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ZADÁNÍ
Semestrální projekt se bude zabývat testováním použitelnosti aplikace Google Wave, která je určena ke komunikaci a
spolupráci v reálném čase.
Cílovou skupinou aplikace jsou lidé, kteří potřebují zorganizovat různé události a přitom se mezi sebou musí domluvit na
dalších podrobnostech. Především pak lidé spolupracující na projektech, ale stejně dobře se Google Wave může hodit
lidem, kteří jej využijí čistě pro zábavu.
Konkrétně se může jednat např. o programátory, designery a všechny další členy týmu, spolupracující na vývoji nějaké
aplikace. Stejně tak může jít o studenty, kteří také často spolupracují, ale v podstatě může jít o jakéhokoliv člověka
(např. zorganizování nějaké sešlosti).

POPIS APLIKACE
Aplikace Google Wave je určena ke komunikaci a spolupráci v reálném čase, a to i (především) ve více lidech najednou.
Vše probíhá pod tzv. vlnami. Pokud tedy chceme komunikovat s třemi dalšími kolegy najednou, vytvoříme novou vlnu a
tyto kolegy do vlny přizveme. Komunikaci lze zpětně „přehrávat“ postupně tak, jak probíhala. Do vln je také možné
přidávat různé zásuvné moduly, které pomáhají v různých situacích – příkladem může být anketa nebo mapa.

POPIS UŽIVATELŮ
Typickými uživateli Google Wave jsou v současné době technicky zdatní lidé, kteří se zajímají o novinky na trhu – často
právě programátoři. Jedná se tedy o lidi často používající PC, ale i různé druhy mobilních zařízení. Tito lidé se hojně
setkávají s novými uživatelskými rozhraními a umí se v nich zorientovat.

TESTOVANÁ SKUPINA
Skupinou, kterou se zatím nepodařilo Google Wave řádně zaměřit (a kterou budu tedy testovat), jsou méně technicky
zdatní lidé. Stále však bude řeč o lidech, kteří nemají s počítačem problémy – typickým příkladem může být jakýkoliv
mladý člověk, který není v oboru IT. Takový člověk používá počítač poměrně často, ale obvykle pouze ty samé, již
ověřené aplikace. Nevyhledává novinky, jako je to v případě technicky zdatných lidí, a proto také nedisponuje až tak
dobrou schopností orientace v novém GUI.

TESTOVÁNÍ BEZ UŽIVATELŮ
PŘEHLED USE CASES
PŘIDÁNÍ ZPRÁVY DO VLNY S PŘILOŽENÍM OBRÁZKU ČI JINÉHO SOUBORU (PŘÍLOHY)
Jedná se o elementární úlohu, a proto je bezpodmínečně nutné ověřit, zda není pro uživatele problémem. Při přidávání
přílohy může být problém nalézt příslušnou ikonku, pro její přidání (sponka).

VYTVOŘENÍ NOVÉ VLNY (UDÁLOSTI), OBSAHUJÍCÍ MAPU SE ZNAČKOU V MÍSTĚ KONÁNÍ A ANKETU
Jedná se o potenciálně velmi užitečnou funkci i pro netechnicky zdatné uživatele. I zde může být problém nalézt
správnou ikonku pro vložení mapy a ankety typu YES / NO / MAYBE. Součástí této úlohy je nainstalování dvou rozšířeni,
aby bylo vůbec možné do vlny mapy a ankety vkládat, zde očekávám nejvíce problémů.

PŘEHRÁNÍ VLNY OD ZAČÁTKU, TAK JAK POSTUPNĚ VZNIKALA
Úloha by neměla být složitá. Jde pouze o to, všimnout si příslušného tlačítka. To tento use case testuje.

VYTVOŘENÍ SLOŽKY A VLOŽENÍ NĚKTERÝCH VLN DO TÉTO SLOŽKY
Jedná se o užitečnou funkci, především po delším používání Google Wave, kdy uživatel potřebuje jednotlivé vlny řadit
do kategorií. Problém může být s nalezením položky FOLDERS, která není v navigačním menu příliš zřetelně umístěná.
Dále musí uživatel přijít na to, že jednotlivé vlny se do kategorií vkládají z výpisu vln nebo u konkrétních vln.

VÝBĚR METODY TESTU
Pro testování jsem zvolil metodu Cognitive walkthrough. Je vhodnější pro strukturovanější úkoly, což je tento případ.
Také je v tomto případě vhodnější vědět, zda je aplikace intuitivně použitelná, než zda vyhovuje určitým zkušenostem.

SCÉNÁŘE PRO JEDNOTLIVÉ USE CASES
1. PŘIDÁNÍ ZPRÁVY DO VLNY S PŘILOŽENÍM OBRÁZKU ČI JINÉHO SOUBORU (PŘÍLOHY)
Výchozí stav aplikace: Aplikace Google Wave je otevřena v prohlížeči, který podporuje všechny požadované
technologie. Aplikace je přepnuta do výchozího zobrazení, kdy není otevřená vlna vidět přes celou obrazovku, ale máme
aplikaci rozdělenou do třech sloupců. Je otevřena zkušební vlna – viz Obrázek 1.1

Obrázek 1.1

•
•

Uživatel může použít tlačítko „reply“ v menu vlny nebo kliknout na dolní část příspěvku ve vlně.
Poté je uživateli umožněno ve vlně reagovat. Pro přidání přílohy je třeba kliknout na ikonku „sponky“
v editačním menu vlny.

Cílový stav je vlna ze začátku úkolu, obohacena o odpověď a nějaký obrázek či jiný soubor, jako je tomu na Obrázek 1.2.

Obrázek 1.2

2. VYTVOŘENÍ NOVÉ VLNY (UDÁLOSTI), OBSAHUJÍCÍ MAPU SE ZNAČKOU V MÍSTĚ KONÁNÍ A
ANKETU
Výchozí stav aplikace: Aplikace Google Wave je otevřena v prohlížeči, který podporuje všechny požadované
technologie. Aplikace je přepnuta do výchozího zobrazení, kdy není otevřená vlna vidět přes celou obrazovku, ale máme
aplikaci rozdělenou do třech sloupců – viz Obrázek 2.1. V Google Wave nejsou nainstalovány potřebné rozšíření, pro
splnění úkolu.

Obrázek 2.1

•
•
•
•

V navigačním menu je třeba zvolit položku Extensions.
Nalézt Map gadget a Yes/No/Maybe Gadget, postupně je otevřít a kliknout na tlačítko Install.
Tlačítkem New wave založit novou vlnu.
Nalézt příslušná tlačítka v editačním menu vlny, kterými se dá vložit mapa a Yes/No/Maybe anketu.

Cílový stav aplikace je vytvořená vlna s mapou, kde je vyznačeno místo konání a s Yes/No/Maybe anketou – viz.
Obrázek 2.2.

Obrázek 2.2

3. PŘEHRÁNÍ VLNY OD ZAČÁTKU, TAK JAK POSTUPNĚ VZNIKALA
Výchozí stav aplikace: Aplikace Google Wave je otevřena v prohlížeči, který podporuje všechny požadované
technologie. Aplikace je přepnuta do výchozího zobrazení, kdy není otevřená vlna vidět přes celou obrazovku, ale máme
aplikaci rozdělenou do třech sloupců. Je otevřena zkušební vlna – viz Obrázek 2.2.
•

Je třeba kliknout na tlačítko „Playback“.

Cílový stav aplikace je úplně stejný jako výchozí. Cílem je zde samotný děj, který proběhne mezi těmito stavy, resp.
cílem je vyvolat ovládací prvek, pomocí něhož lze vlnu přehrát.

4. VYTVOŘENÍ SLOŽKY A VLOŽENÍ NĚKTERÝCH VLN DO TÉTO SLOŽKY
Výchozí stav aplikace: Aplikace Google Wave je otevřena v prohlížeči, který podporuje všechny požadované
technologie. Aplikace je přepnuta do výchozího zobrazení, kdy není otevřená vlna vidět přes celou obrazovku, ale máme
aplikaci rozdělenou do třech sloupců – viz Obrázek 1.1.
•
•
•

V navigačním menu je třeba kliknout na tlačítko „+“, které se nachází vedle rozbalovacího sub-menu
„FOLDERS“.
Dále se uživatel přesune do nějakého výpisu vln – např. „Inbox“ nebo „By Me“.
Zatrhne políčka u vln, které chce přidat do vytvořené složky a zvolí „Move to“. Tato položka je skryta pod třemi
tečkami v menu výpisu vln.

Cílový stav aplikace je složka, obsahující zvolené vlny – viz Obrázek 4.1.

Obrázek 4.1

PROVEDENÍ KOGNITIVNÍHO PRŮCHODU
Při provádění kognitivního průchodu se snažíme simulovat, jak by asi postupoval uživatel aplikace. Zjišťujeme, zda
aplikace vede uživatele, který aplikaci nezná, ke splnění požadovaného úkolu.

1. ÚKOL: PŘIDÁNÍ ZPRÁVY DO VLNY S PŘILOŽENÍM OBRÁZKU ČI JINÉHO SOUBORU (PŘÍLOHY)
a) Odpověď na zprávu.
b) Přidání přílohy.
c)

Uložení odpovědi.

VYHODNOCENÍ 1. ÚKOLU
Tabulka 1

Akce / Otázky

Bude uživateli zřejmé,
jakou akci použít?

Spojí si uživatel popisek u
požadované akce s tím, co
chce udělat?

Dostane uživatel
dostatečnou zpětnou
vazbu o provedení akce?

Odpověď na zprávu.

Ano

Ano

Ano

Přidání přílohy.

Ne

Ano

Ano

Uložení odpovědi.

Ano

Ano

Ano

Během provádění akce b – přidání přílohy – může dojít k problému s nalezením příslušného tlačítka, protože jeho
označení není dostačující. Je zde ikonka s obrázkem sponky, což je sice poměrně široce používaný obrázek pro přílohy,
nicméně zvláště vzhledem k malé velikosti tohoto tlačítka, může být jeho nalezení a pochopení jeho významu problém.
Při bližším zkoumání však problém není – pokud uživatel najede myší nad ikonu, objeví se popisek „Add attachment“.

2. ÚKOL: VYTVOŘENÍ NOVÉ VLNY (UDÁLOSTI), OBSAHUJÍCÍ MAPU SE ZNAČKOU V MÍSTĚ KONÁNÍ A
ANKETU
a) Nalezení Yes/No/Maybe a Map gadgetu.
b) Instalace Yes/No/Maybe a Map gadgetu
c)

Vytvoření nové vlny.

d) Přidání gadgetů do vlny.
e) Uložení vlny.

VYHODNOCENÍ 2. ÚKOLU
Tabulka 2

Akce / Otázky

Bude uživateli zřejmé,
jakou akci použít?

Spojí si uživatel popisek u
požadované akce s tím, co
chce udělat?

Dostane uživatel
dostatečnou zpětnou
vazbu o provedení akce?

Nalezení Yes/No/Maybe a
Map gadgetu.

Ne

Ano

Ano

Instalace Yes/No/Maybe a
Map gadgetu

Ano

Ano

Ano

Vytvoření nové vlny.

Ano

Ano

Ano

Přidání gadgetů do vlny.

Ne

Ano

Ano

Uložení vlny.

Ano

Ano

Ano

Uživatel, který nikdy s Google Wave nepracoval, patrně začne tím, že založí novou vlnu. Následně však zjistí, že není jak
do vlny vložit mapu či anketu. Zde nastává patrně největší problém – uživatel musí přijít na to, že je třeba doinstalovat
nějaký gadget. Uživatel, který by si nevěděl rady, má možnost použít odkaz „Help“ (vpravo nahoře), který ho odkáže na
užitečné video návody.
Při provádění akce a – nalezení příslušného gadgetu – je uživateli vypsáno mnoho různých gadgetů a on nemusí být
schopen snadno nalézt ten, který potřebuje. Je možné použít vyhledávání, ale uživatel musí vědět nebo hádat, jak se asi
onen gadget bude jmenovat.
Při akci d – vložení gadgetu do vlny – může dojít ke stejnému problému, který již byl popsán v předchozím úkolu, při
přidávání přílohy. Gadgety jsou označeny pouze obrázkovými ikonkami a někomu nemusí být zcela jasné, že tato ikonka
odpovídá právě této akci. Ikonky mají sice příslušný textový popisek, ale ten se objeví až tehdy, když uživatel najede
kurzorem myši nad příslušnou ikonku.

3. ÚKOL: PŘEHRÁNÍ VLNY OD ZAČÁTKU, TAK JAK POSTUPNĚ VZNIKALA
a) Vyvolání ovládacích prvků, pomocí nichž je možné vlnu přehrávat.
b) Přehrání vlny.
c)

Zavření režimu přehrávání.

VYHODNOCENÍ 3. ÚKOLU
Tabulka 3

Akce / Otázky

Bude uživateli zřejmé,
jakou akci použít?

Spojí si uživatel popisek u
požadované akce s tím, co
chce udělat?

Dostane uživatel
dostatečnou zpětnou
vazbu o provedení akce?

Vyvolání ovládacích prvků,
pomocí nichž je možné vlnu
přehrávat.

Ano

Ano

Ano

Přehrání vlny.

Ano

Ano

Ano

Zavření režimu přehrávání.

Ano

Ano

Ano

Při vykonávání tohoto úkolu jsem nenalezl žádný prohřešek proti použitelnosti. Přehrávání se spouští tlačítkem
„Playback“ v záhlaví vlny, jehož popisek by měl být uživateli dostatečně jasný. Samotné přehrávání se dá provést
intuitivně tažením posuvníku pomocí myši nebo pomocí tlačítek s obrázky šipek. Ukončení přehrávání se provede
kliknutím na tlačítko s ikonkou křížku, což je běžně používaný symbol pro zavírací operace.

4. ÚKOL: VYTVOŘENÍ SLOŽKY A VLOŽENÍ NĚKTERÝCH VLN DO TÉTO SLOŽKY
a) Vytvoření nové složky.
b) Přidání některých vln do nově vytvořené složky.
c)

Otevření / výpis složky s nově přidanými vlnami.

VYHODNOCENÍ 1. ÚKOLU
Tabulka 4

Akce / Otázky

Bude uživateli zřejmé,
jakou akci použít?

Spojí si uživatel popisek u
požadované akce s tím, co
chce udělat?

Dostane uživatel
dostatečnou zpětnou
vazbu o provedení akce?

Vytvoření nové složky.

Ano

Ano

Ano

Přidání některých vln do
nově vytvořené složky.

Ne

Ano

Ne

Otevření / výpis složky
s nově přidanými vlnami.

Ano

Ano

Ano

Během tohoto úkolu může nastat problém při akci b – přidání vln do složky. Zde záleží na tom, jakým způsobem se
uživatel rozhodne vlny do složek přidávat. Pokud bude po jedné vlny otevírat, pak je v záhlaví jasně popsané tlačítko
„Move to“, doplněné obrázkem složky. Pokud však uživatel má více vln, které chce vložit do jedné složky a chtěl by je
přidat hromadně z výpisu vln, může dojít k problému s nalezením příslušného tlačítka. I ve výpisu se nachází příslušné
tlačítko v záhlaví, nicméně není na první pohled vidět – je skryté pod třemi tečkami, kde menu pokračuje.
Dalším problémem (u stejné akce) je absence zpětné vazby. Po kliknutí na tlačítko „Move to“ a zvolení předem
vytvořené složky se uživatel nedozví nic o úspěšnosti či neúspěšnosti této operace.

REPORT Z KOGNITIVNÍHO PRŮCHODU
FINDINGS PODLE PRIORITY
PRIORITY:
•

0: Není chyba použitelnosti

•

1: Kosmetický problém

•

2: Malá chyba použitelnosti

•

3: Chyba použitelnosti – nutné odstranit

•

4: Těžká chyba – musí být odstraněno

Tabulka 5

Findings

Úkol

Priorita

Návrhy řešení problémů

Přidání vln (y) do složky
nevytváří žádnou zpětnou
vazbu.

4

3

Řešením by mohlo být zobrazení hlášky typu „Wave has been
moved“. Hláška by se mohla zobrazit pouze na chvíli a poté zase
zmizet, jako to je vidět v jiných aplikacích Google. Tak by
nezabírala místo v GUI a uživatel by měl zpětnou vazbu.

Není snadné nalézt
potřebný gadget.

2

2

V nabídce je sice položka „Featured extensions“, nicméně i tento
seznam obsahuje mnoho gadgetů, ve kterých není snadné se
zorientovat. Řešením by mohlo být např. barevné zvýraznění
některých zcela základních gadgetů.

Z výpisu vln není jasné,
jak přidat vlny do složky.

4

2

Není zcela zřejmé, jak
přidat do zprávy přílohu.

1

1

Jelikož se jedná o potenciálně hojně využívanou akci, možným
řešením by mohlo být přidání tlačítka „Add attachment“ přímo do
textového pole pro zprávu, vedle tlačítek „Done“ a „Delete“.

Není zcela zřejmé, jak
přidat do zprávy gadget.

2

1

Řešením by mohlo být přidání na první pohled viditelných
textových popisků.

TESTOVÁNÍ S UŽIVATELI
CÍL TESTU
Cílem je otestovat aplikaci Google Wave, konkrétně několik operací, které odpovídají operacím, běžně používaným
v elektronické poště. Dále také jednu pokročilejší funkci, a sice vytvoření vlny, která může posloužit k zorganizování
nějaké události. Chtěl bych také zjistit, zda jsou nějaké rozdíly mezi muži a ženami, proto do testu chci přizvat stejný
počet mužů a žen (pravděpodobně 3 muže a 3 ženy).
Předpokládám, že následující předložím uživatelům, kteří budou aplikaci testovat, proto je text tímto stylem psán.

Mým cílem je zjistit, jak snadné nebo těžké je pro vás splnění jistých úkolů, které vám zadám. Vaše reakce a názory si
budu zaznamenávat, proto prosím během testu postupujte podle protokolu „myšlení nahlas“ – tzn.: Říkejte prosím
nahlas, co se právě snažíte udělat, co hledáte, co nemůžete najít, jaký ovládací prvek byste rádi měli po ruce apod.
Cílem není testovat vás, ale aplikaci. Proto se prosím nebojte, že byste udělal (a) něco špatně či udělal (a) chybu.

SCREENER
Screener budu rozesílat prostřednictvím sociálních sítí mým přátelům. Velká část z nich jsou mladí vysokoškoláci, takže
je velká pravděpodobnost, že budou splňovat požadavky na mou cílovou skupinu.
V rámci kurzu Testování uživatelských rozhraní sháním lidi, kteří by rádi pomohli v rozvoji použitelnosti jedné významné
webové aplikace. Pokud vás to zajímá, prosím vyplňte krátký dotazník, zabere vám asi 5 minut. Samotné testování
zabere maximálně 45 minut.
Jste muž či žena?
o Muž
o Žena
Účastnil (a) jste se během posledních 6 měsíců nějakého testu použitelnosti?
o Ano
o Ne
Ovládáte anglický jazyk?
o Ano, ale pouze základy
o Ano, jsem minimálně pokročilý (á)
o Ne
Kolik je vám let?
o Méně než 18
o 18-25
o 26-30
o Více než 30
Jaký je obor vaší hlavní činnosti (HPP, studium)? (napište)

Používáte počítač? Jak často? (Pokud ne, můžete přeskočit následující otázky.)
o Ano, do 20 hodin týdně
o Ano, od 21 do 30 hodin týdně
o Ano, více jak 31 hodin týdně

o

Ne

Používáte e-mail?
o Ne
o Ano zřídka
o Ano asi 1x denně
o Ano několikrát denně
Pracujete na úkolech, jejichž produkt je výsledkem kolektivní práce? Potřebujete se svými kolegy konzultovat postup
této práce?
o Ne
o Ano, ale nepotřebuji svou práci konzultovat s kolegy
o Ano, některé části potřebuji s kolegy konzultovat
o Ano, úzce s kolegy spolupracuji a potřebuji s nimi často úkoly konzultovat
Organizujete někdy nějaké události, meetingy, sešlosti či srazy?
o Ne
o Ano zřídka
o Ano často
Test s vámi proběhne dne XXX v XXX hodin. Sezení nám zabere maximálně 45 minut. Budete mít čas? Případně jaký
jiný den a čas by se Vám hodil?

Pro zpracování informací, které získám při testování aplikace s Vámi, potřebuji Váš souhlas. Podepíšete formulář pro
odsouhlasení anonymního zpracování dat?

PRE-TEST DOTAZNÍK
Máte nějakou duševní poruchu?

Máte nějakou poruchu, která by mohla způsobit abnormální reakce?

Máte nějaké otázky?

NASTAVENÍ TESTU
K testování bude použit můj notebook. Díky tomu budu schopen zajistit stejné podmínky pro všechny uživatele,
s kterými budu testovat. Také zde mohu zajistit vypnutí všech případných rušivých vlivů v podobě aplikací na pozadí.
Kvůli zajištění jednotného a klidného prostředí, zvolím pravděpodobně svou kolej, popř. některou z místností ve škole
na FEL či v NTK.
Při testu bude použito poměrně velké rozlišení obrazovky – 1680x1050 a aplikace bude otevřena přes celou obrazovku.

Ze software bude použit pouze prohlížeč Google Chrome, ve kterém poběží testovaná webová aplikace Google Wave.
Výchozí stav bude spuštěný Google Chrome s otevřenou aplikací Google Wave. Aplikace bude již v přihlášeném stavu.
Test povedu já sám. Budu tedy jak v roli testera, tak v roli moderátora. Neměl by být velký problém vše stíhat, protože
zadávání úkolu a zapisování postupu nikdy nebude probíhat paralelně.

SEZNAM ÚLOH
Zadání úloh včetně ideálních průběhů jsou k vidění v části: Scénáře pro jednotlivé use cases v části testování bez
uživatelů.

POST-TEST DOTAZNÍK
Jaký máte z testované webové aplikace pocit? Myslíte, že by pro vás mohla být užitečná v praxi?

Pokud byste vyvíjel (a) tuto aplikaci. Co by byla první věc, kterou byste změnil (a)?

Pokud byste měl (a) popsat tuto aplikaci svému kolegovi jednou nebo dvěma větami. Co byste řekl (a)?

Jakékoliv další komentáře či otázky napište prosím zde:

PROVEDENÍ
CHARAKTERISTIKA VÝSLEDNÉ SKUPINY LIDÍ
Jak jsem uvedl v popisu uživatelů na začátku této zprávy, mým cílem bylo otestovat použitelnost uživatelského
rozhranní pro lidi na jednu stranu používající počítač poměrně často, ale na druhou stranu ne přímo zaměřených na IT.
V tomto ohledu jsem vybral pouze ty lidi, kteří ve screeneru uvedli, že používají počítač více jak 20 hodin týdně a
zároveň neuvedli jako svou hlavní činnost technicky zaměřený obor.
Pomocí screeneru jsem tedy vybral tyto lidi:
•

3 muže a 3 ženy (pro srovnání, zda je mezi pohlavími znát nějaký rozdíl)

•

používající často počítač, ale nezaměřených na IT

•

kteří se v poslední době neúčastnili žádného testu

•

ovládají alespoň základy angličtiny (aplikace je v angličtině)

•

věku od 18 do 30 let

Poslední kritérium se týkalo smyslu používání aplikace Google Wave. Chtěl jsem tedy lidi, kteří používají alespoň jednou
denně e-mail a buď někdy organizují nějaké sešlosti, nebo potřebují spolupracovat na projektech s kolegy.

Všichni participanté (všech 6) byli studenti. Dva studenti VŠE (obory Mezinárodní obchod, Management), tři studenti
Univerzity Karlovy (Práva) a jeden student České zemědělské univerzity (Kvalita produkce).

PODMÍNKY TESTU
Všechny testy proběhli u mě na koleji (na Strahově), v datech 10. – 13. 5. Žádné dva testy jsem neměl domluvené
bezprostředně po sobě, čímž odpadl problém se striktnější časovou organizací.
Během testování nedošlo k žádným odchylkám v setupu. Testování probíhalo na mém notebooku, právě (také) z toho
důvodu, aby k odchylkám nedošlo.

SESSION S JEDNOTLIVÝMI UŽIVATELI
PARTICIPANT 1 (UK, PRÁVA)
•

délka trvání: 40 min

•

žena

•

odpovědi na pre-test dotazník: všechny odpovědi ne, pouze na otázku: Máte nějakou poruchu, která by mohla
způsobit abnormální reakce? Odpověděla „Jsem žena“

PRŮBĚH SESSION
PŘIDÁNÍ ZPRÁVY DO VLNY S PŘILOŽENÍM OBRÁZKŮ ČI JINÉHO SOUBORU (PŘÍLOHY)

•

Proběhlo krátké zamyšlení, jakým způsobem přidat přílohu, jinak bez problémů.

VYTVOŘENÍ NOVÉ VLNY (UDÁLOSTI), OBSAHUJÍCÍ MAPU SE ZNAČKOU V MÍSTĚ KONÁNÍ A ANKETU

•

Po založení vlny nebyla schopna zjistit, že je třeba doinstalovat rozšíření pro mapu a anketu. Zkusil jsem
nejdříve poradit nepřímo (podívejte se do různých menu, jestli by vám něco nepomohlo), což však nepomohlo
a musel jsem poradit, že je třeba doinstalovat rozšíření.

•

Ani toto nepomohlo, uživatelka si nevěděla dále rady. Musel jsem ji navést do obrazovky, kde je možné
rozšíření doinstalovat. Po nainstalování nastal problém s návratem k rozepsané vlně a se vstoupením do
editačního módu této vlny. Testování tohoto úkolu se stalo poměrně zmatené (příliš mnoho zásahů z mé
strany), a proto jsem usoudil, že úkol je možné pro tuto participantku vyhodnotit jako nesplnitelný.

PŘEHRÁNÍ VLNY OD ZAČÁTKU, TAK JAK POSTUPNĚ VZNIKALA

•

Proběhlo několik zmatených kliků na nesprávná tlačítka, ale relativně rychle participantka nalezla to správné.

VYTVOŘENÍ SLOŽKY A VLOŽENÍ NĚKTERÝCH VLN DO TÉTO SLOŽKY

•

Chvíli trvalo, než participantka našla složky v hlavním menu a přišla na to, že kliknutím na „+“ se vytváří nová
složka.

•

Nemohla nalézt položku „Move to“. Nakonec jsem musel poradit.

POST-TEST DOTAZNÍK

Jaký máte z testované webové aplikace pocit? Myslíte, že by pro vás mohla být užitečná v praxi?
Nemám z ní úplně dobrý první dojem. Myslím si, že ji k životu nepotřebuji.
Pokud byste vyvíjel (a) tuto aplikaci. Co by byla první věc, kterou byste změnil (a)?
Více bych zdůraznila, že lze doinstalovat rozšíření.
Pokud byste měl (a) popsat tuto aplikaci svému kolegovi jednou nebo dvěma větami. Co byste řekl (a)?
Aplikace na organizaci událostí.
Jakékoliv další komentáře či otázky napište prosím zde:
-

PARTICIPANT 2 (UK, PRÁVA)
•

délka trvání: 30 min

•

muž

•

odpovědi na pre-test dotazník: všechny odpovědi ne

PRŮBĚH SESSION
PŘIDÁNÍ ZPRÁVY DO VLNY S PŘILOŽENÍM OBRÁZKŮ ČI JINÉHO SOUBORU (PŘÍLOHY)

•

Bez problémů.

VYTVOŘENÍ NOVÉ VLNY (UDÁLOSTI), OBSAHUJÍCÍ MAPU SE ZNAČKOU V MÍSTĚ KONÁNÍ A ANKETU

•

Po založení vlny nebyl schopen zjistit, že je třeba doinstalovat rozšíření pro mapu a anketu. Zkusil jsem nejdříve
poradit nepřímo (podívejte se do různých menu, jestli by vám něco nepomohlo), což však nepomohlo a musel
jsem poradit, že je třeba doinstalovat rozšíření.

•

Nejdříve vznesl otázku „Jak?“ a zdálo se, že úkol vzdá, ale následně si všiml v hlavním menu položky Extensions.

•

Rozšíření byla úspěšně nainstalována, ale nastal problém po návratu do vlny s její editací. Participant měl
tendenci na vlnu odpovídat, až po chvíli nalezl tlačítko edit v menu vlny.

PŘEHRÁNÍ VLNY OD ZAČÁTKU, TAK JAK POSTUPNĚ VZNIKALA

•

Bez problémů

VYTVOŘENÍ SLOŽKY A VLOŽENÍ NĚKTERÝCH VLN DO TÉTO SLOŽKY

•

Chvíli trvalo, než participant přišel na to, jak vytvořit novou složku, jinak bez problémů.

POST-TEST DOTAZNÍK
Jaký máte z testované webové aplikace pocit? Myslíte, že by pro vás mohla být užitečná v praxi?
Pro mé potřeby spolupráce s ostatními si vystačím s e-mailem, takže spíše ne.

Pokud byste vyvíjel (a) tuto aplikaci. Co by byla první věc, kterou byste změnil (a)?
Něco bych udělal s těmi rozšířeními.
Pokud byste měl (a) popsat tuto aplikaci svému kolegovi jednou nebo dvěma větami. Co byste řekl (a)?
Nevím.
Jakékoliv další komentáře či otázky napište prosím zde:
-

PARTICIPANT 3 (UK, PRÁVA)
•

délka trvání: 35 min

•

muž

•

odpovědi na pre-test dotazník: všechny odpovědi ne

PRŮBĚH SESSION
PŘIDÁNÍ ZPRÁVY DO VLNY S PŘILOŽENÍM OBRÁZKŮ ČI JINÉHO SOUBORU (PŘÍLOHY)

•

Proběhlo krátké zamyšlení, jakým způsobem přidat přílohu, jinak bez problémů.

VYTVOŘENÍ NOVÉ VLNY (UDÁLOSTI), OBSAHUJÍCÍ MAPU SE ZNAČKOU V MÍSTĚ KONÁNÍ A ANKETU

•

Po založení vlny nebyl schopen zjistit, že je třeba doinstalovat rozšíření pro mapu a anketu. Zkusil jsem nejdříve
poradit nepřímo (podívejte se do různých menu, jestli by vám něco nepomohlo), což však nepomohlo a musel
jsem poradit, že je třeba doinstalovat rozšíření.

•

Musel jsem ukázat i kde je možné rozšíření doinstalovat, participant začal úlohu vzdávat.

•

Problém s návratem do editačního módu vlny.

PŘEHRÁNÍ VLNY OD ZAČÁTKU, TAK JAK POSTUPNĚ VZNIKALA

•

Participant nejdříve hledal odpovídající funkci v hlavním menu, ale nakonec se vrátil do menu vlny a funkci
našel.

VYTVOŘENÍ SLOŽKY A VLOŽENÍ NĚKTERÝCH VLN DO TÉTO SLOŽKY

•

Participant nepřišel na to, že je možné vlny ve výpisu označovat a vstoupil do jedné z vln, kterou bylo za úkol
přesunout. Vlny však tímto způsobem bez problému přesunul.

POST-TEST DOTAZNÍK
Jaký máte z testované webové aplikace pocit? Myslíte, že by pro vás mohla být užitečná v praxi?
Spíše ne.
Pokud byste vyvíjel (a) tuto aplikaci. Co by byla první věc, kterou byste změnil (a)?

Funkci pro přesouvání vln bych dal více na oči.
Pokud byste měl (a) popsat tuto aplikaci svému kolegovi jednou nebo dvěma větami. Co byste řekl (a)?
Program na spolupráci.
Jakékoliv další komentáře či otázky napište prosím zde:
-

PARTICIPANT 4 (VŠE, MEZINÁRODNÍ OBCHOD)
•

délka trvání: 30 min

•

žena

•

odpovědi na pre-test dotazník: všechny odpovědi ne

PRŮBĚH SESSION
PŘIDÁNÍ ZPRÁVY DO VLNY S PŘILOŽENÍM OBRÁZKŮ ČI JINÉHO SOUBORU (PŘÍLOHY)

•

Bez problémů.

VYTVOŘENÍ NOVÉ VLNY (UDÁLOSTI), OBSAHUJÍCÍ MAPU SE ZNAČKOU V MÍSTĚ KONÁNÍ A ANKETU

•

Po založení vlny nebyla schopena zjistit, že je třeba doinstalovat rozšíření pro mapu a anketu. Zkusil jsem
nejdříve poradit nepřímo (podívejte se do různých menu, jestli by vám něco nepomohlo), což vak nepomohlo a
musel jsem poradit, že je třeba doinstalovat rozšíření.

•

Zbytek úkolu participantka zvládla bez rady, ačkoliv mezi některými kroky proběhlo poměrně velké přemýšlení
a hledání.

PŘEHRÁNÍ VLNY OD ZAČÁTKU, TAK JAK POSTUPNĚ VZNIKALA

•

Proběhlo několik zmatených kliků, jinak bez problémů.

VYTVOŘENÍ SLOŽKY A VLOŽENÍ NĚKTERÝCH VLN DO TÉTO SLOŽKY

•

Bez problémů

POST-TEST DOTAZNÍK
Jaký máte z testované webové aplikace pocit? Myslíte, že by pro vás mohla být užitečná v praxi?
Vím o několika semestrálních pracích, na které by se hodila, ale asi zůstanu u e-mailu.
Pokud byste vyvíjel (a) tuto aplikaci. Co by byla první věc, kterou byste změnil (a)?
Nic mě nenapadá.
Pokud byste měl (a) popsat tuto aplikaci svému kolegovi jednou nebo dvěma větami. Co byste řekl (a)?
Neví.

Jakékoliv další komentáře či otázky napište prosím zde:
-

PARTICIPANT 5 (VŠE, MANAGEMENT)
•

délka trvání: 25 min

•

žena

•

odpovědi na pre-test dotazník: všechny odpovědi ne

PRŮBĚH SESSION
PŘIDÁNÍ ZPRÁVY DO VLNY S PŘILOŽENÍM OBRÁZKŮ ČI JINÉHO SOUBORU (PŘÍLOHY)

•

Bez problémů.

VYTVOŘENÍ NOVÉ VLNY (UDÁLOSTI), OBSAHUJÍCÍ MAPU SE ZNAČKOU V MÍSTĚ KONÁNÍ A ANKETU

•

Po založení vlny nebyla schopna zjistit, že je třeba doinstalovat rozšíření pro mapu a anketu. Zkusil jsem
nejdříve poradit nepřímo (podívejte se do různých menu, jestli by vám něco nepomohlo), což však nepomohlo
a musel jsem poradit, že je třeba doinstalovat rozšíření.

•

Ani toto nepomohlo, uživatelka si nevěděla dále rady. Musel jsem ji navést do obrazovky, kde je možné
rozšíření doinstalovat. Po nainstalování nastal problém s návratem k rozepsané vlně a vstoupit do editačního
módu této vlny. Testování tohoto úkolu se stalo poměrně zmatené (příliš mnoho zásahů z mé strany), usoudil
jsem, že úkol je možné pro tuto participantku vyhodnotit jako nesplnitelný.

PŘEHRÁNÍ VLNY OD ZAČÁTKU, TAK JAK POSTUPNĚ VZNIKALA

•

Bez problémů.

VYTVOŘENÍ SLOŽKY A VLOŽENÍ NĚKTERÝCH VLN DO TÉTO SLOŽKY

•

Proběhlo delší hledání, kde se vytváří složky a následně hledání položky „Move to“, jinak bez problémů.

POST-TEST DOTAZNÍK
Jaký máte z testované webové aplikace pocit? Myslíte, že by pro vás mohla být užitečná v praxi?
Myslím, že všechno, co aplikace nabízí, mi poskytuje e-mail nebo Facebook.
Pokud byste vyvíjel (a) tuto aplikaci. Co by byla první věc, kterou byste změnil (a)?
Koncept rozšíření bych asi úplně změnila.
Pokud byste měl (a) popsat tuto aplikaci svému kolegovi jednou nebo dvěma větami. Co byste řekl (a)?
Nic mě nenapadá.
Jakékoliv další komentáře či otázky napište prosím zde:

-

PARTICIPANT 6 (ČZU, KVALITA PRODUKCE)
•

délka trvání: 20 min

•

muž

•

odpovědi na pre-test dotazník: všechny odpovědi ne

PRŮBĚH SESSION
PŘIDÁNÍ ZPRÁVY DO VLNY S PŘILOŽENÍM OBRÁZKŮ ČI JINÉHO SOUBORU (PŘÍLOHY)

•

Bez problémů.

VYTVOŘENÍ NOVÉ VLNY (UDÁLOSTI), OBSAHUJÍCÍ MAPU SE ZNAČKOU V MÍSTĚ KONÁNÍ A ANKETU

•

Po založení vlny participant chvíli hledal odpovídající tlačítka v menu vlny, pak nahlédl do hlavních menu a
objevil položku Extensions, dále už vše probíhalo v pořádku, včetně návratu do editace vlny.

PŘEHRÁNÍ VLNY OD ZAČÁTKU, TAK JAK POSTUPNĚ VZNIKALA

•

Bez problémů.

VYTVOŘENÍ SLOŽKY A VLOŽENÍ NĚKTERÝCH VLN DO TÉTO SLOŽKY

•

Bez problémů.

POST-TEST DOTAZNÍK
Jaký máte z testované webové aplikace pocit? Myslíte, že by pro vás mohla být užitečná v praxi?
Ano, používal bych ji, ale pokud by bylo s kým, tedy pokud by aplikaci používalo dostatek lidí.
Pokud byste vyvíjel (a) tuto aplikaci. Co by byla první věc, kterou byste změnil (a)?
Nic mě nenapadá.
Pokud byste měl (a) popsat tuto aplikaci svému kolegovi jednou nebo dvěma větami. Co byste řekl (a)?
Aplikace pro spolupráci.
Jakékoliv další komentáře či otázky napište prosím zde:
-

VYHODNOCENÍ
Seřazeno dle priority od problému s nejvyšší prioritou.

Findings

Návrhy řešení problémů

Uživatel začátečník si
není vědom všech
možností Google Wave,
protože neví, že se dá
rozšiřovat pomocí tzv.
„extensions“.

Ostatní chyby byly objeveny již při testování bez uživatele, ostatně i tato chyba byla předpokládána. Viz. Tabulka 5.
Zjistil jsem, že muži splnili úkoly rychleji – viz. graf – časy u obou pohlaví seřazeny vzestupně.
Dvě ženy navíc nebyly vůbec schopny nejtěžší úkol dokončit.

ZÁVĚR
Tato aplikace je v jistých mezích použitelná, nicméně pro její plné využití si o aplikaci musí uživatel něco nastudovat, což
většina lidí neudělá a raději bude náhodně klikat po aplikaci, mnohdy dokonce aniž by si přečetl (a), kam kliká (objev
nejen na základě tohoto testování). Použitelnost aplikace by pravděpodobně šla ještě zlepšit, nicméně její možnosti jsou
natolik široké, že nelze očekávat, že půjde plně používat zcela bez její znalosti.
Podle reakcí participantů je zřejmé, že nejsou sto zcela určit, k čemu je aplikace dobrá. Je to pravděpodobně z toho
důvodu, že jsem při sestavování screeneru nebyl dostatečně přísný a přijal i lidi, kteří úplně aplikaci Google Wave
nepotřebují (nepracují na velkých projektech, nepotřebují řídit větší množství lidí) – postačuje jim pouze e-mail.
Seznam nalezených chyb a doporučení naleznete především v Tabulka 5. Další informace se nachází např. u
jednotlivých testů s uživateli.

