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Odhalené problémy použiteľnosti

Nesprávne zvolený popis tlačidiel.

Nepochopená chybová správa v procese vytvárania objednávky.

Nevýrazná, zle umiestnená chybová správa.

Chýbajúca očakávaná informácia.

Chýbajúca navigácia, možnosť návratu späť.
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Zhrnutie

• Automatizácia procesu analýzy dát získaných zaznamenávaním
pohľadu počas testovania použiteľnosti webových aplikácií

• Identifikácia problémov použiteľnosti prostredníctvom definovaných
pravidiel na základe experimentov a iných štúdií
• Spolu 14 participantov ( iniciálny a kvalitatívny experiment UX lab)

• Overenie – kvantitatívny experiment 14 používateľov (UX Class)
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Mätúce tlačidlo – nastavenie parametrov

15

IF Čas do prvej fixácie na element je väčší ako PARAM_1 THEN 

 𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑜𝑘 +=
𝑂𝑏𝑠𝑎 ℎ  𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥𝑛 éℎ𝑜  𝑜𝑏𝑎𝑙𝑢  

200000
∗ 0,4 +  

Č𝑎𝑠  𝑜𝑑  𝑝𝑟𝑣𝑒𝑗  𝑓𝑖𝑥 á𝑐𝑖𝑒  𝑝𝑜  𝑘𝑙𝑖𝑘𝑛𝑢𝑡𝑖𝑒  

3000
∗ 0,1 + 

𝑃𝑜č𝑒𝑡  𝑓𝑖𝑥 á𝑐𝑖 í 𝑛𝑎  𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  

7
∗ 0,5 

ELSE IF čas od prvej fixácie po kliknutie je väčší ako PARAM_2 THEN 

 𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑜𝑘+=
𝑃𝑜č𝑒𝑡  𝑠𝑝ä𝑡𝑛ý𝑐ℎ  𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣  𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑𝑢  𝑛𝑎  𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  

5
∗ 0,5 

END 

Vypočítaj priemerné hodnoty tejto úlohy pre všetkých používateľov a všetky 

podstránky 

Porovnaj odchýlky v metrikách danej sekcie s priemernými hodnotami 

Pripočítaj k výsledku výrazné normalizované odchýlky 
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FOREACH (Stránky ,ktoré sa používateľovi zobrazili keď sa mu nepodarilo odoslať 

formulár) DO 

. 𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑜𝑘 =   1 −
𝑃𝑜č𝑒𝑡  𝑠𝑝ä𝑡𝑛ý𝑐ℎ  𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣  𝑛𝑎  𝑐ℎ𝑦𝑏𝑜𝑣 ú 𝑠𝑝𝑟 á𝑣𝑢

2
 ∗ 0,3  + 

.              1 −
𝑃𝑜č𝑒𝑡  𝑑𝑙ℎý𝑐ℎ  𝑓𝑖𝑥 á𝑐𝑖 í 𝑛𝑎  𝑐ℎ𝑦𝑏𝑜𝑣𝑒𝑗  𝑠𝑝𝑟 á𝑣𝑒

2
 ∗ 0,1 + 

.            1−
𝑃𝑜č𝑒𝑡  𝑣š𝑒𝑡𝑘 ý𝑐ℎ  𝑓𝑖𝑥á𝑐𝑖 í 𝑛𝑎  𝑐ℎ𝑦𝑏𝑜𝑣𝑒𝑗  𝑠𝑝𝑟 á𝑣𝑒

3500
 ∗ 0,2 + 

.         1 −
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑑ĺž𝑘𝑎  𝑡𝑟𝑣𝑎𝑛𝑖𝑎  𝑓𝑖𝑥 á𝑐𝑖 í 𝑛𝑎  𝑐ℎ𝑦𝑏𝑜𝑣𝑒𝑗  𝑠𝑝𝑟 á𝑣𝑒

7
 ∗ 0,3 + 

.                    
Č𝑎𝑠  𝑑𝑜  𝑝𝑟𝑣𝑒𝑗  𝑓𝑖𝑥 á𝑐𝑖𝑒  𝑛𝑎  𝑐ℎ𝑦𝑏𝑜𝑣 ú 𝑠𝑝𝑟 á𝑣𝑢

2000
∗ 0,2 + 

.             (1 −
𝑃𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑟𝑛 á 𝑑ĺž𝑘𝑎  𝑓𝑖𝑥 á𝑐𝑖 í 𝑛𝑎  𝑐ℎ𝑦𝑏𝑜𝑣 ú 𝑠𝑝𝑟 á𝑣𝑢

350
) ∗ 0,1 + 

.      
𝐻𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎  𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑒  𝑝𝑟𝑒𝑐 ℎ𝑜𝑑𝑜𝑣  𝑚𝑒𝑑𝑧𝑖  𝑜𝑏𝑙𝑎 𝑠ť𝑎𝑚𝑖  𝑧á𝑢𝑗𝑚𝑜𝑣

0,8
∗ 0,1 + 

END  

Porovnaj vypočítané hodnoty pre sekcie a vypočítaj výslednú hodnotu 



Chýbajúca informácia – nastavenie parametrov

17

Vypočítaj priemerné hodnoty pre všetkých používateľov 

IF Trvanie zobrazenia podstránky je menšie ako PARAM_1 THEN 

.𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑜𝑘 =  
𝑂𝑑𝑐ℎý𝑙𝑘𝑎  𝑑ĺž𝑘𝑦  𝑠𝑎𝑘 á𝑑  𝑜𝑑  𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑟𝑛 ý𝑐ℎ  ℎ𝑜𝑑𝑛 ô𝑡

1,5
∗ 0,4 + 

.             
𝑂𝑑𝑐ℎý𝑙𝑘𝑎  𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑟𝑛 éℎ𝑜  𝑡𝑟𝑣𝑎𝑛𝑖𝑎  𝑓𝑖𝑥 á𝑐𝑖 í

0,2
∗ 0,3 + 

.          
𝑃𝑜𝑚𝑒𝑟  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑦𝑐 ℎ  𝑓𝑖𝑥 á𝑐𝑖 í 𝑘𝑢  𝑣š𝑒𝑡𝑘 ý𝑚  𝑓𝑖𝑥 á𝑐𝑖á𝑚

1,5
∗ 0,1 + 

.            
𝑃𝑜𝑚𝑒𝑟  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 éℎ𝑜  𝑡𝑟𝑣𝑎𝑛 𝑖𝑎  𝑓𝑖𝑥 á𝑐𝑖 í 𝑛𝑎  ℎ𝑙𝑎𝑣𝑖 č𝑘𝑢 ,𝑝ä𝑡𝑢  𝑎  𝑜𝑏𝑠𝑎 ℎ

0,6
∗ 0,3 

ELSE 

 .𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑜𝑘 = .
𝑂𝑑𝑐ℎý𝑙𝑘𝑎  𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑟𝑛 éℎ𝑜  𝑡𝑟𝑣𝑎𝑛𝑖𝑎  𝑓𝑖𝑥 á𝑐𝑖 í

0,2
∗ 0,3 + 

.          
𝑃𝑜𝑚𝑒𝑟  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑦𝑐 ℎ  𝑓𝑖𝑥 á𝑐𝑖 í 𝑘𝑢  𝑣š𝑒𝑡𝑘 ý𝑚  𝑓𝑖𝑥 á𝑐𝑖á𝑚

0,6
∗ 0,3 + 

.            
𝑃𝑜𝑚𝑒𝑟  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 éℎ𝑜  𝑡𝑟𝑣𝑎𝑛𝑖𝑎  𝑓𝑖𝑥 á𝑐𝑖 í 𝑛𝑎  ℎ𝑙𝑎𝑣𝑖 č𝑘𝑢  𝑎  𝑝ä𝑡𝑢  𝑘𝑢  𝑜𝑏𝑠𝑎 ℎ𝑢

1,5
∗ 0,4 + 

.            
𝑂𝑑𝑐ℎý𝑙𝑘𝑎  𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑟 𝑛𝑒𝑗  𝑣𝑒ľ𝑘𝑜𝑠𝑡𝑖  𝑜𝑏𝑠𝑎 ℎ𝑢  𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥𝑛 éℎ𝑜  𝑜𝑏𝑎𝑙𝑢  

1,5
∗ 0,1 + 

.           
𝑃𝑜𝑚𝑒𝑟  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 é 𝑝𝑜č𝑡𝑢  𝑓𝑖𝑥 á𝑐𝑖 í 𝑛𝑎  𝑜𝑏𝑠𝑎 ℎ𝑢  𝑘𝑢  𝑝𝑜č𝑡𝑢  𝑛𝑎  ℎ𝑙𝑎𝑣𝑖 č𝑘𝑢  𝑎  𝑝ä𝑡𝑢  𝑠𝑡𝑟á𝑛𝑘𝑦  

2
 0,4 

END 

IF používateľ použil tlačidlo späť v prehliadači THEN 

 Výsledok += (0,1) 



Chýbajúca informácia

Welch T-test Normálne rozdelenie

Metrika T štatistika P hodnota P hodnota (stránka bez chyby) P hodnota (chybná stránka)

Použitie tlačidla späť -4.36863 0.00006 0.0003214145 0.5834870391

Pätička priemerné trvanie 

fixácií
-2.35661 0.02232 0.3617617203 0.0000206074

Pätička počet všetkých fixácií -2.73067 0.00866 0.0000000025 0.0000000002

Pätička počet krátkych fixácií -2.67161 0.01011 0.0000000063 0.5834870391

Obsah priemerná dĺžka fixácií 4.39614 0.00006 0.3921361168 0.3724711271

Obsah počet všetkých fixácií 3.52231 0.00091 0.0000307327 0.0000000710

Obsah počet dlhých fixácií 2.38251 0.02096 0.0000000000 0.0000000604

Obsah počet krátkych fixácií 3.03365 0.00380

Percento reverzných sakád 

z celkového počtu sakád
2.49947 0.01570 0.4060686166 0.9049557986

Hlavička, navigácia a pätička 

počet všetkých fixácií
-2.16209 0.03533 0.0000068254 0.0000078802

Hlavička, navigácia a pätička 

počet krátkych fixácií
-2.67161 0.01011 0.0630000000 0.5834870391
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Mätúce tlačidlo

Welch T-test Normálne rozdelenie

Metrika T štatistika P hodnota
P hodnota (stránka bez 

chyby)

P hodnota (chybná 

stránka)

Priemerná dĺžka fixácií -2.22700 0.02876 0.0926346817 0.0525294368

Trvanie zobrazenia stránky 1.92265 0.05808 0.0000000456 0.0000000475

Celková dĺžka fixácií 4.07114 0.00011 0.0000002701 0.0063672974

Počet všetkých fixácií 4.63237 0.00001 0.0000000012 0.0009901608

Počet krátkych fixácií 4.48206 0.00002 0.0000000038 0.0000000004

Obsah konvexného obalu 3.22126 0.00185 0.5849145780 0.5847092652

Čas do prvej fixácie na 

tlačidlo
4.34873 0.00004 0.0000880308 0.0000000001

Čas od prvej fixácie po 

kliknutie na tlačidlo
2.03041 0.04564 0.0000000087 0.0000000368

Snímacia dráha medzi prvou 

fixáciou a kliknutím –

celkový počet fixácií

1.95327 0.05428 0.0000000287 0.0000003174

Snímacia dráha medzi prvou 

fixáciou a kliknutím – dlhé 

fixácie

1.80023 0.07559 0.0000000108 0.0000007091

Snímacia dráha medzi prvou 

fixáciou a kliknutím – počet 

krátkych fixácií

1.82837 0.07122 0.0000040489 0.0000000413
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Nevýrazná/zle umiestnená chybová správa formuláru

Welch T-test Normálne rozdelenie

Metrika T štatistika P hodnota

P hodnota 

(stránka bez 

chyby)

P hodnota 

(chybná 

stránka)

Počet neúspešných 

odoslaní formuláru
-3.0573405 0.0031613 0.8137423337 0.0002150131

Počet návratov 

pohľadu na 

chybové správy

-4.4913056 0.0000272 0.0000000008 0.0000000106

Chybová správa –

priemerná dĺžka 

fixácií

-6.2048503 0.0000000339 0.8519541844 0.0000000007

Chybová správa –

celková dĺžka fixácií
-5.9161068 0.0000001101 0.0235673416 0.0056802356

Chybová správa –

počet dlhých fixácií
-4.6932528 0.0000129518 0.0000001467 0.0000000000

Chybová správa –

celkový počet 

fixácií

-6.2375578 0.0000000297 0.0010810795 0.0000008754
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