
Moderowanie 
testów 

u!yteczno"ci 
sk#ada si$ z trzech 

etapów

Po pierwsze, 
musisz 

wyja!ni" 
u#ytkownikowi,

o co chodzi

A Na koniec musisz 
zadawa" otwarte 

pytania

Pó%niej musisz 
zademonstrowa&, 

na czym to polega i 
da& u!ytkownikowi 

spróbowa&

Przejd$my po kolei 
przez wszystkie 

etapy
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potrzebuj%, aby! w trakcie 
testu u#yteczno!ci "My!La&a 

na g&os" podczas 
wykonywania zada'

Oznacza to, !e 
chcia#bym, aby" 
mówi#a, o czym 

my"lisz podczas 
korzystania 
z witryny

Na przyk&ad, 
chcia&bym 

us&ysze", co 
próbujesz 

osi(gn(", czego 
szukasz i jakie 

decyzje 
podejmujesz Je#eli gdzie! utkniesz 

lub poczujesz si% 
zagubiona - to te# chc% 

us&ysze"

Je!eli to pomo!e, 
mo!esz udawa&, 
!e jeste" sama w 

pokoju…

…lub #e jaki! znajomy 
siedzi ko&o Ciebie i 

próbujesz mu wyja!ni", 
jak si% korzysta z tej 

witryny

Etap 1: Instrukcje
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Moim zadaniem jest 
przekazywanie 
Programistom 

wszystkiego, co powiesz 
i zrobisz

w trakcie testu Nie b$d$ 
w stanie Ci pomaga& czy 
odpowiada& na pytania

A to dlatego, #e chcemy 
stworzy" jak 
najbardziej 

realistyczne warunki
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Mimo !e nie b$d$ w stanie 
odpowiada& na Twoje pytania, zadawaj 

je "mia#o. Mo!liwo"& s#yszenia 
wszystkich pyta' i komentarzy jest 

dla nas bardzo wa!na

Nie chc% te# 
przypadkiem 

uprzedzi" ci% do 
testowanego 

oprogramowania

Tak wi%c nie zdziw si%, 
gdy czasami nie 

b%dziesz nic s&ysze" w 
odpowiedzi na swoje 

pytania…

…lub gdy moje 
odpowiedzi b%d( 
ogólne, np. "to 

dobry komentarz"
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JE#eli b%dziesz chcia&a co! 
zrobi", b%dziesz musia&a u#y" 

makiety w taki sam sposób,
 w jaki korzysta&aby! z 
prawdziwego komputera

Poniewa# maszyny nie 
potrafi( mówi", nie 
wolno mi b%dzie si% 

odezwa"

Janet b%dzie 
odgrywa&a 
komputer

B%d%  Pokazywa&a 
obrazy tak, jakby to 

robi& koputer

JE#eli testowana jest 
papierowa makieta…

Cze!"!
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Nawet je#eli jest to tylko 
papierowa makieta, mo#esz 

wykonywa" wszystkie 
standardowe operacje znane z 

komputera, w tym drag'n'drop czy 
klikanie prawym przyciskiem 

myszy

Aby wpisa" tekst, 
b%dziesz 

potrzebowa&a 
klawiatury

Mo#esz !mia&o 
pisa" po makiecie
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Poka!$ Ci, co 
mia#em na my"li, 

mówi(c o 
"my"leniu na 

g#os"

teraz wybieram z 
listy "Cichy"… I ta 

ikonka tutaj pokazuje, 
!e dzwonek zosta# 

wy#(czony

Zademonstruj% Ci teraz 
proces wy&(czania 
dzwonka w moim 

telefonie

A wi%c… Wybieram g&ówne 
menu… szukam tam ustawie' 

Profili… o, tu s(…

A teraz Ty spróbuj. 
Dopasuj sobie 

wysoko!" krzes&a, 
my!l(c przy okazji 

na g&os

Etap 2: Demonstracja i oswojenie 
u#ytkownika…

w
w

w
.u

s
e
r
f
o

c
u
s
.c

o
.u

k



)wietnie, 
dobra robota

Spróbuj% 
usi(!" na 
krze!le i 

dopasowa" 
wysoko!"

No i zrobione. 
Potrzebowa&am 

usi(!" na krze!le, 
aby wajcha 
zadzia&a&a

No dobra. 
Szukam wajchy 
do przesuwania 

siedzenia w 
gór$ i w dó#. 
Czy to to?
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Mów 
dalej…

Mo#esz 
powiedzie" 
co! wi%cej o czym 

teraz 
my!lisz?

To by& o 
proste!

Co by&o 
proste?

Czy tak to 
mia&o 

dzia&a"?

czy takiego 
dzia&ania si% 

spodziewa&a!?

Etap 3: Zadawaj otwarte pytania…
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CZy ta opcja 
jest przydatna?

Eee… Czy uwa#am, #e 
komu! kiedy! ta opcja 

mo#e si% przyda"?

Opieraj(c si$ na obecnym 
dzia#aniu, jak my"lisz, czy 
ta opcja by#aby przydatna 
do wybierania produktów w 
sposób, w jaki to zazwyczaj 

robisz?

Eee... niektóre rzeczy 
s( fajne, inne nie, ale 

co o tym powiedzie& tak 
ogólnie?

czy by#o tam co", 
co szczególnie 
przypad#o Ci do 
gustu lub si$ nie 

podoba#o?
Co dok&adnie?

Czy to dobry 
pomys&?

Nie pro! u#ytkowników o 
Generalizowanie…

…Lepiej skup si% 
na chwili obecnej

…skup si% na 
konkretach

Zamiast zadawa" ogólne pytania…
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o#e#, on my!li, #e ta 
opcja by&aby lepsza 
na stronie g&ównej i 

nie spodoba mu si%, jak 
si% nie zgodz%!

Nie uwa#asz, #e ta 
opcja by&aby lepsza, 
gdyby znajdowa&a si% 
na stronie g&ównej?

czy jest mo!e jakie" 
inne miejsce, w którym 
wola#aby" widzie& t$ 

opcj$?

Uch, znowu zrobi&am
t% zaskoczon( min%? 
lepiej co! wymy!l%…

Czy tego si% 
spodziewa&a!? Czego si% 

spodziewa&a!?

wygl(dasz na 
zaskoczon(, co! 

si% sta&o?

Nie b(d$ krytyczny

Lepszym 
pytaniem 
by&oby…

nie zach%caj do zmy!lania

Ale zach%caj za 
to do ci(g&ego 
mówienia

w
w

w
.u

s
e
r
f
o

c
u
s
.c

o
.u

k



chcia&bym si% 
dowiedzie", co jest 

zbyt proste, a co mo#e 
by" za trudne dla dzieci 
w twoim wieku, aby!my 

mogli to ulepszy" i 
naprawi"

je#eli twoim testowym u#ytkownikiem jest 
dziecko, pami%taj, aby otoczenie i instrukcje 
by&y odpowiednio dopasowane…

Nazywam to 
testem, ale wcale 

nie b%d% Ci% 
testowa&

zapomnia#em ju!, 
jak to jest by& 
dzieckiem, wi$c 

potrzebuj$ twojej 
pomocy

Przez wi%kszo!" czasu b%d% 
chcia&, aby! sam sobie radzi& z 

zadaniami, ale je#eli utkniesz na 
czym!, b%d% pod r%k(, aby Ci 

pomóc
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Chcesz dowiedzie! si" wi"cej? 
Poni!ej znajdziecie list" materia#ów z witryny Userfocus, które 
pomog$ Wam lepiej pozna% temat moderacji testów 
u!yteczno&ci. 
 
 
Co ka#dy moderator testów u#yteczno$ci powinien 
wiedzie! o umiej"tnym s%uchaniu 
Moderowanie wydaje si" by% proste i nieskomplikowane, ale 
umiej"tne s#uchanie wymaga czego& wi"cej ni! tylko 
nadstawiania uszu. Tutaj znajdziecie list" 15 sugerowanych 
sposobów na ulepszenie tej umiej"tno&ci: 
http://www.userfocus.co.uk/articles/listening.html 
 
 
Pisanie doskona%ego testu do rekrutacji u#ytkowników 
„Poznaj swojego u!ytkownika” to pierwsza zasada 
u!yteczno&ci, wi"c wa!ne jest, aby dobra% odpowiednich 
u!ytkowników do swoich testów. Nasze 8 wskazówek 
prze&wietlania kandydatów poka!e Ci, jak wybiera% 
wygadanych, reprezentatywnych u!ytkowników do bada', 
szybko wy#awia% ludzi, których nie chcesz i unika% straszliwych 
"niepojawiaczy". 
http://www.userfocus.co.uk/articles/screeners.html 
 
 
Zestaw narz"dzi do testów u#yteczno$ci 
Ten ebook zawiera wszystkie informacje, jakich potrzebujesz, 
aby upewni% si", !e przygotowania do nast"pnego testu 
u!yteczno&ci zosta#y dopi"te na ostatni guzik. Dokument 
zawiera #atwe do modyfikowania formularze do testów, w tym 
formularz do wybierania uczestników, porady dotycz$ce 
dyskusji, kwestionariusze czy arkusze do notowania informacji. 
http://www.userfocus.co.uk/articles/testplan.html 
 
 
Mierzenie u#yteczno$ci produktów codziennego u#ytku 
ISO opublikowa#o nowy standard do okre&lania u!yteczno&ci 
produktów codziennego u!ytku, takich jak maszyny biletowe, 
telefony komórkowe czy elektroniczne aparaty fotograficzne. 
Standard ten – ISO 20282 – zawiera sposoby testowania 
u!yteczno&ci produktów w celu upewnienia si", !e spe#niaj$ 
okre&lone warunki. Opracowanie to jest ekscytuj$ce, poniewa! 
skupienie si"  standardu na mierzeniu u!yteczno&ci 
odzwierciedla ewolucj" sposobu bada' w tej dziedzinie. Kiedy& 
specjali&ci od u!yteczno&ci znajdowali po prostu b#"dy w 
projekcie, teraz odpowiadaj$ tak!e na pytanie „jak u!yteczny 
jest ten projekt?” 
http://www.userfocus.co.uk/articles/ISO20282.html 

Mierzenie satysfakcji: nie tylko kwestionariusze 
Wi"kszo&% testów u!yteczno&ci ko'czy si" krótkim 
kwestionariuszem, w którym uczestnicy testu musz$ oceni%, 
zazwyczaj w skali 1-5 lub 1-7, ró!ne cechy charakteryzuj$ce 
testowany system. Do&wiadczenie pokazuje, !e uczestnicy 
niech"tnie podchodz$ do krytykowania systemu, bez wzgl"du 
na to, jak trudne okaza#y si" dla nich zadania. Artyku# ten 
opisuje technik" prowadzenia wywiadów, która unika tego 
problemu, opart$ na li&cie ponad 100 przymiotników. 
Do#$czamy tak!e arkusz do generowania i losowego wyboru 
s#ów z listy. 
http://www.userfocus.co.uk/articles/satisfaction.html 
 
 
Dlaczego nie powinno si" pyta! „dlaczego?” podczas 
testów u#yteczno$ci 
W tym roku obchodzimy wa!n$ rocznic" dla wszystkich osób 
zaanga!owanych w moderowanie testów u!yteczno&ci. 30 lat 
temu psycholodzy opublikowali prac" naukow$, w której 
pokazali, !e ludzie nie s$ zbyt dobrzy w t#umaczeniu motywów 
swoich dzia#a'. Dlatego te! testy u!yteczno&ci skupiaj$ si" na 
tym, co u!ytkonicy robi$, a nie na tym co mówi$. Dlaczego wi"c 
ci$gle tyle osób pyta „dlaczego?” podczas testów u!yteczno&ci? 
http://www.userfocus.co.uk/articles/askingwhy.html 
 
 

Kursy szkoleniowe 
 
Je!eli chcesz dowiedzie% si" jeszcze wi"cej, we( udzia# w 
jednym z naszych kursów szkoleniowych dotycz$cych 
u!yteczno&ci. Co miesi$c organizujemy kursy w naszej g#ównej 
siedzibie w Londynie.  
 
 
Praktyczny przewodnik po testach u#yteczno$ci 
Skierowany do projektantów, którzy chcieliby zdoby% wi"cej 
do&wiadczenia w prowadzeniu testów u!yteczno&ci, 
„Praktyczny przewodnik po testach u!yteczno&ci” jest 
trwaj$cym jeden dzie' kursem, który pokazuje uczestnikom jak 
zdobywa% komentarze klientów na temat prototypów i gotowych 
produktów. W przeciwie'stwie do wyk#adów, uczestnicy 
zdobywaj$ tutaj do&wiadczenie praktyczne w moderowaniu 
testów u!yteczno&ci i notowaniu spostrze!e'. 
http://www.userfocus.co.uk/training/usabilitytest.html 
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