
Testování použitelnosti 
– co to obnáší 



Usability testing 

!  celý proces testování 
–  určení cíle a kostry testu 
–  nastavení testu 
–  výběr účastníků 
–  zkušební test 
–  testování 
–  zpracování výsledků 



Určení cíle a kostry testu 

!  Jak, kdy, kde, kdo, proč a co se bude testovat  
–  účel – lehký popis 
–  jaké jsou cíle testování – otázky, na které hledáme odpověď, více 

specifické 
–  profil uživatele – počty vybraných osob (6-10) 
–  metoda testování – rozložení uživatelů na podskupiny, určení 

pořadí 
–  seznam úloh – popis úloh, které bude testovaná osoba provádět 
–  příprava testovacího prostředí 
–  jaká data budeme měřit 

 



Výběr účastníků 

!  persona 
!  profily 
!  dotazníky 

!  problémy 
–  nepřijde / záskok 
–  nevhodný 
–  nepravdivé informace 



Screenerový dotazník

Dobrý den,

d kujeme za Váš zájem o usability study.ě

Pro zachování reprezentativnosti výzkumného vzorku Vás požádáme o zodpov zeníě  
n kolika otázek.ě

1. Jaká je délka Vaší praxe v Jav ?ě
 
2 Jste student nebo profesionál?

3. Jaké IDE používáte?

4. Odhadn te, prosím, procentuální pom r mezi asem, který v nujete psaní kódu aě ě č ě  
asem, který v nujete návrhu aplikací (analýza, datové a funk ní modelování)?č ě č

5. Jaký je Váš p ístup k webovým službám? (m žete zaškrtnout i více variant)ř ů
[ ] Nevím, co to je.
[ ] Znám webové služby, ale nepoužívám je ve svých projektech.
[ ] Používám webové služby v pozici klienta.
[ ] Vyvíjím webové služby (provider).
[ ] asto edituji WSDL soubory.Č
[ ] WSDL soubory jsou pro m  automaticky vytvá eny nástrojem, který používám.ě ř

6. Který výrok vystihuje váš vztah k XML schématu? (m žete zaškrtnout i víceů  
variant)
[ ] Nevím, co to je.
[ ] Znám XML schéma, ale nepoužívám jej ve svých projektech.
[ ] Vyvíjím aplikace, které používají XML schémata pro ov ení obsahu.ěř
[ ] Ob as vytvá ím svá vlastní XML schémata.č ř
[ ] asto vytvá ím svá vlastni XML schémata.Č ř

7. Jaké nástroje používáte p i práci s XML schématy?ř
[ ] NetBeans / Java Studio Enterprise / Java Studio Creator
[ ] Eclipse / Websphere
[ ] Altova XML Spy
[ ] žádné
[ ] jiné, (uve te, prosím které)ď

8.Jake jsou vaše zkušenosti se SOA a business procesy?
[ ] Nemám s tímto žádné zkušenosti.
[ ] Používáme SOA principy k návrhu vlastní architektury.
[ ] Používáme SOA nástroje a middleware.
[ ] Business procesy a jejich logiku implementujeme v Jav  i obdobném jazyce.ě č
[ ] Business procesy a jejich logiku implementujeme ve vyšším jazyce (nap . BPEL)ř
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Screener Sun Microsystems – kritéria 

Počet účastníků: 8 
 

D1. alespoň 2 roky praxe  v Javě 

D2. max. 2 studenti, 6 - 8 profesionálů 

D3. 3 NetBeans, 3 IntelliJ IDEA, 2 Eclipse 

D4. 3 "analytici", 3 "kodéři", 2 "půl na půl" 

D5., D6., D8. pro každou technologii co nejpestřejší 
vzorek - zastoupení všech kategorií alespoň 
jedním účastníkem 

D7. alespoň 2 používající Altova XML Spy 



 Úkol 

 1 Pokuste se vyřešit úkol, který nejčastěji řešíte na Webu ČVUT. 
 
jednoduché složité 
1-------------2-------------3-------------4-------------5 

 2 Váš sourozenec končí střední školu a má zájem o studium na ČVUT. Nemá vyhraněné 
zájmy a tudíž nemá jasno o svém studijním zaměření. Pomožte mu se zorientovat v nabídce 
a vyhledejte pro něj všechny důležité informace pro jeho rozhodování. 
 
jednoduché složité 
1-------------2-------------3-------------4-------------5 

 

Seznam úkolů - VIC 

1 Jak se vám líbí nový vzhled a rozložení 
Webu ČVUT? 

líbí nelíbí 
1-------------2-------------3-------------4-------------5 

 

Pre-test 
dotazník 

Seznam 
úkolů 

Post-test 
dotazník 

Dotazník před testem 
1 Jaká je vaše role? o zájemce o studium 

o student 
o absolvent 
o zaměstnanec 
o odborník z praxe, z jiné univerzity nebo ústavu AV 
o novinář 

2 Jak dlouho jste v kontaktu s 
ČVUT? o první rok 

o 2-3 roky 
o 4 a více let 

 



Nastavení testu – vstup textu pro iDTV 



Nastavení testu - Usability laboratoř 
Místnost pro pozorovatele 
(návrháři UI, programátoři, organizátoři testu) 

Testovací místnost 
(účastník testu, moderátor) 



Nastavení testu – CarDialer 



Zkušební test 

!  co odhalí 
–  fungující technika 
–  správnost úloh (srozumitelnost, návaznost, atd.) 
–  připravenost na záznam dat (logger) 

!  na co nestačí 
–  "roll-back" problém – počáteční nastavení testu 



Usability laboratoř – test použitelnosti 
Místnost pro pozorovatele 
(návrháři UI, programátoři, organizátoři testu) 

Testovací místnost 
(účastník testu, moderátor) 

Nyní se 
pokouším vytvořit 
nový projekt 

Úlohy 
Úloha 1: 
xx xxx xx x 
xxx xx xxx. 

Zápis 
Ú

loha 1: 
xx xxx xx x 
xxx xx xxx. 

4-12 



Závěrečná zpráva – osnova 
!  1. Executive summary 

–  krátké shrnutí výsledků testu (do 24 hodin po skončení testu) 
!  2. Introduction 

–  popis, důvody  a cíle testu 
!  3. Participants 

–  popis testovaných osob (požadovaný profil, skutečný profil) 
!  4. Test setup 

–  přesný popis technické přípravy testu (pro možnost zopakování) 
!  5. Task summary 

–  seznam úkolů s očekávanými cíly 
!  6. Task analysis 

–  analýza plnění jednotlivých úkolů testovanými osobami 
!  7. Problem list and solution suggestions 

–  interpretace pozorování, identifikace problémů a návrh jejich řešení 
!  8. Others 

–  návrhy na další testy 



Závěrečná zpráva - CarDialer 
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Závěrečná zpráva - VIC 

levý 
sloupec 

lišta 
profilů 

hlavní 
text 

pravý 
sloupec 

lišta 
hledání a 
navigace 

lišta 
navigační 

strom 

ČVUT pruh 



Závěrečná zpráva - VIC 



Děkujeme za pozornost 


