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Tänane päevakava 

 

Mis kasu on kasutatavusest ja kellele seda vaja on 

Kuidas koguda andmeid 

Kasutatavuse testimine 
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Miks seda vaja on?  
 

Kellele see kasulik on? 
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Mis kasu on kasutatavusest tellijale? 

Rohkem rahulolevaid kliente 

Suurem müük 

Suurem kliendi lojaalsus 

Efektiivsem tööprotsess 

Kvaliteetsemad otsused 

Kiirem ja lihtsam süsteemi kasutuselevõtt 

Väiksem vajadus kohestele jätkuarendustele 
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Mis kasu on kasutatavusest kasutajale? 

Lihtsam kasutus ja infotarbimine 

Meeldivam emotsioon 

Vähem negatiivseid üllatusi 

Eesmärgipärasem 

Kiiremini õpitav 

Kiiremini kasutatav 
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Mis kasu on kasutatavusest arendajale? 

Selgem ülesandepüstitus 

Selgemad prioriteedid 

Vähem üllatusi 

Vähem suuri ümber tegemisi 

Läbirääkimise võimalused skoobi osas 

Skoobi hindamine varajasemas projekti staadiumis 
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Tellijalt sisendinformatsiooni kogumine 

7 



Eesmärk ja kasu 

 

Mõista millisena näeb veebilehte tulevikus tellija ning 
kust tuleb kõige suurem kasu.  

 

Annab hea ülevaate vajadustest ja tänastest 
probleemidest. 
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Kuidas tellijalt infot kätte saab? 

 

Üks-ühele intervjuud 

Grupiintervjuud 

Töö jälgimine 

 

Tulemuste kirjeldamine ja nõuete püstitamine 

Statistiliste andmete kogumine 
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Tellijalt info kogumise kasu? 

Võimalus keskenduda kõige olulisemale 

Ootuspärase veebi loomine 

Eesmärgipärase veebi loomine 

Nõuete haldamine ja mõistmine 

Tulevase veebi ulatuse välja selgitamine 

teisipäev, 4. oktoober 
2011. a. 
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Kellelt infot koguda? 

Otseselt projektis tellijat esindavad isikud 

Huvitatud osapooled (meedia, partnerid, arendaja) 

Rahastajad 

Uue versiooni mõjualas olevad isikud (nt. infotelefoni töötajad) 

teisipäev, 4. oktoober 
2011. a. 
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Intervjuu läbi viimine 1 

Proovi olla tähelepanelik ja näida väga huvitunud 

Proovi leppida vaikusega intervjuu ajal ning enne ja pärast 

Ütle intervjueeritavale, miks sa seda intervjuud teed 

Alusta üldisemate küsimustega ülesannete ning 
tööprotsesside kohta 

Võta kinni ja küsi täiendavalt huvitavamaid ja 
eesmärgipärasemaid punkte üle 

Alusta pigem laiema kasutuskeskkonna ning eesmärkidega 
enne kui konkreetsete toodete juurde lähed 

 

teisipäev, 4. oktoober 
2011. a. 

12 



Intervjuu läbi viimine 2 

Küsi juhtumipõhiseid küsimusi 

Küsi asjade kohta mida inimene kasutab info loomiseks või 
kogumiseks, palu tal neid endale kirjeldada 

Kasuta avatud lõpuga küsimusi (Miks, Kuidas) 

Kontrolli enda kätte tagasi saamiseks või täpsustamiseks küsi 
suletud lõpuga küsimusi (Kas) 

Proovi aru saada mis on intervjueeritava jaoks hea ja halb 
kasutuskogemus 

Millised seosed on intervjueeritava jaoks olulised 
 

 

teisipäev, 4. oktoober 
2011. a. 
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Intervjuu läbi viimine 3 

Millised ülesanded on kõige tähtsamad 

Milliseid oskusi, õpet, teadmisi intervjueeritav omab 

Mis ajab intervjueeritava “hulluks” 

Milline on tüüpiline toimetamisprotsess 

Milliseid erandeid juhtub, tihedamad erandid 

Mida tähendavad spetsiifilised ning erialased sõnad 

Küsi koopiaid, tee pilte, lindista heli või ka video; kogu hiljem 
analüüsitavat materjali; tee märkmeid 
 

 

teisipäev, 4. oktoober 
2011. a. 
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Intervjuu läbi viimine 4 

Hoidu küsimast mitut küsimust korraga 

Ära jää ainult ettevalmistatud küsimuste juurde 

Ära paku vastuse variante 

Ära küsi suunavaid küsimusi 

Ära võta kasutaja disainiideid endale nõueteks 

Ära kritiseeri ega hinda osalejaid 

Ära jaga enda kogemusi 
 

 

teisipäev, 4. oktoober 
2011. a. 
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Grupiintervjuu puhul 

Ära kaasa enam kui 5-te isikut ühele intervjuule 

Küsi sama küsimust igalt inimeselt või jälgi, et igaüks saaks 
oma arvamust välja öelda 

Ära lase kellelgi domineerida 

Lase inimestel arutada 

Küsi arutelutulemus üle 

Hoidu arutelus kaasa rääkimast (ainult nii palju, et ohjasid 
enda käes hoida) 

Hoia teemade nimekirja käepärast 

Tee kokkuvõtteid 

 
 teisipäev, 4. oktoober 

2011. a. 
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4.10.2011 

Kasutatavuse testimine 
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Kasutatavuse testimine 

4.10.2011 18 

Jälgitakse testkasutajat ... 

 

...tegemas etteantud toiminguid... 

 

...kasutades selleks etteantud asja 
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Kõike :) 

Paberprototüüp 

Infosüsteemne prototüüp üldine vrs detailne 

Arendamise järgus olev süsteem ja andmed 

Kasutuses olev süsteem 

Ese, seade 

Süsteemi osa (navigatsioon, interaktsioon, visuaalne 
disain) 

 

Mida saab testida? 
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Kust tuleb kasu? 

80% kasutajate jälgimisest (ja kuulamisest) 

20% eel- ja järeltööst 

 

 



Testimise protsess 
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1. Planeerimine ja ettevalmistamine 

2. Ülesannete koostamine 

3. Materjalide koostamine 

4. Testkasutajate värbamine 

5. Vahendite ettevalmistus ja piloottest 

6. Testimine 

7. Andmete analüüs 

8. Tulemused & järgmised tegevused 



Planeerimine 
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Fookus – millele me keskendume? 

Eesmärk – mida soovitakse välja selgitada? 
– Kui keeruline või lihtne toimingute sooritamine on 

– Kus on veakriitilised kohad 

– Kas loodud lahendus on piisavalt funktsionaalne 

– Tagasiside olemasolevale 

Ressursid - Oluline on teadvustada piiranguid: aeg, raha, 
oskused, võimalused 



Kus testida? 
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Koht Plussid Miinused 

1. Testkasutaja juures, 
loomulikus ümbruskonnas, 
testi läbiviija ei oma 
kontorlli ümbruskonna üle 

• Testkasutajal mugavam, ei pea 
sinu juurde tulema 
• Kergem testkasutajaid leida 
• Testkasutaja tunneb enda 
mugavamalt ja kodusemalt 
(oma arvuti, julgem proovima) 
• Ligipääs nö. omadele asjadele, 
mida võib protsessi jooksul vaja 
minna 

• Läbiviijana ei kontrolli ega saa 
mõjutada ümbruskonda 
• Rohkem segajaid 
• Transpordi vajadus, asjade 
vedamine 
• Ühe testi tegemiseks kulub 
rohkem aega (...ja raha) 
• Väga raske või võimatu 
jälgijaid kaasata 

2. Majasisene, saab nö. 
loomulikuks teha, testi 
läbiviija kontrollib 
ümbruskonda 

• Sinul on kontroll 
• Jälgijate kaasamine mugav 
• Ei ole segajaid 
• Pideva testimise puhul kõige 
mõistlikum 

• Vaja eraldi, muust eraldatud 
ruumi 
• Testimine pole testkasutaja 
jaoks täitsa anonüümne, sest 
teda nähakse sinu juures 



Kus testida? 
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Koht Plussid Miinused 

3. Kellegi teise laboris 
(tellimustöö või ruumi rent) 

• Rentimise puhul vt. 2 
• Tellimustööna – spetsialistid 
võivad kõik raske ja tüütu töö 
sinu eest ära teha. 
• Ei ole eelinfost mõjutatud, 
eearvamustevabam 

• Lisakulutus – aeg, raha 
• Pead eeltöö ikka ära tegema 
ning tagama, et kõik vajalik 
oleks olemas 
• Sa ei ole oma loomulikus 
ümbruskonnas 
• Kui tellid kõik tööd, siis ei tea 
mida saada võid 

4. Üle veebi, modereeritud • Saad rohkem testkasutajaid 
kaasata 
• Kergem testkasutajaid saada 
• Kõik 1 plussid 
• Mõned praktikud väidavad, et 
üle veebi on testkasutajad 
ausamad... 
 

•  Läbiviijana ei kontrolli ega saa 
mõjutada ümbruskonda 
• Rohkem segajaid 
• Testkasutajat peab juhendama 
vajaliku tarkvara/lahenduse 
kasutamises 
• Nö. inimese lugemine on 
raskendatud 



Kellel testida 
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Kasutajate määratlemine 

Kes on asja kasutajad? 

Kuidas me seda teada saame või määrame? 

Milleks ja kuidas nad seda asja kasutavad? 

Segmenteerimine ja prioriseerimine: 
– Mitu gruppi? 

– Kuidas grupid jagunevad? 

– Tähtsusjärjekord? 
 

 



Ülesannete koostamine 
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Toimingud – toimingute kirjeldused, mida soovitakse 
testkasutajate peal läbi mängida 
– Mobiil-IDga sisse logimine 

– E-posti aadressi leidmine 

Stsenaariumid – peavad olema vajalikud ja usutavad; ainult nii 
saame teada, kas pakutavad lahendused on õiged 
– Kolisid perega just Tallinnast Pärnu elama ning soovid uurida 

lisainfot pakutavate lastetoetuste kohta. Palun vaata, milliseid 
lastetoetusi Pärnu linn pakub. 

 



Milliseid ülesandeid valida? 
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Üheks testimissessiooniks tuleks valida mõned lihtsad ning 
keskmise keerukuse ja 1-2 keerukamat toimingut: 

 
– Lihtsad – lühikesed, sooritatakse tihti (kontaktandmete otsimine) 

– Keskmised – võtavad natukene kauem aega (kommentaari lisamine, 
konto loomine) 

– Keerukamad – võtavad kõige rohkem aega, vajavad süvenemist 
(eesti.ee portaalis DigiDoc konteineri loomine, allkirjastamine ning 
jagamine) 

 

 Testimissessioon kuni 1h! 

 



Protsess vrs. tulemus 
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 Reisi broneerimine ei ole testkasutaja jaoks tulemus 

 

  puhkusereisile minek on selleks tulemuseks 

 

  Testkasutajale on oluline tema eesmärk 

  …ja selle pärast ongi stsenaariumeid vaja :) 

 

  Pannes protsessi õigesse vormi, saame tõesema tulemuse 



Kuidas ja kust leida testkasutajaid? 
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Asenduskasutajad 
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–   Lennuki esimese klassi istmete testimine inimestega, kes pole 
kunagi esimeses klassis sõitnud.  
OK  neil on samas kognitiivsed („sisemised“) ja füüsilised võimed.  

 

–   Samas puudega inimese asemel terve asendustestkasutaja ei sobi 
 neil on erinevad kognitiivsed ja füüsilised võimed. 

 

–   Asenduskasutaja võib olla keegi, kes päris kasutajaga koos töötab, 
st on ’õige kasutaja kõrval’. Näiteks õde arsti asemel. 

 

–   Parim praktika – asendskasutajaid kasutades tuleb testimisele 
kaasata vähemalt 1 päris kasutaja! 

 

 



Statistika 
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See, et 8 testkasutajat 10st sooritas ülesande ei tähenda, et 
80%  kõikidest kasutajatest sooritavad ülesande. 
 

 Mitu sooritas 
ülesande edukalt 

Mitu 
testkasutajat 

Alumine 
usalduspiir 

Ülemine 
usalduspiir 

4 5 36% 98% 

8 10 48% 95% 

16 20 58% 95% 

Ehk: 48-95% kõikidest kasutajatest sooritab ülesande edukalt 
(95% tõenäosusega) 



Üks grupp või mitu gruppi? 
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Moderaatori roll: sissejuhatus, tutvustus 
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 Tutvusta ennast ja alusta viisakusjutuga (small talk) – näitab 
viisakat suhtumist; vajalik, et inimesed tunneks end mugavalt 

 

 paku kohvi, teed, vett ja suupisteid (mis ei pudene) 

 

!! räägi salvestamisest ja palu selleks luba !! 

 

…kuula hoolega, ole huvitunud ja säilita silmsidet! 

 

 

 



Moderaatori roll: anna juhendeid 
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 valjusti mõtlemine - näita ette, palu proovida 

 kommenteerimine – kõike võib kommenteerida 

 palu ette kujutada, et ta on tööl/kodus/mujal üksi või nagu sa 
õpetaksid ise kedagi antud ’asja’ kasutama 

 selgita oma rolli – mida sa teed, mida sa ei saa teha (aidata) 

 selgita teiste inimeste rolli – mida nemad teevad, mida nemad 
teha ei saa 

 selgita, mida testkasutaja võib teha – teisi programme avada, 
MSN’is sõbra abi paluda, abitelefonile helistada, kirjutada 
paberprototüübile, jne. 

 

 



Testimise ajal 
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 Küsi täpsustavaid küsimusi – „oo, see oli kerge“  „mis oli kerge?“  

 Küsi avatud lõpuga küsimusi – „mille peale sa hetkel mõtled?“  „ma pole 
kindel millist valikut teha  „mille vahel valida soovid?“ 

 Vasta küsimusele küsimusega – „kas see peabki nii töötama?“  „kas sa 
arvad, et see töötab nii?“ „kuidas sulle tundub?“ 

 Ära küsi kasutajalt üldistusi – „kas see oli kasulik?“, „kas see oli hea?“ 

 Ära anna hinnanguid – „kas sulle ei tundu, et see nupp võiks seal olla?“ („kas 
sa sooviks seda nuppu mujal näha?“) 

 Ära kommenteeri testkasutajat – „oo, sa nägid üllatunud välja; kas oled?“ 
(peale selget üllatumist, hämmeldust: „mille peale sa hetkel mõtled?“) 

 Ära kiida...aga mõnikord võib seda teha :) 

 Naerata, aegajalt nooguta 

 



Kuulamine ja jälgimine 
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Inimeste ’lugemise’ oskus vajalik:  

–  Miimika 

–  Kehahoiak 

–  Žestid 

–  Ohkamine, mõmisemine, naermine, haigutamine 

– NB! Sümbolid võivad erineda erinevates kultuurides väga oluliselt. 

 

Aktiivne kuulamine – aegajalt küsi üle, kas said õigesti aru. 

–  Aitab inimesel edasi kommenteerida 

–  Ei anna hinnangut! 

–  Annab tagasisidet selle kohta, mida teise sõnum tema meelest tähendas. 

 

 

 



Mida teised tiimiliikmed/jälgijad samal ajal teevad? 
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Kui ülesanded on tehtud 

4.10.2011 38 

 

  Rahuloluküsimustik 

  Vestlus 

  “Kas tuleksite võimalusel veel” jutuke :) 

  Kingitus 



Andmete analüüs 
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Kus on probleem 

Mis on probleemi põhjuseks 

Kui tõsine on probleem 

 

 

NB! Probleemid tuleb tähtsuse järjekorda seada ja lahendamist 
alustada kõige olulisemast! 
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Andmete analüüs 
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Hoiatus – kõike tuleb koos hinnata, sest... 

  

Ebaõnnestunud toimingu puhul hindab 14% testkasutajatest 
toimingu kergeks, hindele „5“ :) 

 

…ehk silmad tuleb lahti hoida ja hoiduda ’kiiretest keskmistest’ 

  

 

NB! Tihti süvenetakse ainult ebaõnnestumistele ja unustatakse 
ära õnnestumised hindele „3“ või „4“. Ka seal on veakriitilisi 
kohti! 



Mis edasi saab? 
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Kokkuvõte 

Kogu alati projekti eel tellijalt informatsiooni 

Kasuta kogutud informatsiooni 

Kaasa ka kasutajaid 

 

Testi alati eesmärgipõhiselt 

 

Testimises osalevad reaalsed kasutajad 

Testimisel osalejad sooritavad reaalseid toiminguid 
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4.10.2011 

Hegle Sarapuu 
Konsultant, kasutatavus ja 

ligipääsetavus 

  
Trinidad Consulting OÜ 

hegle.sarapuu@trinidad.ee  

  

SUUR TÄNU! 
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