 osób
• czas nagrania do 30 min

Budowa stanowiska rejestracyjnegoBudowa stanowiska rejestracyjnego

�� coraz czcoraz częśęściej rejestracjciej rejestracjęę video prowadzi sivideo prowadzi sięę „„z rz ręękiki””
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Kamery specjalnego przeznaczeniaKamery specjalnego przeznaczenia

�� Kamera do nagrywania pracy na urzKamera do nagrywania pracy na urząądzeniach dzeniach 
mobilnych (telefony kommobilnych (telefony komóórkowe, mda, pda)rkowe, mda, pda)  

�� Kamera (okularowa), sKamera (okularowa), słłuużążąca do testca do testóów np. w w np. w 
pojazdachpojazdach
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Dodatkowe instrumenty obserwacyjneDodatkowe instrumenty obserwacyjne
�� rejestracja audiorejestracja audio

�� eye trackingeye tracking

�� zapisy funkcji organizmu zapisy funkcji organizmu –– monitorowanie tmonitorowanie tęętna, tna, 
ciepciepłłoty, elektroencefalografia (eeg)oty, elektroencefalografia (eeg)  

�� "stroboskopow miernik zm"stroboskopow miernik zmęęczenia"czenia"
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Synchronizacja obserwacjiSynchronizacja obserwacji

�� wszystkie formy obserwacji muszwszystkie formy obserwacji musząą bybyćć ze sobze sobąą
zsynchronizowanezsynchronizowane

�� kiedykiedyśś wymagawymagałło to duo to dużżej iloej ilośści sprzci sprzęętu i bytu i byłło o 
trudne oraz kosztownetrudne oraz kosztowne

�� obecnie wiobecnie więększokszośćść z tych problemz tych problemóów rozwiw rozwiąązazałło o 
oprogramowanieoprogramowanie

�� archiwizacja i odtwarzaniearchiwizacja i odtwarzanie

�� kable, kable, kable... albo wifikable, kable, kable... albo wifi
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Laboratorium dwu pomieszczenioweLaboratorium dwu pomieszczeniowe

�� centralizacja kontroli testucentralizacja kontroli testu

�� dudużża liczba urza liczba urząądzedzeńń
rejestrujrejestrująącychcych

�� momożżliwa wiliwa więększa liczba ksza liczba 
obserwatorobserwatoróóww
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Laboratorium trLaboratorium tróój pomieszczeniowej pomieszczeniowe

�� oddzielenie oddzielenie 
pomieszczenia pomieszczenia 
kontrolnego od kontrolnego od 
obserwacyjnegoobserwacyjnego
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Mini laboratoriumMini laboratorium

�� laptop + kameralaptop + kamera

�� łłatwoatwośćść przenoszeniaprzenoszenia

�� ogogóólnodostlnodostęępnypny
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Warunki specjalneWarunki specjalne

�� testowanie urztestowanie urząądzedzeńń i programi programóów w warunkach ich w w warunkach ich 
docelowego udocelowego użżytkowania bytkowania bąąddźź momożżliwie zbliliwie zbliżżonychonych

�� UrzUrząądzenia do udzenia do użżytku zewnytku zewnęętrznegotrznego

�� UrzUrząądzenia domowedzenia domowe
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O czym pamiO czym pamięętamy tworztamy tworząąc laboratoriumc laboratorium

�� Wygodny loch dla userWygodny loch dla useróów ;)w ;)  

�� Kontrola Kontrola śśrodowiska rodowiska –– pomieszczenia dpomieszczenia dźźwiwięękoszczelne, koszczelne, 
dobdobóór or ośświetlenia, klimatyzacja, lustro weneckiewietlenia, klimatyzacja, lustro weneckie

�� Co chcemy obserwowaCo chcemy obserwowaćć –– reakcje usera, ureakcje usera, użżywanie ywanie 
myszki,klawiatury bmyszki,klawiatury bąąddźź innych urzinnych urząądzedzeńń wskazujwskazująących, cych, 
ekran komputeraekran komputera

�� SprzSprzęęcie wideo, audio i ewentualnych innychcie wideo, audio i ewentualnych innych

�� Oprogramowanie do analizowania i gromadzenia Oprogramowanie do analizowania i gromadzenia 
danychdanych
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Wideo Wideo –– Morae introMorae intro
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Wideo Wideo –– Morae uMorae użżywanie internetuywanie internetu
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