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Použiteľnosť
vs.

užitočnosť
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Je užitočnosť a použiteľnosť to isté?

(angl. Utility vs. Usability) 

 Užitočnosť – či aplikácia poskytuje 

vlastnosti/funkcie, ktoré potrebujeme

 Použiteľnosť –

ako ľahké a príjemné 

je použitie týchto 

vlastností/funkcií

3



Použiteľnosť je kvalitatívna metrika

 Určuje ako ľahko/dobre sa aplikácia/jej 

rozhrania používajú človekom

• Schopnosť naučiť sa

• Efektívnosť

• Zapamätateľnosť

• Chybovosť

• Spokojnosť

http://smallbiztrends.com/2012/11/4-quick-usability-wins-for-your-website.html
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Každý produkt bude raz testovaný 

na použiteľnosť – používateľom 

 Výhody použiteľných aplikácií:

• Konkurenčná výhoda oproti produktom 
s podobnými funkciami

• Zníženie nákladov na školenia

• Zníženie počtu požiadaviek na podporu

• Zníženie počtu potrebných opráv produktu

• Zvýšenie akceptácie, 
predajnosti, ...
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Použiteľnosť sa nedá „len tak pridať“

AKO TEDA?

KEDY?
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http://stablekernel.com/blog/software-development-life-cycle-management/



Zlepšenie použiteľnosti môže 

zvýšiť užitočnosť

Starý návrh

Nový návrh

+ 30%



User eXperience

UX – U = X
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Tradičné testovanie použiteľnosti

 Testujeme subjekty po jednom

 Dostanú zadanú úlohu, ktorú vykonávajú

 Počas vykonávania úlohy nahlas opisujú 

myšlienkové pochody

 Po ukončení úlohy zodpovedajú ďalšie otázky
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Existuje už pomerne veľa UX poznatkov 

 Počet používateľov v štúdii
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First Rule of Usability: Don't Listen to Users
Jakob Nielsen

 Komentovanie (premýšľanie) nahlas vyrušuje 

ľudí v skutočnom používaní produktu

 Ľudia nedokážu povedať, na čo sa pozerali, 

ako dlho a v akom poradí

• Vizuálna pozornosť je spontánny a podvedomý 
myšlienkový proces
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Nie je to o tom, že sa pýtame, čo si 

používatelia myslia o produkte

Pozorujeme ako používajú produkt
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Dan Shewan\s WordStream Blog



Kľúčové je získať kvalitnú spätnú väzbu

od používateľa
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 Pohyby myšou

 Počet klikov/počet 

zobrazení

 Čas strávený na stránke

 Skrolovanie

 Poznámkovanie

 Kopírovanie



Čo ak by sme vedeli, kam sa pozerajú?

 Tradičný prístup neumožňuje pozorovať čo 

používateľov zaujalo alebo čo si nevšimli

 Sledovanie 

pohľadu 

pomáha 

porozumieť 

myšlienkovým 

pochodom

používateľa 
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Sledovanie pohľadu má pomerne dlhú 

históriu
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Alfred Yarbus, snímač pohľadu (1960-te roky)



Potreba odlišovať čo je 

naším okom fixované 

a čo spracúvané
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Sledovanie pohľadu pre lepší vývoj aplikácií

 Kombinácia sledovania pohľadu a tradičného 

testovania použiteľnosti:

• Fáza 1: Sledovanie pohľadu používateľa pri 
neprerušovanom vykonávaní úloh

• Fáza 2: Tradičné premýšľanie nahlas pri 
podobných úlohách ako vo fáze 1.
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Ja nikdy nepozerám 

na bočné 

sponzorované odkazy



Kde je táto technológia teraz a kam kráča ...

 Testovanie práce s mobilnými aplikáciami, 

sledovanie TV (filmy, reklamy)

 Okuliare pre výskum 

v reálnom prostredí

 Smartfón ponechá displej aktívny aj pri dlhšej 

nečinnosti, ak práve (dlhšie) čítame...
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Kto si môže sledovanie pohľadu dnes 

dovoliť?
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 Používateľský zážitok je najmä o emóciách

 Pri testovaní môžeme analyzovať výraz tváre 

používateľa snímaného (web)kamerou

 Intel RealSense3D

• 3D analýza čŕt tváre:
oči, obočie, ústa ...

• Určenie 7 základných emócií

Nekončíme pri sledovaní pohľadu ...
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Dobrá stratégia je 

testovať UX iteratívne 

a inkrementálne

 Pozorovať päť používateľov, opraviť chyby, ktoré 

našli a testovať s ďalšími piatimi je lepšie ako 

testovať len raz s desiatimi...

 Testovať každý týždeň počas vývoja, výsledky do 

24h – takto počas celého projektu testujeme celkovo

s 50 až 100 používateľmi…
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Najlepšia stratégia je 

využívať pri testovaní UX 

implicitnú spätnú väzbu
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... a doplniť implicitnú 

spätnú väzbu aj explicitnou
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... a robiť to s viacerými účastníkmi naraz
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UX Class nie je „Class“

 Prečo je dobré skúmať viac ľudí naraz?

• kvantitatívne experimenty 

• nastavenie rovnakých podmienok 
pre respondentov

• testovanie aplikácií využívajúcich tieto technológie

 Najrôznejšie domény

• vzdelávanie

• pracovné činnosti (informačné systémy)

• vypĺňanie formulárov

• zábava
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Podrobné a ešte podrobnejšie pozorovanie 

na FIIT STU
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UX Lab

EEG

ECG, GSR, FSR, °C

RealSense

300 Hz

sledovanie 

pohľadu

detekcia 

emócií

60 Hz

sledovanie 

pohľadu

Tobii studio

User eXperience @ FIIT STU

UX Class

detekcia

emócií

RealSense

20x

60 Hz

sledovanie 

pohľadu



V UX labe najmä podrobné pozorovanie 

pohľadu

 Podrobné pozorovanie pohľadu (300Hz)
• veľmi vysoká presnosť na úrovni 

čítania jednotlivých písmen

• (prvá) fixácia, dĺžka fixácie, sakády, ...

 Pozorovania v
• softvérových aplikáciách (PC, Web)

• mobilných aplikáciách 

• pozeranie TV

• obrazovky z projektora
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Pozorujeme viac ako pohľad

 Pozorovanie úrovne nabudenia človeka 

na rôznych úrovniach:

1. neuro senzory (mozog) (EEG)

2. fyziologické senzory
ECG, GSR, FSR, °C

3. vizuálne, s využitím softvérovej
analýzy čŕt tváre
(HD a hĺbková kamera)
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Intel RealSense

Happy, 

Sad, 

Angry, 

Surprised,

Scared,

Disgusted



Pozorujeme viac ľudí naraz – UX Class

 Počítačová učebňa s technológiou budúcnosti

• 20x PC so senzormi (pohľad, kamery, …)

 Nielen učenie...
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Intel RealSense

60 Hz

sledovanie pohľadu

20x

detekcia emócií



UX group @ FIIT STU

 Záujmová skupina cielená na diskusie 

a výmenu skúseností o technológiách 

pre pozorovanie človeka pri práci s počítačom

 UX Lab – podrobné pozorovanie jednotlivca

• PC, smartfóny, tablety, projektory

 UX Class – pozorovanie skupiny

• 20 PC so senzormi

 pewe.fiit.stuba.sk/ux
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