
Laboratorijsko testiranje uporabnosti spletnih 
strani 
 
Tadej Maligoj 
24. december 2000 
 

Uvod 
 
Cilj izvajanja testov uporabnosti vladnih spletnih strani (»usability testing«) je 
zbiranje informacij o uporabnosti spletnih strani na podlagi neposredne uporabniške 
izkušnje z uporabo strani. 
 
Opazovanje uporabnika in njegovih reakcij pri uporabi spletne strani posreduje 
najbolj relevantne informacije o resničnih problemih z uporabo strani.   
 
Primaren namen testiranja je bila ocena uporabnosti obstoječih slovenskih vladnih 
spletnih strani pri iskanju informacij, ki jih nudi državna uprava svojim državljanom 
preko Interneta.  
Sekundaren namen testiranja je bilo primerjanje realnega stanja na vladnih spletnih 
straneh s pričakovanji, ki so bile opredeljene v predhodnih strokovnih diskusijah . 
 



Metodologija 
 
Osnova metoda testiranja uporabnosti je bila svetovno uveljavljena metoda 
"razmišljanja na glas" in izvedena po principih največjih strokovnjakov s področja 
uporabnosti (Nielsen, Norman,.. ) 
 
Posebna vrednost uporabljene metode pa je opazovanje uporabnika pri delu, pri 
čemer lahko dobimo najrazličnejše vrste informacij (čas potreben za opravljanje 
naloge, število in vrsta napak, neposredno zadovoljstvo z uporabo strani,..) saj pri 
svojih dejanjih neprestano glasno razmišlja. 
 
 

Izbor testiranih strani in testnih uporabnikov  
 
Spletne strani, ki so bile vključena v testiranje, so bile izbrane s seznama 53 spletnih 
strani vključenih v analizo, in so naslednje: 
 

- Ministrstvo za informacijsko družbo, kot spletna stran, ki bi morala biti 
glede na usmeritev vladne službe najprimernejša in zgled za druge 

- Ministrstvi za kulturo, zaradi svoje nenavadne kreativne rešitve 
- Urad za enake možnosti, kot vladno službo, ki bi morala zaradi svoje 

usmeritve biti poseben zgled dostopnosti in uporabnosti spletne strani za 
najrazličnejše ciljne skupine 

 
Spletne strani so bile testiranje s pomočjo scenarijev, ki so bili prilagojeni 
vsakodnevnim življenjskim situacijam, tako da smo jih čim bolj približali relativno 
široki ciljni skupini. Scenariji za potek testiranja in natančno definirane naloge za 
testiranje se nahajajo v prilogi.  
 
Testiranje je vsebovalo tri scenarije od katerih je imel vsak tri naloge. Noben od 
uporabnikov ni poznal scenarijev pred testiranjem. Posamezen scenarij in naloge so 
bile razložene. Čas za izvajanje nalog v posameznem scenariju je bil 15 minut. Čas 
smo merili od trenutka, ko je testni uporabnik zagotovil, da razume scenarij in naloge 
v celoti in začel z izvrševanjem nalog. Scenariji so opisovali situacije, v katerih se 
lahko znajde državljan RS. Vse potrebne informacije za reševanje nalog so dostopne 
na treh vladnih spletnih mestih: Urad za enake možnosti, Ministrstvo za kulturo in 
Ministrstvo za informacijsko družbo, vendar testni uporabniki o tem niso dobili 
posebne informacije.  
 
Napoteni so bili na iskanje z iskalniki, imeniki in portali. Omejitev v uporabi orodij na 
Internetu ni bilo. Testni uporabniki so dobili le informacijo, da se informacije za 
reševanje nahajajo na spletnih straneh Vlade RS, tako da so bile vsaj v prvi fazi 
(preden je uporabnik našel pravo spletno stran) testiranju izpostavljene vse vladne 
spletne strani. 
 
Testiranje je bilo opravljeno s sedmimi prostovoljci ki so bili izbrani iz ciljne skupine 
uporabnikov vladnih spletnih strani. Testiranja so bila potekal tako posamično (5 
oseb), kot tudi v parih (2 osebi naenkrat). Vodja testiranja je bil strokovnjak za 



uporabno oblikovanje, ki je imel hkrati opravljen tudi izpit iz javne uprave. 
Posamičen test je bil omejen na trajanje 60 minut.  
 
K testiranju smo povabili udeležence, ki so zadoščali naslednjim pogojem: 

- starost med 25 in 40 let 
- veščost z uporabo računalnika in računalniških programov 
- izkušenost z uporabnikov Interneta 

 
Večina sodelujočih pri testiranju vladnih strani do tedaj še ni poznala, niti še ni 
poznala scenarijev in nalog uporabljenih pri testiranju.  
 
Natančnejši opis udeležencev testiranja (uporabnikov) se nahajajo v prilogi. 
 
Potek testiranja 
 
Testiranje uporabnosti vladnih spletnih strani je potekalo 12. in 13. decembra 2001 v 
prostorih podjetja Profano d.o.o. Testirali smo javno dostopne strani vladnih spletnih 
služb. 
 
Testiranje je bilo sestavljeno iz treh delov:  

- predhodni intervju uporabnika za spoznanje relevantnih lastnosti uporabnika 
- reševanje testnih nalog 
- zaključni intervju uporabnika o izkušnji z uporabo spletnih strani. 

Vprašalnika za predhodni in zaključni intervju se v celoti nahajata v prilogi. 
 
Vsem testnim uporabnikom je bila zagotovljena anonimnost. Obveščeni so bili o tem, 
da bodo podatki, dobljeni s testiranjem uporabljeni v poročilu tega projekta. Zbrani 
so bili podatki o starosti, izobrazbi, spolu in o izkušnjah z uporabo računalnika in 
Interneta. 
 
Med izvajanjem nalog so udeleženci obiskali tudi druga vladna spletna mesta. V 
poročilo smo vključili tudi vse ključne trenutke, ki so ji testni uporabniki izkusili na 
teh spletnih mestih (Urad Vlade za informiranje, Vlada RS, Slovenija v Evropi). 
 
Za potrebe poročila smo testiranja snemali.Vodja testiranja je potek izvrševanja 
naloge in komentarje skupaj s časom sproti zapisoval v zapisnik. Potek dela smo 
beležili tudi s snemanjem zaslonske slike. 
 
Čas izvrševanja nalog v posameznem testu je bil omejen na 15 minut. Ko je vodja 
testiranja ocenil, da se je udeleženec znašel v brezizhodnem položaju , je ponudil 
pomoč in ga z dodatno informacijo usmeril v pravo smer. Ta dodatek k sami metodi 
smo več uporabljali pri zadnjih treh udeležencih, ker je bilo očitno, da so določeni deli 
nalog "nepremagljivi". Na ta način smo dobili več informacij o problemih spletne 
strani v krajšem času.  
 

Oprema 
 
Pri testiranju smo uporabljali naslednjo opremo:  
 



- osebni računalnik Pentium II 350 MHz procesorjem in z 256 MB dinamičnega 
spomina 

- dva monitorja: 17 palčni monitor z nastavitvijo ločljivosti 1024 x  768 pik in 
globino barv (256); 17 palčni monitor z ločljivostjo 800 x 600 pik  (265 barv) 

- pri testiranju v paru smo uporabili še prenosni računalnik z MMX 
procesorjem, 32 MB dinamičnega spomina in 14 palčnim LCD zaslonom in 
nastavitvijo ločljivosti 800 x 600, 256 barv 

 
Uporabljali smo spletni brkljalnik Microsoft Internet Explorer 6.0 v angleškem jeziku 
(razen pri enem testu, kjer smo uporabili Microsoft Internet Explorer 5.0 v 
angleškem jeziku). Vsi udeleženci so potrdili, da so teh spletnih programov vajeni. 
 
Računalnik je bil preko lokalnega stražnika v splet povezan s stalnim 1 MB dostopom. 
Realna povezava  je cca. 100KB/s.  
 
Z opremo smo se približali povprečni opremi slovenskega uporabnika spleta, razen 
pri dostopu do spleta, ki je bistveno boljši od dostopa modemskega dostopa. 
 



Rezultati 
 

Rezultati uspešnosti reševanja testnih nalog 
 
 
Spodnja preglednica prikazuje uspeh vseh udeležencev pri reševanju vseh nalog. 
Naslednji simboli kažejo na uspešnost udeleženca pri reševanju posamezne naloge. 
 

 Rešeno brez problemov 
 Rešeno z manjšimi problemi 
 Rešeno, vendar s problemi, ki so pomembno zavrli reševanje naloge  
 Udeleženec ni mogel rešiti naloge oz. je potreboval pomoč, da jo je uspel rešiti 

pravočasno 
ČAS Naloga je bila izpuščena zaradi izteka časa 
P Pomoč udeležencem. Ko je vodja testiranja ocenil, da nadaljnje reševanje 
naloge ne bo 

prineslo pozitivnih rezultatov, je udeleženca usmeril na pravo pot. Več P-jev 
pomeni večkratno pomoč vodje testiranja pri reševanju naloge. 

 
Spletna 

stran 
Naloga Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 

6 
Iskanje prave spletne 

strani  P  PPP P  P   

Iskanje števila žensk v 

politiki       

Iskanje kontaktne 
osebe       

Urad za 
enake 

možnosti 

Iskanje telefonske 
številke  ČAS     

Iskanje obrazca za 
vpis v razvid 

kulturnih delavcev 
 P   P   P  

Iskanje kontaktne 
osebe       

Ministrstvo 
za kulturo 

Pošiljanje predloga 
vladni službi  ČAS   ČAS  

Iskanje informacij o 
e-poslovanju  P  P  P  P  P  

Iskanje kontaktne 
osebe  P  P  P   P  

Ministrstvo 
za 

informacijsk
o družbo Sodelovanje v 

forumu 
ČAS ČAS P    P  

*podrobnejši opis nalog se nahaja v prilogi 
 
Šest od desetih nalog je udeležencem povzročalo neobičajno velike težave, saj 
nekatere kljub pomoči niso zmogli rešiti. 
 



Pri Uradu za enake možnosti je med problemi izstopalo iskanje pravega spletnega 
mesta z informacijami o ženskah in politiki. Problem je v iskalnikih, ki na iskana gesla 
nikakor niso vrnili uporabnih rezultatov. 
Na Ministrstvu za kulturo, pri iskanju obrazca za vpis v razvid kulturnih delavcev je 
izstopal naslednji problem: ugotavljanje pristojnosti - informacije so se nahajale pod 
rubriko »pravna pisarna«, kjer jih uporabniki niso iskali, iskalnik ni bil v nikakršno 
pomoč dela informacij pod Pravno pisarno.  
 
Na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer naloge po strukturi niso bile bistveno 
drugače zastavljene glede na prejšnji dve vladni službi, pa so imeli vsi uporabniki zelo 
velike težave. Prav nobeden ni mogel v celoti in brez pomoči vodje končati zadanih 
nalog. Očitno je na tem spletnem mestu največ težav. Verjetno predvsem pri 
organizaciji in poimenovanju vsebine, saj se uporabniki na strani enostavno niso 
mogli znajti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ugotovitve na osnovi rezultatov pri reševanju testnih nalog 
 
Navodila za branje ugotovitev 
 
Ugotovitve: 

- izhajajo iz zapiskov, ki so bili opravljeni med izvajanjem testov, iz ogleda 
video-posnetkov vseh posameznih testov, ter analize dogodkov na 
uporabnikovem zaslonu med testom 

- so združene po posameznih vsebinskih sklopih (iskanje prave strani, navigacija 
po spletni strani, participacija uporabnikov na spletni strani) 

- so združene po testiranih spletnih straneh, tako da so mogoče hitre primerjave 
med testiranimi spletnimi stranmi 

- so pomembne za vse vladne strani. Izhajajo sicer iz testov 3 spletnih strani, 
vendar pa jih pogosto lahko apliciramo na vse vladne strani. Predvsem težave 
ki smo jih odkrili na vseh treh analiziranih straneh, lahko rečemo, da gre v  
osnovi za zelo splošne probleme s katerimi se soočajo skoraj vse vladne spletne 
strani 

 
Med ugotovitvami pogosto navajamo tudi dobesedne navedke uporabnikov med 
testom. Označeni so dobesednim navedkom " ... ". 
 
Ugotovitve vodje testiranja so navedena  pod rubriko komentar in so v poševnem 
tisku. 
 
Vsi udeleženci so imenovani v moškem spolu ne glede na to, ali je bila to izkušnja 
udeleženke ali udeleženca. 
 
Ugotovitve testiranja so razvrščene v naslednje kategorije: 

 
 Odlično  

Priporočen pristop 
 

 Dobra ideja  
Predlog testnega uporabnika, ki lahko bistveno pripomore k izboljšanju 
uporabnikove izkušnje 

 
 Lepotni problem  

Prisili uporabnika k razmišljanju in ga ustavi za nekaj sekund 
 

 Resen problem  
Ustavi testnega uporabnika v reševanju naloge za nekaj minut (1-5), vendar ga 
uporabnik navadno samostojno reši. Občasno povzroči katastrofo 
 

 Kritičen problem  
Povzroča pogoste katastrofe. Katastrofa je situacija, v kateri spletna stran premaga 
testnega udeleženca; torej situacija, v kateri udeleženec ne more rešiti normalne 
naloge oz. mu ta naloga povzroči frustracijo.Tej ugotovitvi je sledila pomoč vodje 
testiranja, če je čas še dopuščal nadaljnjo reševanje naloge. 
 
 



 
 

Iskanje informacij: iskalniki, imeniki, ključne besede 
 
Splošni iskalniki 
 

 Vsi udeleženci so bili presenečeni nad slabimi rezultati, ki so jih vračali 
iskalniki na vladnih spletnih mestih. Uporabnih rezultatov ni bilo niti na povsem 
natančno in točno definirana gesla ali celo naslove služb ali ministrstev (npr. Urad za 
enake možnosti). To še posebno velja za iskalnika na spletnem portalu gov.si, ki 
vzbuja vtis, da je vhodni portal slovenskih državnih ustanov. Tako so ga doživljali tudi 
udeleženci. . Večina uporabnikov je menila, da je to iskalnik, ki bi naj vseboval 
podatke o vseh vladnih spletnih mestih. Nekaj udeležencev je izrazilo dvom, da te 
informacije sploh  obstajajo na spletnih straneh državne uprave. 
 
Komentar: Testiranje je pokazalo, da poznavanje tematike bistveno vpliva na 
rezultate iskanja. Dva od sedmih udeležencev sta imela opravljen strokovni izpit za 
delavce v državni upravi. Pri večini ostalih udeležencev pa se je v fazi iskanja prave 
vladne službe za rešitev naloge  pokazalo pomanjkljivo znanje strukture in 
delovanja državne uprave. Glede na to, da naj bi bile spletne strani dosegljive čim 
širšemu krogu državljanov, bi morala biti vsebina organizirana na način, ki bi to 
omogočal (pa sedaj ni). Centralni iskalnik, ki bi iskal preko celotnega sistema 
spletnih strani državnih ustanov bi bila ena od možnosti. 
 

 Posebno problematičen iskalnik je na spletnem mestu ... 


