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Що таке юзабіліті-тестування?

• Тестування зручності користування - це метод тестування, спрямований

на встановлення ступеня зручності використання, навченості, 

зрозумілості та привабливості для користувачів розроблювального

продукту в контексті заданих умов. [ISO 9126]



Тестування зручності користування дає оцінку рівня зручності

використання додатка за наступними пунктами:

• продуктивність, ефективність (efficiency)

• правильність (accuracy) 

• активізація в пам'яті (recall) 

• емоційна реакція (emotional response)



Види тестування

• Тестування готового продукту 

(black box testing)

• Тестування прикладних 

програмних інтерфейсів (white 

box testing)

Рівні тестування

• Модульне

• Інтеграційне

• Системне

• Приймальне



Міф 1: Юзабіліті - це GUI

Юзабіліті - це властивість продукту задовольнити потреби користувача, 

іграфічний інтерфейс - лише одна зі складових юзабіліті.

Юзабіліті продукту визначається цілим комплексом чинників:

• Наявність необхідної користувачеві функціональності і її працездатність

• Простота використання продукту і швидкість навчання

• Кількість помилок, які здійснюють користувачі через нерозуміння.



Міф 2: Тестування юзабіліті - це просто

Для корисного та успішного проведення тестування юзабіліті, потрібно

досить велика кількість знань і навичок:

• Розуміння принципів юзабіліті і проектування інтерфейсів

• Великий досвід використання продуктів на схожих платформах

• Розуміння бізнес-складової продукту: навіщо він потрібен? Які завдання вирішує?

• Знайомство з користувачем: хто він? У яких умовах працює з продуктом? Як він це

робить?



Міф 3: Будь-яка людина може оцінювати юзабіліті
продукту

Уявіть, що ваша дитина попросила як подарунок на день рожденья 5 кг цукерок, і 

ви погодилися з цим. Але які цукерки вона любить? У вас є 2 варіанти, як їх вибрати:

• Дати спробувати різні цукерки дитині, щоб вона вибрала сама

• Спробувати самостійно, вибрати найсмачніші на ваш погляд, і купити 5 кг таких цукерок.

Добре розуміючи принципи юзабіліті, ви можете отримати корисну інформацію

від стороннього користувача продукту, але самі її згенерувати - ні!



Міф 4: Юзабіліті для всіх одне



Міф 5: Замовник знає, як зробити йому добре

• Клієнт нічого не знає про проектування інтерфейсів і найчастіше пропонує

абсолютно нелогічні ідеї!

• Клієнт не завжди добре розуміє, які є варіанти реалізації, і придумує щось

занадто складне.

• Запит за запитом, виконані відповідно до побажань клієнта, перетворюють ваш 

продукт в стьогану ковдру, яке втратило свою консистентність і загальний

унікальний стиль.



Міф 6: Юзабіліті не надто важливе, важливіша
функціональність

• Юзабіліті - це й функціонал в тому числі. І часто при проведенні детальних

юзабіліті-тестів приходять до необхідності прибрати якийсь функціонал, 

розробити інший і т.д. 

• Якщо клієнт не користуватиметься продуктом (не зрозуміє, як; не захоче і 

т.д.), то до функціоналу він просто не дійде.



Евристичні критерії зручності використання

• 1990 рік

• Якоб Нільсен



1. Інформованість про стан системи

• Користувач завжди повинен орієнтуватися і добре розуміти, що відбувається в 

системі. Взаємодія між користувачем і системою повинно бути якомога більш

логічним і швидким.



2. Схожість системи з реальним світом
• Система повинна спілкуватися з користувачем на зрозумілій йому мові. 

Використання слів, фраз і понять, знайомих користувачеві в реальному світі, 

набагато краще, ніж використання спеціалізованих термінів.



3. Свобода дій
• Дайте користувачам можливість скасування дій, а також повернення

до раніше скасованим діям.



4. Одноманіття і стандарти

• Не плутайте користувача, описуючи одні й ті самі речі різними

словами і термінами. Дотримуйтеся однаковості і дотримуйтесь

стандартам.



5. Запобігання помилок

• Зведіть до мінімуму кількість умов, в яких можуть бути допущені

помилки.



6. На виду, а не в пам'яті

• Не змушуйте користувача запам'ятовувати велику кількість об'єктів, дій і 

опцій. Відвідувач не повинен тримати в голові інформацію, 

переміщаючись з однієї частини системи в іншу.



7. Гнучкість і ефективність

• Чи не навантажуйте досвідчених користувачів зайвою інформацією, надайте

їм можливість здійснювати часто повторювані дії якомога швидше і простіше.



8. Естетичний і мінімалістичний дизайн
• Тексти не повинні містити марною або застарілої інформації. Кожне

зайве слово робить сприйняття все більш важким і позбавляє

відвідувача можливості знайти те, за чим він прийшов на сайт.



9. Розуміння проблем та їх вирішення

• Повідомлення про помилки повинні бути виражені на зрозумілій

користувачеві мові, як можна більш точно описувати проблему і 

надавати можливі варіанти її вирішення.



10. Довідкові матеріали і документація

• Навіть якщо система може використовуватися без документації, в процесі

роботи з нею все ж може знадобитися довідкова інформація. Подібні документи

повинні складатися таким чином, щоб в них легко було знайти необхідне.



ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЮЗАБІЛІТІ-ТЕСТУВАННЯ: ОГЛЯД 
ТА ПОРІВНЯННЯ



UsabilityHub

• Navflow

• Fivesecondtest

• Click Test



Як це працює. На прикладі Fivesecondtest



UserPlus

• Самостійно, за допомогою The Advisor Tool.

• На реальних людей, з допомогою інструменту The Tester Tool.

http://www.userplus.com/our-tools/advisor/
http://www.userplus.com/our-tools/tester/


Як це працює?



Usabilla

Тестування юзабіліті на сайті Usabilla проходить у п’ять етапів:

• Створюємо новий тест

• Вказуємо сторінки сайту для тестування. 

• Вибираємо питання, на які хочемо отримати відповіді від користувачів. 

• Самі знаходимо і запрошуємо людей, готових взяти участь у тестуванні і 

поділитися своєю думкою.

• Програма акумулює результати тестів і відгуки користувачів, а потім надає

статистику, згруповану у зручному для аналізу вигляді.

Безкоштовно можна протестувати дві сторінки на десяти людях.



СonceptFeedback



Optimal Workshop

• • Optimalsort – це інструмент, який допомагає організувати структуру 

сайту за допомогою методу сортування карток.

• • Treejack – додаток для тестування багаторівневої інформаційної

архітектури (ІА) сайту. Щоб почати тестування, структуру веб-сайту 

необхідно організувати як таблицю і завантажити в Treejack.

• • Calkmark призначений для тестування юзабіліті веб-сторінок. Він

допомагає зрозуміти, наскільки просто (або складно) користувачам

сайту знаходити потрібну інформацію.

http://www.optimalworkshop.com/optimalsort.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Card_sorting
http://www.optimalworkshop.com/treejack.htm
http://www.optimalworkshop.com/chalkmark.htm


4Q



Feng-GUI



ClickHeat



WebVisor

З її допомогою можна:

• Записувати дії відвідувачів сайту: кліки, скролінг, натиснення клавіш, 

заповнення форм, виділення та копіювання тексту.

• Відтворювати записані дії в режимі «живого відео».

• Проводити детальну аналітику поведінки відвідувачів веб-сайту.

• Складати карти активності користувачів: теплові карти кліків, карти

уваги і карти скролінгу.



SitePolice

• Замовник виставляє свій сайт на 

суд «поліцейських», формулює

кілька запитань, на які хотів би 

отримати відповіді і обирає

тарифний план аудиту.

• Аудитори пишуть звіт по сайту в 

практично вільній формі. 

• Якщо замовник аудиту не проти, 

то всі звіти «поліцейських» 

залишаються на сайті сервісу

для загального перегляду. 



Назва Хто тестує Обєкти

тестування

Результати тестування

UsabilityHub Тестери сервиса; інші користувачі

UsabilityHub

Скріншот веб-сторінки Відповіді на питання, що сформульовані на 

початку теста; теплова карта кліків

UserPlus Своїми силами з допомогою опитування; 

тестери сервісу

Скріншот веб-сторінки Оцінка сторінки на відповідність міжнародним

стандартам

Usabilla Користувачі, що запрошені замовником

тестування

Скріншот веб-сторінки, 

сторінка «живого» сайту

Звіт про дії користувачів, згрупований для 

наступного аналізу; теплова карта кліків

Concept Feedback Учасники спільноти веб дизайнерів Скріншот веб-сторінки, 

сторінка «живого» сайту

Відгуки, оцінки і поради учасників професійної

спільноти

OptimalWorkshop Користувачі, що запрошені замовником

тестування

Скріншот веб-сторінки, 

інформаційна архітектура

сайту

Інформаційна структура сайта; теплова карта 

кліків; кількість часу, витраченого користувачами

на виконання якої-небудь задачі

4Q Реальні користувачі Робочий сайт Відповіді користувачів на 4 питання

Feng-GUI Своїми силами, за допомогою програми, 

що імітує погляд користувача на основі

спеціального алгоритма

Скріншот веб-сторінки Теплова карта руху очей по сторінці

ClickHeat Реальні користувачі сайту Робочий сайт Теплова карта кліків

WebVisor Реальні користувачі сайту Робочий сайт Відео-запис дій реальних користувачів; карти

активності; аналітика

SitePolice Реальні користувачі сайту Робочий сайт Звіт аудитора в вільній формі


