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Tiivistelmä
Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda käytettävyysraportti Purot.net-wikin
käytettävyydestä ja selvittää katseenseurannan merkitystä käytettävyystestauksessa.
Purot.net-wikin käytettävyyttä ja katseenseurannan merkitystä arvioidaan
käytettävyystestauksesta saadun aineiston ja kokemuksien perusteella. Tutkimuksen
tuloksena luon Purot.net-wikin kehittäjille käytettävyysraportin ja arvioin
katseenseurannan tuomia käytännön haasteita ja hyötyjä, sekä tarjoan ohjeita
kokemuksieni
perusteella
katseenseurantatestien
järjestäjille.
Toivon
käytettävyysraportin auttavan Purot.net-wikin kehittäjiä saavuttamaan korkeamman
käytettävyyden omaavan tuotteen.
Tutkimus osoitti, että katseenseuranta tuo helpotuksia käyttäjätestauksesta saadun tiedon
arviointiin. Katseenseurantalaitteiston luomat katseen liikeradat videokaappauksen päällä
helpottavat huomattavasti tallenteiden analysointia. Lisäksi katseenseurannan avulla
luodut lämpökartat, liikeradat ja statistiikka auttavat ongelmien ja kiintopisteiden
löytämisessä. Jotta kaikki katseenseurannan hyödyt saataisiin käyttöön ja hyödynnettyä,
testitilanteen, käyttötapauksien ja laitteiston käytön suunnittelu vaatii huomattavasti
enemmän
aikaa,
kuin
käytettävyystestauksen
järjestäminen
ilman
katseenseurantalaitteistoa.
Tutkimus on samoilla linjoilla kirjallisuuskatsauksen kanssa katseenseurannan tuomasta
suuresta datan määrästä, sekä sen arvioinnin ja vertailun haastavuudesta. Tutkimus
kuitenkin osoitti kirjallisuuskatsauksen vastaisesti, että katseenseurantalaitteet ovat
nykyään helpommin saatavilla tavalliselle kuluttajalle, sekä niiden kustannukset ovat
parhaimmillaan hyvinkin alhaiset. Kattavammat tuotteet maksavat huomattavasti
enemmän edelleen ja ovat puhtaasti suunniteltu akateemisen tutkimuksen tarkoituksiin.
Tutkimuksessa myös huomattiin, että kirjallisuudessa ei ole tutkittu paljon wikin
käytettävyyttä ja sen käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä.
Avainsanat
käytettävyys, katseenseuranta, käytettävyystestaus
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Alkusanat
Kiinnostukseni käytettävyyteen ja käytettävyystestaukseen alkoi Oulun Yliopiston
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen kursseilla. Maailma on täynnä heikon käytettävyyden
omaavia tuotteita. Mielenkiintoista oli huomata, kuinka pienilläkin muutoksilla on suuri
merkitys lopullisen tuotteen käytettävyyteen.
Kiitos ohjaajalleni Mikko Rajaselle tutkimuksen ohjaamisesta, sekä mahdollisuudesta
tutustua katseenseurantalaitteiston käyttöön. Kiitos opponentilleni Anna-Liisa Syrjäselle
hyvästä palautteesta. Lisäksi tahtoisin kiittää LeaForumia ja Antti Siippoa
katseenseurantalaitteiston tarjoamisesta tutkimukseen ja opastamisesta laitteen käytössä.
Kiitos Innowise ja Harto Pönkä mielenkiintoisen tutkimuskohteen tarjoamisesta.
Tahtoisin myös kiittää perhettäni heidän antamastaan tuesta.
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1.

Johdanto

Yksi tietokoneen ja ihmisen vuorovaikutusta tutkiva tieteenala on katseenseurantaa
hyödyntävä käytettävyystutkimus. Katseenseurantatutkimus on syrjäyttämässä
perinteiset käytettävyystestausmenetelmät, niin kaupallisessa-, kuin akateemisessa
tarkoituksessa (Ehmke & Wilson, 2007). Käytettävyystestauksen päätavoitteena on
tuotteen helppokäyttöisyys. Yritykset ovat myös huomanneet katseenseurannan tuomat
edut. Teknologian kehittyessä ja laitteiden yleistyessä myös katseenseurantatekniikka saa
uusia käyttötapoja. Katseenseurantaa voidaan käyttää mm. tuotepakkauksien
optimoinnissa, tuotteiden sijoitteluun ja hyllytykseen, mainoksien optimoimisen niin
televisiossa kuin tulosteissa, sekä käyttäjäkokemuksen paranteluun sovelluksissa,
peleissä ja verkossa. Katseenseurannan avulla voidaan ymmärtää paremmin ihmisen
käyttäytymistä, sekä mikä kiinnittää ihmisen huomion. Katseenseuranta mahdollistaa
myös kokonaan uuden tavan vuoro-vaikuttaa.
Kiinnostukseni käytettävyyteen ja käytettävyystestaukseen alkoi opintojeni puolessa
välissä, kun käyttöliittymäsuunnittelussa siirryttiin käytettävyyteen. Kursseilla
järjestettiin käytettävyystestausta testikäyttäjillä, sekä ilman. Aineisto kerättiin
verkkokameroiden, ruudunkaappauksen, muistiinpanojen ja haastattelujen muodossa.
Ensimmäisen kerran tutustuin katseenseurantalaitteistoon LeaForumin avoimet ovet tapahtumassa, jonne minut oli kutsuttu pitämään pientä käytettävyystestaus-demoa, jossa
oli käytössä katseenseurantalaitteisto. Huomasin heti katseenseurannan mahdolliset
hyödyt käytettävyystestaukselle ja tutkimukselle. Testin seuraaminen, tallentaminen ja
muistiinpanojen ottaminen, oli sekä helpompaa, että hauskempaa. Ajattelin, että tätä pitää
päästä tekemään lisää. Silloin en kuitenkaan osannut arvata, että
katseenseurantalaitteiston mukaan ottaminen käytettävyystestaukseen toisi myös isoja
haasteita käytettävyystestien järjestämiseen.

1.1 Aihealue
Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmä on laadullinen tapaustutkimus. Tapauksena
toimii Purot.net-wikisivustolle järjestetty käytettävyystutkimus Abi-päivät-tapahtumassa
Oulun Yliopistolla. Tutkimus käsittelee katseenseurantalaitteiston liittämistä osaksi
käytettävyystestausta. Aineisto on kerätty katseenseurantaa hyödyntävästä
käytettävyystesteistä, jossa käyttäjien avulla testattiin uuden tyyppistä wiki-sivustoa.
Aineiston perusteella luodaan käytettävyysraportti Purot.net -wikisivuston
käytettävyydestä,
sekä
selvitetään
katseenseurannan
vaikutuksia
käytettävyystestaukseen. Tutkimuksen pääteemat ovat siis käytettävyystestauksessa ja
katseenseurannassa.
Laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan kaikenlaista tutkimusta, jossa löydöksiä ei tehdä
tilastojen tai kvantifioinnin perusteella. Laadullinen tutkimus voi viitata ihmisen elämään,
tarinoihin, käytökseen ja myös organisaatioiden toimintaan, sosiaalisiin liikkeisiin ja
vuorovaikutukseen (Strauss & Corbin, 1990). Lyhyesti sanoen laadullinen tutkimus
keskittyy elämän kokemuksien tutkimiseen ja arviointiin.
Ihminen-tietokone
vuorovaikutuksen (Human-Computer Interaction, HCI) tutkiminen sisältää usein
monimutkaisia sosiaalisia ilmiöitä, joita ei voida tutkia perinteisin kvantitatiivisen
tutkimuksen metodein (Cairns & Cox, 2008 s.138). Laadullinen tutkimusmenetelmä sopii
tutkimuskysymyksille, jotka selvittävät kokemuksen luonnetta tai tarkoitusta (Strauss &
Corbin, 1990).
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Tapaustutkimus on laadullisen tutkimuksen yksi tutkimusmenetelmä. Tutkijat voivat
tehdä tapaustutkimusta yksin tai ryhmissä. Tapaustutkimuksessa tutkitaan yhtä tai
useampaa tapausta sen luonnollisessa ympäristössä tietyssä ajassa (Swanborn, 2010 s.22).
Tapauksen tilasta opitaan ja teoriat luodaan käytännön perusteella. Kun tutkimuksen
kohteesta on vain vähän tietoa, vastauksia voidaan etsiä kysymyksiin ”miksi” ja ”kuinka”
(Swanborn, 2010 s.17). Tutkimusaineisto voidaan kerätä mm. dokumentoimalla,
haastatteluilla, suoralla havainnoinnilla tai tutustumalla arkistoituun materiaaliin.

1.2 Tutkimuksen kohde
Tutkimuksen empiirisenä kohteena on Purot.net-wiki. Tutkimuksen aineisto on kerätty
Purot.net-wiki sivustolle järjestetyistä käytettävyystesteistä, jossa hyödynnettiin
katseenseurantalaitteistoa.
Wiki on helppokäyttöinen verkossa toimiva hyperteksti-pohjainen kirjoitusjärjestelmä
(Désilets, Gonzales, Paquet & Stojanovic, 2006). Wiki-sivusto toimii palvelimella
sijaitsevan wiki-moottorin päällä, jonka mukaan määräytyy wikin ominaisuudet ja
käyttötarkoitus. Wikille on olemassa monenlaisia käyttötarkoituksia. Wikien
perustoimintoja ovat mm. sisällön tuottaminen, kokoaminen ja muokkaaminen, sekä
kommentointi ja keskustelu. Suurin wiki-sivusto on Wikipedia, joka on eräänlainen
vapaan sisällön tietosanakirja (Völkel, 2006, Wikipedia, 2016). Web 2.0 myötä
verkkosivut ja verkkosovellukset keskittyvät enemmän sosiaalisuuteen, käyttäjien
luomaan materiaaliin, eri sovellusalustojen yhteistoimintaan ja korkeaan käytettävyyteen.
Purot.net-wiki (Kuva 1.) tukee yhteisöllistä työskentelyä, tiedonrakentelua ja oppimista
yhdistämällä keskustelun ja sisällöntuotannon helppokäyttöisesti (Purot, 2016). Wikin
tärkeimmät toiminnot ovat wikien luonti ja ylläpito yhdistettynä keskusteluun ja
ideointiin. Wiki on suunniteltu niin kouluille, kuin yrityksillekin. Se on suunniteltu
toimimaan yhteisöalustana, kollektiivisena tietopankkina ja oppimisalustana.
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Kuva 1. Purot.net-wikin kotisivu
Wikien käytettävyyttä kirjallisuudessa on tutkittu melko vähän wikien suosioon nähden
(Kickmeier-Rust, Ebner & Holzinger, 2006). Kickmeier-Rust ja kumppanit (2006) ovat
tutkimuksissaan todenneet, että motivaation puute, sekä huono käytettävyys ovat kaksi
pääsyytä siihen miksi käyttäjät osoittavat vähän innostusta wikien käyttöön. He
painottavat, että käytettävyystoimia ei tulisi kohdistaa ainoastaan wikin editoriin ja
merkintäkieleen, mutta myös sisällön rakenteeseen, navigointiin ja sisällön esittämiseen.
Wikien käytettävyyttä voidaan tutkia samanlaisilla metodeilla kuin perinteisiä sovelluksia
ja verkkosivustoja (Vora & Komura 2010). Tämä tutkimus ei tutki yleisesti wikien
käytettävyyttä, vaan keskittyy Purot.net-wikin käytettävyyteen yleisesti.

1.3 Tutkimuskysymykset ja menetelmät
Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda käytettävyysraportti Purot.net-wikisivuston
käytettävyydestä. Käytettävyysraportti luodaan käytettävyystesteistä saadun aineiston
perusteella. Käytettävyystestauksessa oli mukana testikäyttäjiä ja testauksessa käytettiin
katseenseurantalaitteistoa. Tutkimus noudattaa Nielsenin (1993) käytettävyyden
määritelmää, joka luo pohjan käytettävyystestauksessa käytettäville metodeille. Metodit
pohjautuvat pitkälti myös Nielsenin (1993, 2003, 2010) tutkimuksissa käytettyihin
oppeihin. Käyttäjätestauksessa käytettävyysmetriikoina toimi tehtävän suoritusaika, sekä
ongelmien määrä tehtävien suorituksessa. Käytettävyysraportissa tunnistetaan
käytettävyysongelmat,
sekä
niiden
vakavuus
arvioidaan.
Jokaiselle
käytettävyysongelmalle ehdotetaan myös parannusehdotukset. Ensimmäinen
tutkimuskysymys vastaa siis kysymykseen: Millaisilla toimilla voidaan parantaa
Purot.net-wikin käytettävyyttä? Tutkimuskysymykseen etsitään vastausta yhdistelemällä
Nielsenin (1993, 2003) käytettävyystestauksen metodeja. Ongelmakuvaukset ja
parannusehdotukset luodaan yhdistämällä heuristisen arvioinnin ja tarkkailun metodeja.
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Tutkimuksen aikana järjestettiin kaksipäiväinen käytettävyystesti, johon osallistui 31
testikäyttäjää.
Käytettävyystesteissä
oli
käytössä
katseenseurantalaitteisto.
Katseenseurantalaitteiston tavoitteena oli tuoda helpotuksia käytettävyystestauksesta
saadun aineiston arviointiin. Katseenseurantalaitteiston toivottiin myös löytävän sellaisia
ongelmia ja huomion arvoisia kohtia, jotka jäisivät muuten huomaamatta. Toinen
tutkimuskysymys vastaa siis kysymykseen: Miten katseenseurantalaitteisto vaikuttaa
käytännössä käytettävyystestin suorittamiseen? Vastausta tähän tutkimuskysymykseen
etsitään pääasiassa kyselyistä saadun aineiston perusteella. Lopullisen tuloksen
arvioinnissa isossa roolissa on myös tutkimuksen laatijan omat kokemukset ja huomiot
testitilanteesta ja aineiston arvioinnista. Kokemukset ja huomiot testitilanteista ja
ruudunkaappausvideoista tallennettiin muistiinpanoihin. Muistiinpanot huomioitiin
tuloksia kasattaessa.

1.4 Rakenne ja rajoitukset
Tämä tapaustutkimus on rajattu tutkimaan Purot.net-wikin käytettävyyttä. Tutkimuksessa
ei tutkita wikien käytettävyyttä yleisesti tai etsitä wikin käytettävyydelle ominaisia
piirteitä. Kirjallisuutta tutkiessa muutama tällainen piirre tosin nousee esille.
Tutkimuksen kohteena on myös katseenseurannan vaikutuksien tutkiminen
käytettävyystestauksessa. Tutkimuksessa käytettiin vain yhtä kannettavaan
tietokoneeseen asennettavaa katseenseurantalaitetta. Tutkimuksen tulokset perustuvat siis
tästä kyseisestä mallista saatuihin kokemuksiin. Tutkimuksen kirjoittamishetkellä tarjolla
on myös kehittyneempiä katseenseurantalaitteita, joilla voidaan saada erilaisia tuloksia.
Tutkimus noudattaa Oulun Yliopiston virallista opinnäytetyön ohjeistusta.
Tutkimuksessa on kahdeksan päälukua. Tutkimus alkaa johdannolla, jossa kerrotaan
lukijalle tutkimuksen aihealue, kohde, tutkimuskysymys, sekä tutkimuksen rakenne ja
rajoitukset. Ensimmäisen kolmen pääluvun aikana käydään läpi tutkimuksen
kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää aikaisempaa
tutkimusta aihealueesta, sekä löytää uusia ja vanhoja tutkimuskäytäntöjä, jotka auttavat
tämän tutkimuksen tekemisessä.
Toinen ja kolmas pääluku ”Käytettävyyden määritelmä” ja ”Käytettävyyden arviointi ja
testaus” käsittelee nimensä mukaisesti käytettävyyttä ja käytettävyyden arviointia.
Toisessa kappaleessa kerrotaan, miten tässä tutkimuksessa ymmärretään käytettävyyden
määritelmä. Kolmannessa kappaleessa esitellään käytettävyystestauksen tavoitteita ja
ominaispiirteitä, sekä tunnettuja käytettävyyden arvioinnissa käytettyjä menetelmiä.
Lisäksi kappaleessa käydään läpi lyhyesti web-käytettävyyttä ja verkkosivujen
erityispiirteitä käytettävyyden näkökulmasta.
Neljäs pääluku ”Katseenseuranta käytettävyystestauksessa” kertoo katseenseurannan
laitteistoista ja tekniikoista, sekä yleisimmistä tavoista esitellä katseenseurannasta
saatavia tuloksia. Lisäksi lukijalle kerrotaan katseenseurannan tuomista haasteista ja
hyödyistä, sekä muista käyttötavoista katseenseurantalaitteistolla.
Viides pääluku ”Empiirinen tutkimus” kuvailee lukijalle tutkimusprosessin,
testiympäristön, käytössä olleen laitteiston ja sovellukset, sekä itse testitilanteen ja
käyttäjät. Kuudes pääluku ”Tulokset ja arviointi” kertovat nimensä mukaisesti
tutkimuksen ja testeistä saadut tulokset. Kappaleeseen on eritelty kyselyistä saadut
tulokset, käyttäjätestauksessa löydetyt ongelmat, ongelmakuvaukset ja niiden
kehitysideat, sekä analysoidaan katseenseurannan vaikutus testeihin. Lisäksi kappaleessa
on kuvailtu käyttäjien onnistumista tehtävissä ja minkälaisia ongelmia käyttäjät
kohtasivat testin aikana. Seitsemännessä pääluvussa ”Yhteenveto ja pohdinta” pohditaan
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tutkimustuloksien vaikutuksia teoriaan ja käytäntöön, sekä vaikutuksia tulevaan
tutkimukseen. Kahdeksas ja viimeinen kappale ”Johtopäätökset” on yhteenveto koko
tutkimuksesta ja tuloksista.
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2.

Käytettävyyden määritelmä

Käyttöliittymän suunnittelun tarkoitus on luoda toimiva käyttöliittymä sen oikeille
käyttäjille. Käyttäjät päättävät milloin tuote on helposti käytettävä (Dumas & Redish
1999 s.5). Sen lisäksi, että järjestelmä on teknisesti toimiva, täytyy järjestelmän olla myös
helposti käytettävä ja helposti opittava. Käytettävyys tarkoittaa siis keskittymistä
käyttäjiin. Käytettävyydelle ja käyttäjäkeskeiselle suunnittelulle on olemassa useita
erilaisia tulkintoja ja määritelmiä, joista tunnetuimmat ovat ehkä Nielsenin ja ISO 924111 standardin määritelmät.
Viisi käytettävyyden määritelmää (Nielsen, 1993, s.26):






Opittavuus: Kuinka nopeasti ja helposti uusi käyttäjä oppii järjestelmän sujuvan
käytön?
Tehokkuus: Kuinka nopeasti käyttäjät suoriutuvat tehtävistä opittuaan
järjestelmän?
Muistettavuus: Kuinka helppoa käyttäjän on palauttaa mieleen jo kerran opitun
järjestelmän käytön?
Virheellisyys: Kuinka paljon käyttäjä tekee virheitä ja ovatko virheet vakavia?
Tyytyväisyys: Kuinka tyytyväinen käyttäjä on järjestelmän käyttöön?

Käytettävyydelle on olemassa myös kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO)
standardin mukainen määritelmä. ISO 9241-11 standardi on kasvattamassa suosiotaan
akateemisessa maailmassa, sekä se on käytössä Common Industry Format (CIF) testeissä.
Standardin mukaan käytettävyys määritellään miten tehokkaasti, taloudellisesti ja
miellyttävästi tietyt käyttäjät voivat käyttää tiettyä tuotetta määritellyn tehtävän
suorittamiseen tietyssä käyttöympäristössä (ISO DIS 9241-11, 1998).
Käytettävyyden komponentit ISO 9241-11 standardin mukaan:




Vaikuttavuus: Miten täsmällisesti ja täydellisesti tietyt käyttäjät kykenevät
saavuttamaan tietyt tavoitteet tietyssä ympäristössä
Tehokkuus: Kuinka paljon resursseja kuluu tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen
tietyssä ympäristössä
Miellyttävyys: Miten miellyttäväksi käyttäjä kokee tiettyjen tehtävien
suorittamisen tietyssä ympäristössä

Toinen käytettävyys standardi ISO 13407 on luotu tukemaan edellä esiteltyä ISO 924111 standardia. Kun ISO 9241-11 toimii käytettävyyden määritelmänä, ISO 13407 tarjoaa
ohjeet järjestelmän suunnitteluun määritelmän mukaisesti. On kuitenkin osoitettu, että
ISO 13407 standardi tukee järjestelmän suunnittelua määritelmän mukaisesti vain osittain
(Jokela, Iivar, Matero & Karukka, 2003). Vuonna 2010 ISO 13407 standardi korvattiin
uudella ISO 9241-210 standardilla. Standardeihin voi tutustua tarkemmin kansainvälisen
standardisoimisjärjestön verkkosivuilla osoitteessa http://www.iso.org/iso/home.htm.

2.1 Web-käytettävyys
Joihinkin sovelluksiin tavalliset käytettävyyden määritelmät vaikuttavat eri tavalla. Jotkin
käytettävyyden osa-alueet saattavat korostua eri tavoin eri tilanteissa. Visuaalisesti
miellyttävä ulkoasu ja käytettävyystarpeet eivät aina ole kulkeneet käsi kädessä
käyttöliittymää suunniteltaessa. Perinteiset ohjelmistot ovat yleensä suunniteltu
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enemmän tai vähemmän helppokäyttöisyyden tai tehokkuuden ehdoin. Tällöin
saavutetaan vaikeasti käytettävä, mutta tehokas ohjelmisto. Internetin yleistyminen
maailmanlaajuiseksi kauppa –ja ajanviettopaikaksi on luonut tarpeen löytää kultaisen
keskitien näille kahdelle tavoitteelle, joiden lisäksi visuaalisuus on tärkeässä roolissa.
Verkkosivujen lukumäärän jatkuva kasvaminen lisää verkkosivujen käytettävyyden
tärkeyttä (Whitehead, 2006).
Internet ja Web 2.0 luovat verkkosivustoille ja verkkosovelluksille suuremmat paineet
vakuuttaa käyttäjä sivuston tai sovelluksen paremmuudesta ja tarpeellisuudesta. Ihmiset
viettävät kauemmin aikaa sivustoilla, jotka ovat aikaisempien kokemuksien perusteella
osoittautuneet hyödyllisiksi (Nielsen, 2006 s.22). Tämän vuoksi on tärkeää, että uusilla
verkkosivuilla on hyvä käytettävyys, jotta mahdollinen käyttäjä jäisi sivulle tai palaisi
sille uudestaan myöhemmin. Esimerkiksi wikien kohdalla on todettu, että käyttäjät joilla
on heti wikin käytön aloittamisesta havaittu ahdistuneisuutta, eivät paranna arvioitaan
wikin käytettävyydestä kokemuksen karttuessa (Cowan, Vigentini & Jack, 2009). On
kuitenkin todettu, että mitä useammin käyttäjät vierailevat tietyllä sivustolla, sitä
paremmin he oppivat käyttämään sitä (Nielsen, 2006, s.32). Lisäksi kokeneemmat verkon
käyttäjät tekevät nopeammin päätökset sivuston laadusta kuin vähemmän kokeneet
käyttäjät. Toisin sanoen kokeneet käyttäjät käyttävät vähemmän aikaa sivuston arviointiin
kuin kokemattomammat käyttäjät. Jakob Nielsen (2006, s.30) on tutkimuksissaan
todennut, että vähemmän kokeneet verkon käyttäjät viihtyvät kotisivulla keskimäärin 35
sekuntia, kun kokenut käyttäjä viihtyy siellä 25 sekuntia. Verkkosivustoilla on siis
keskimäärin 30 sekuntia aikaa vakuuttaa uusi käyttäjä jäämään sivustolle ja palaamaan
sille uudestaan. Tapa, jolla käyttäjät selaavat verkkosivuja poikkeaa myös perinteisten
sovelluksien selaamisesta. Käyttäjät usein selaavat verkkosivuja F-kirjaimen mallin
mukaisesti (Nielsen, 2010). Ylempänä sivustalla olevat rivit luetaan kokonaan ja mitä
alemmaksi sivustolla mennään, sitä vähemmän tekstiä ja sisältöä luetaan. Perinteisillä
sovelluksilla ei ole tämän kaltaisia paineita vakuuttaa käyttäjiä.
Verkkosivustojen käytettävyyden tutkimukselle on siis syynsä. Aina ei ole kuitenkaan
järkevää suorittaa laajoja käytettävyystestaustoimia verkkosivustoille, varsinkaan pienille
sivustoille. Verkkosivustot ovat usein helposti ja nopeasti muokattavissa, ja muutoksia
sivustoihin voi tulla nopeallakin aikataululla, jopa jatkuvasti. Jokaista muutosta ei aina
voida erikseen testata. Perinteisen sovelluksen suunnitteluun ja testaukseen varataan
usein huomattavasti enemmän aikaa kuin verkkosivustojen suunnitteluun ja testaukseen.
Modernit verkkosivut suunnitellaan ja toteutetaan usein nopealla aikataululla, jolloin
voidaan puhua ”Internet ajasta” tai ”Internet aikataulusta” (Vasconcelos & Baldochi,
2012). Yksi mielenkiintoinen tätä ongelmaa varten kehitetty järjestelmä on Vasconcelosja
Baldochin USABILICS-järjestelmä. Käyttäjät suorittavat verkkosivulla suunnitellut
tehtävät (käyttötapaukset). Verkossa palvelimella sijaitseva järjestelmä tarkkailee
sivustolla vierailevia käyttäjiä ja tallentaa käyttäjien liikkeet ja toiminnot. Järjestelmä luo
rajapintamallin (interface model) mukaan suosituksia käytettävyysongelmien
korjaamiseksi.
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3.

Käytettävyyden arviointi ja testaus

Käytettävyystestaus on osa järjestelmän iteratiivista kehitysprosessia. Tällä tavoin
varmistetaan, että kaikki järjestelmän osat arvioidaan. Ennen käytettävyystestausta on
tiedettävä käytettävyyden tarpeet (Dumas & Redish 1999 s.41). Käytettävyystestauksen
tarkoituksena on arvioida vastaavatko suunnitelmat todellisuutta. Arvioinnilla on kolme
päätavoitetta (Dix, Finlay, Abword & Beale, 2006, s.319):




Arvioida järjestelmän toiminnallisuutta.
Arvioida käyttökokemusta ja käytettävyyttä.
Tunnistaa mahdolliset ongelmat järjestelmästä.

Arvioinnilla varmistetaan, että vaaditut toiminnot eivät vain toimi, vaan että ne myös ovat
helposti saatavilla tehtävän suorittamiseen. Käyttäjäkokemuksen arvioinnilla
varmistetaan, että tehtäviin varatut toiminnot toimivat niin kuin käyttäjä ajattelee niiden
toimivan (Dix, Finlay, Abword & Beale, 2006, s.320). Tämän lisäksi
käyttäjäkokemukseen vaikuttavat järjestelmän helppokäyttöisyys, opittavuus, sekä
käyttäjän tyytyväisyys siihen. Luonnollisesti kaikki ongelmatilanteet, kuten järjestelmän
virheet tai käyttäjän hämmentyminen eivät ole hyväksi järjestelmän käytettävyydelle ja
toimivuudelle. Ongelmien tunnistamisella ehkäistään jo varhaisessa vaiheessa virheiden
pääsyä lopulliseen tuotteeseen. Mitä aikaisemmassa vaiheessa kehitysprosessia ongelmia
löydetään, sitä helpommin ne ovat korjattavissa (Dix, Finlay, Abword & Beale, 2006,
s.320). Täytyy kuitenkin muistaa, että arvioinnin tarkoituksena on löytää ongelmia. Hyvä
arviointi löytää paljon ongelmia (Laussen, 2005). Käytettävyystesteistä saadun aineiston
perusteella arvioidaan, sekä suorituskykyyn liittyviä määriä, että subjektiivisia määriä.
Suorituskykyä voidaan arvioida laskemalla esimerkiksi kuinka paljon aikaa tehtävän
suoritus vie, kuinka paljon virheitä syntyi, tai kuinka monesti käyttäjä tarvitsi apua.
Subjektiivisia mittareita ovat esimerkiksi käyttäjän reaktiot, mielipiteet ja päätökset
tehtävistä (Cairns & Cox, 2008).
Onko käytettävyys sitten sen arvoista? Jo 1999 julkaistussa PC-Week-lehden kyselyssä
asiakkaat arvostivat helppokäyttöisyyttä ja hyvää dokumentointia enemmän kuin hintaa
tai tehokkuutta (Dumas & Redish 1999 s.15). Myös peleissä arvostetaan enemmän hyvää
käytettävyyttä kuin halpaa hintaa tai hyvää grafiikkaa (Rajanen & Marghescu 2006).
Käyttäjät siis luonnollisesti hyötyvät tuotteesta, joka on helposti opittava ja joka lisää
heidän tuottavuuttaan. Myös yrityksille käytettävyys luo hyötyä, sekä haasteita.
Käytettävyydeltään huonot sovellukset lisäävät yrityksien taloudellisia kuluja
lisääntyneen asiakastuen, ja koulutuksen, hylättyjen ostosten ja huonontuneen maineen
takia (Dumas & Redish 1999; Rajanen 2006; Rajanen & Jokela 2004). Tällaisiä kuluja
voi kuitenkin olla vaikea dokumentoida ja arvioida, koska ne eivät ilmene lyhyessä ajassa,
vaan pitemmän ajan kuluessa. Tehokkaalla käytettävyyden arvioinnilla ehkäistään
virheiden pääsyä lopulliseen tuotteeseen. Mitä enemmän virheitä päätyy julkaistavaan
lopulliseen tuotteeseen, sitä enemmän kuluja koituu myöhemmin. 80 prosenttia tuotteen
kehityskustannuksista syntyvät tuotteen julkistamisen jälkeen (Pearrow, 2007). Samalla
tavalla kuin kustannukset ovat vaikeasti arvioitavissa, ovat myös taloudelliset hyödyt
vaikeasti ennustettavissa, koska ne saadaan selville vasta tuotteen julkaisun jälkeen
(Nielsen, 1993).
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3.1 Asiantuntija-arviointi
Käytettävyyttä voidaan arvioida monella eri tavoin. Ensimmäiset arviot suoritetaan usein
heti järjestelmän suunnittelun alkuvaiheissa asiantuntijan toimesta (Plaisant &
Shneiderman, 2005, s.141). Parhaimmassa tapauksessa asiantuntija-arvioita suoritetaan
läpi järjestelmän suunnitteluprosessin. Nimensä mukaisesti asiantuntija-arvioinnin
suorittaa testauskohteesta riippuvan alan ammattilainen. Usein suunnittelutiimistä löytyy
useita eri alojen ammattilaisia, jotka voivat näitä arvioita tehdä. Tavallista on myös
käyttää ulkopuolista konsulttia. Arvioinnin tuloksena syntyy raportti tai ohjeistus
ongelmista, sekä niiden korjaamisesta (Plaisant & Shneiderman, 2005, s.141).
Yleisimmät kirjallisuudessa esiintyvät asiantuntija-arvioinnin metodit ovat kognitiivinen
läpikäynti ja heuristinen arviointi (Dix, Finlay, Abword & Beale, 2006; Plaisant &
Shneiderman, 2005; Nielsen, 1993). On myös tavallista käyttää edellisistä tutkimuksista
saatua tietoa tukemaan suunnittelun päätöksiä ja nykyisen arvioinnin tuloksia.
Järjestelmän uudelleen arvioinnilla eri tilanteisiin saavutetaan parempi tuote kaikille
käyttäjille (Plaisant & Shneiderman, 2005). Ottamalla huomioon yhden käyttäjäryhmän
erikoistarpeet voidaan luoda hyötyä usealle eri käyttäjäryhmille. Täytyy kuitenkin
muistaa, että pyrittäessä suunnittelemaan useammalle tai kaikille käyttäjäryhmille sopiva
järjestelmä, on jostain ominaisuuksista luovuttava.
Suunnittelijat voivat myös itse suorittaa omia käytettävyystestejä, mutta
käytettävyysasiantuntijoiden avulla saavutetaan parhaimmat tulokset (Plaisant &
Shneiderman, 2005, s.144). Pienet suunnittelutiimit saavat kuitenkin hyötyä omasta
testauksesta (Nielsen, 2007). Suunnittelijoiden itse suorittamissa testeissä etuina ovat
suppeampi henkilökunta, helppo kommunikointi ja uskottavuus. Huonoja puolia ovat,
että asiantuntija suoriutuu tehtävästä nopeammin, sekä suunnittelijoiden objektiivisuuden
puute. Suunnittelija ei välttämättä näe tai halua nähdä oman suunnittelun virheitä
(Nielsen, 2007).

3.1.1 Heuristinen arviointi
Heuristiikat ovat ohjenuoria, joiden avulla arvioidaan ja kritisoidaan järjestelmän
suunnittelun tuloksia. Käytettävyysheuristiikat kuvaavat niitä järjestelmän
ominaisuuksia, jotka ovat ominaisia käytettävyydeltään hyville järjestelmille. Heuristinen
arviointi on ehkä suosituin tapa arvioida järjestelmän käytettävyyttä (Pearrow, 2007).
Nielsen (2009) itse arvioi, että heuristinen evaluointi on toiseksi suosituin testaus metodi.
Heuristiikkojen avulla arvioidaan järjestelmää ja löydetyt ongelmat kirjataan ja niiden
vakavuus arvioidaan asteikoittain. Tätä tutkimusta varten Nielsenin vakavuuden
arviointitaulukosta mukailtu versio on esitelty tutkimuksen 3. liitteessä. Ideana on, että
yksi tai useampi (enintään viisi) henkilöä itsenäisesti arvioi järjestelmää valittujen
heuristiikkojen perusteella ja raportoi löydetyt ongelmat. Valituista heuristiikoista riippuu
myös vakavuuden arviointiasteikko. Viisi arvioijaa löytää 75 prosenttia järjestelmän
käytettävyyteen vaikuttavista vioista (Nielsen, 1993, s. 156). Tässä tutkimuksessa
arvioinnissa käytettiin Nielsenin kymmentä käytettävyysheuristiikkaa (Nielsen, 1993, s.
115-155):


1. Järjestelmän tilan näkyvyys: Järjestelmän tulisi antaa käyttäjälle palautetta
sopivin väliajoin siitä mitä on tapahtumassa.



2. Yhteensopivuus järjestelmän ja todellisen maailman välillä: Järjestelmän
pitäisi käyttää luonnollista kieltä ja sisältö tulisi esittää loogisesti. Järjestelmän ei
pitäisi käyttää käyttäjälle vierestä sanastoa.

14


3. Käyttäjän kontrolli ja vapaus: Käyttäjällä tulisi aina olla selkeä mahdollisuus
päästä pois erilaisista tilanteista ja palata edelliseen tilaan. Poistumistiet tulisi
merkitä selvästi.



4. Johdonmukaisuus ja standardit: Käyttäjän ei pitäisi arvella tarkoittavatko
sanat ja toiminnot eri asioita eri tilanteissa.



5. Virheiden ehkäisy: Järjestelmän tulisi ehkäistä käyttäjää tekemästä virheitä
ennemmin kuin käyttää monia virheilmoituksia.



6. Tunnistaminen ennen muistamista: Järjestelmän ei tulisi kuormittaa liikaa
käyttäjän muistia. Järjestelmän tulisi toimia loogisesti eri tilanteissa.



7. Käytön tehokkuus ja joustaminen: Järjestelmän tulisi tarjota oikopolkuja
kokeneimmille käyttäjille, jotka eivät sekoita uutta käyttäjää. Tällä tavalla
järjestelmästä tulee monipuolisempi useammalle käyttäjälle.



8. Minimalistinen suunnittelu: Järjestelmän dialogit ei tulisi sisältää tietoa jota
käyttäjä tarvitsee harvoin. Kaikki lisätieto kilpailee käyttäjän huomiosta, jolloin
jokin olennainen tieto voi jäädä käyttäjältä huomaamatta.



9. Virheistä toipuminen: Virheilmoituksien tulisi esittää selvästi ja lyhyesti
ongelma ja ratkaisu.



10. Ohjeet ja dokumentointi: Järjestelmän tulisi varmuuden vuoksi tarjota
käyttäjälle helposti luettavat ja löydettävät ohjeet.

3.2 Käyttäjien osallistuminen
Vaikka asiantuntija-arvioista saatu tieto on tärkeää tuotteen arvioinnin kannalta, se ei
korvaa käyttäjätesteistä saatua tietoa (Dix, Finlay, Abword & Beale, 2006).
Käyttäjätestauksessa ideana on testata valmista prototyyppiä hallituissa olosuhteissa sen
tulevilla käyttäjillä. Testaus yleensä suoritetaan käytettävyyteen erikoistuneissa
laboratorioissa tai ”kentällä” esimerkiksi käyttäjien työympäristössä. Huono käyttäjätesti
on parempi kuin ei ollenkaan käyttäjätestausta. Kuitenkin mitä paremmin käyttäjätestit
on suunniteltu, sitä parempia tuloksia saadaan aikaiseksi (Nielsen, 1993).
Tuotteen käytettävyys testataan joka tapauksessa, vaikka kehittäjät ei sitä itse
tekisivätkään, sillä käyttäjät tekevät sen tuotteen julkaisun jälkeen (Nielsen, 1993).
Käyttäjätestauksen onnistumisen kannalta tärkein vaihe on käyttäjien valinta. Testaajiksi
on tarkoitus valita henkilöitä, joiden taustat ovat lähellä lopullisen tuotteen käyttäjien
taustoja. Laussen (2005) kuitenkin painottaa, että kaikki testihenkilöt ovat erilaisia.
Käyttäjät katsovat ruutua eri tavoilla ja osa löytää asioita ruudulta nopeampaa kuin toinen.
Käyttäjillä voi myös olla erilaisia kognitiivisia taipumuksia. Joillakin käyttäjillä voi olla
aluksi vaikeuksia hahmottaa järjestelmän toimintoja, kun osa saa nopeasti käsityksen
järjestelmän toimintaperiaatteesta.
Toinen tärkeä vaihe käyttäjätestauksessa on testaajien määrän tarpeen arviointi. Kuten
edellä mainittiin, että käyttäjät ovat erilaisia, vaihtelevat myös testeistä saadut tulokset.
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Kuitenkin testaajien määrälle ei ole olemassa yhtä sääntöä. Käytännössä testihenkilöiden
määrä riippuu yleensä testihenkilöiden saatavuudesta, testaukseen varatusta ajasta, sekä
budjetista.
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Testikäyttäjien määrä
Kaavio 1. Kuinka monta käyttäjää tarvitaan ongelmien löytämiseen (Nielsen, 2000).

Käyttäjätestausta pidetään yleisesti kalliina ja aikaa vievänä prosessina, eikä siihen siksi
aina uskalleta panostaa tarpeeksi. Jakob Nielsen (2010) on kuitenkin osoittanut, että
käyttäjätestauksen ei aina tarvitse olla kallista ja aikaa vievää. Nielsenin (2010)
tutkimuksien mukaan parhaat ja tehokkaat tulokset saadaan jo viidellä testikäyttäjällä.
Kaavio yksi on mukailtu Nielsenin (2000) tutkimustuloksista. Viidellä käyttäjällä
löydetään 75 prosenttia käytettävyyteen vaikuttavista tekijöistä. Heti ensimmäisellä
testikäyttäjällä löydetään kolmasosa käytettävyyteen vaikuttavista tekijöistä. Toisella
käyttäjällä huomataan jo, että osa löydöksistä vastaa ensimmäisen testin tuloksia, eli
toistoa tuloksissa on havaittavissa. Jokainen käyttäjä on kuitenkin erilainen, joten
uusiakin löydöksiä tehdään. Sama ilmiö toistuu myös seuraavien kolmen testikäyttäjän
tuloksissa. Nielsenin (2010) löydös osoittaa, että mitä enemmän testikäyttäjiä lisätään,
sitä vähemmän opitaan uutta ja syntyy turhaa ja kallista toistoa. Viidennen käyttäjän
jälkeen hukataan jo selvästi aikaa, koska uusia löydöksiä syntyy hyvin vähän. Nielsen
(2000) suositteleekin, että käytettävyystestit suoritetaan mieluummin viidellä käyttäjällä
tehden kolme eri testiä, kuin järjestetään yksi testi 15 käyttäjällä.
Viisi testikäyttäjää ei kuitenkaan aina ole tarpeeksi. Kun halutaan enemmän tilastollista
tietoa, eikä yksittäisiä löydöksiä, tarvitaan useampia testikäyttäjiä. Tilastolliset testit
vaativat vähintään 20 testikäyttäjää, korttitesteihin tarvitaan vähintään 15 testikäyttäjää ja
katseenseurantaan 39 käyttäjää, varsinkin kun halutaan vakaita lämpökarttoja. Nielsen
(2003) kuitenkin muistuttaa, että käytettävyystestauksen tarkoituksena on tehdä
löydöksiä, ei numeroita Powerpoint-esitystä varten.

3.3 Käyttötapaukset
Käyttötapaukset ovat eräänlaisia tehtävänantoja käyttäjälle. Käyttötapauksien
tarkoituksena on kuvata tehtäviä, joita suoritetaan tuotteen lopullisella versiolla (Nielsen
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1993, s.185). Käytettävyystestauksessa käyttötapauksilla pyritään siihen, että
järjestelmän kaikki tärkeimmät osa-alueet testattaisiin. Yksi käyttötapaus kuvaa aina yhtä
tehtävää. Tavallisesti testitilanteessa tehtävät annetaan käyttäjälle paperilla, mutta
tehtävät voidaan näyttää käyttäjälle myös tietokoneen ruudulta. Tehtävien tulisi olla
sopivan lyhyitä, jotta käyttäjät kerkeävät suorittaa ne testaukseen varatussa ajassa.
Tehtävät eivät kuitenkaan saisi olla liian lyhyitä, jotta ne eivät muutu triviaaleiksi.
Tehtävät on pidettävä yksinkertaisina ja tehtävän kuvauksessa on kerrottava selvästi mikä
on tehtävän lopputulos, jotta käyttäjälle ei jää epäselväksi, milloin tehtävä on suoritettu
onnistuneesti (Nielsen 1993, s. 186).

3.4 Testitilanne
Testausta voidaan tehdä testaukseen tarkoitetussa käytettävyyslaboratoriossa tai tuotteen
lopullisessa sijoituspaikassa. Käytettävyyslaboratorio voi käytännössä olla huone, jossa
on tarvittavat tallennusvälineet käyttäjän liikkeiden seuraamiseksi ja tallentamiseksi
(Shneiderman 2010, Nielsen 2003). Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset kamerat, kuvan
kaappaussovellukset ja mikrofonit. Laboratorioissa voi olla myös erillinen tila testin
arvioijille, josta arvioijat seuraavat testin suoritusta esimerkiksi läpinäkyvän peilin
lävitse. Tällöin käyttäjä voi tarvittaessa rauhassa suorittaa testit ilman arvioijien
läsnäoloa. Laboratoriossa käyttäjä voi suorittaa annetut tehtävät testattavalla
järjestelmällä ilman häiriötekijöitä. Kuitenkin laboratorion epänormaalit olosuhteet
oikeaan maailmaan verrattuna voivat testeissä nostaa esille sellaisia virheitä, joita ei
oikeassa maailmassa tapahtuisi (Dix, Finlay, Abword & Beale, 2006, s. 328). Tämä voi
johtua esimerkiksi yleisten toimistotarvikkeiden, kalenterin, sekä työkavereiden neuvojen
puutteesta.
Testausta tehdään myös laboratorion ulkopuolella niin sanotusti oikeassa maailmassa.
Tällä tavalla nähdään, kuinka järjestelmä toimii oikeassa työympäristössä, jolloin voidaan
löytää uusia ongelmia, jotka laboratorio-olosuhteissa voivat jäädä huomaamatta.
Laboratorion ulkopuolella tehtävä testaus on kuitenkin haasteellisempaa tallentaa ja
dokumentoida. Työympäristön aiheuttama melu, sekä mahdolliset keskeytykset työn
teossa vaikeuttavat tehtävien seurantaa ja dokumentointia.
Testi koostuu neljästä vaiheesta: valmistelu, perehdytys, itse testin suorittaminen ja
raportointi (Nielsen, 1993, s. 187). Valmistelu-vaiheessa testin laatija valmistelee
testitilan ja laitteet valmiiksi testiä varten. Testin suorittamiseen tarvittavien materiaalien
tulee olla valmiiksi omilla paikoillaan. Tietokoneen tulla olla käynnissä ja alustettu tilaan,
jossa testi voidaan suorittaa. Perehdytys-vaiheessa testikäyttäjälle tehdään lyhyt esittely
testistä ja testin tarkoituksesta. Tämän jälkeen testikäyttäjälle esitellään testin vaiheet ja
menetelmät. On tärkeää muistuttaa käyttäjälle, että testin tarkoituksena on arvioida
sovellusta, eikä käyttäjää (Nielsen, 1993, s. 188). Testin aikana testikäyttäjä suorittaa
hänelle annetut tehtävät omassa tahdissaan. Tällöin testin vetäjän tulisi minimoida
kanssakäyminen testin suorittajan kanssa. Testin laatijan tulisi puuttua testin
suorittamiseen vain silloin kun käyttäjä on selvästi jumissa tehtävän suorittamisessa, eikä
pääse jatkamaan tehtävää eteenpäin (Nielsen, 1993, s. 190). Raportointi-vaiheessa
testikäyttäjää pyydetään täyttämään erilaisia kyselyitä testin suorittamisesta. Kyselyt
tulisi antaa käyttäjälle heti testin suorittamisen jälkeen. Kyselyiden jälkeen testin laatija
voi haastatella käyttäjää vapaammin hänen mielipiteistä ja ajatuksista testistä ja testin
kohteesta. Lopuksi kun testikäyttäjä on lähtenyt testin laatija tarkistaa, että kaikki
tallennettu materiaali on tallentunut ja merkitty oikein (Nielsen, 1993, s. 191).
Käyttäjiä kannattaa myös pyytää ajattelemaan ääneen testin suorituksen aikana. Ääneen
ajattelemisella pyritään saamaan selville mitä käyttäjä ajattelee kunkin tehtävän aikana.
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Ääneen ajattelemisesta on hyötyä varsinkin silloin kun käyttäjä kohtaa ongelman tehtävää
suorittaessa. Ääneen ajatteleminen voi parhaimmissa tapauksissa johtaa spontaaneihin
kehitysideoihin jo testitilanteessa (Shneiderman 2010, s. 147). Kuitenkin suurimmalle
osalle käyttäjistä ääneen ajattelu voi tuntua vieraalta (Nielsen, 1993, s. 196). Joillekin
käyttäjille ääneen ajatteleminen tulee luonnollisemmin kuin toisille ja siksi ääneen
ajatteleminen ei ole pakollista testin aikana. Testin valvoja voi testitilanteessa muistuttaa
käyttäjää ääneen ajattelemisesta (Nielsen, 1993, s. 196).

3.5 Palautteen kerääminen
Kuten jo alussa mainittiin, HCI tutkimuksessa on paljon monimutkaisia sosiaalisia
ilmiöitä, joita ei voida mitata perinteisin kvantitatiivisen tutkimuksen metodein. Eri
käyttäjät voivat kokea saman käytettävyysongelman eri tavoin. Ongelma voi olla yhdelle
käyttäjälle merkittävämpi ja haastavampi kuin toiselle käyttäjälle. Tämän vuoksi on
tärkeää selvittää käyttäjien taustat tarkasti. Testitilanteesta tallennettavien käyttäjien
kommenttien ja eleiden lisäksi, yksinkertainen ja edullinen tapa kerätä palautetta on
erilaiset kyselyt (Nielsen, 2003).
Käytettävyystestauksessa on tavallisesti mukana alkukysely, jonka tarkoituksena on
selvittää käyttäjän taustoja, tietoteknistä kokemusta testattavasta sovelluksesta, sekä
mahdollisia käyttäjän rajoitteita (Preece, Rogers & Sharp, 2007, s. 238). Loppukyselyn
tarkoituksena puolestaan on tallentaa käyttäjän kokemukset itse sovelluksen käytöstä,
sekä itse tehtävistä ja testitilanteesta.
Haastattelut ovat yksi tapa kerätä palautetta käyttäjältä. On olemassa neljä erilaista
haastattelun muotoa: avoin haastattelu, jäsennelty haastattelu, edellisten yhdistelmä, sekä
ryhmähaastattelut (Preece, Rogers & Sharp, 2007, s. 228). On tärkeää, että loppukysely
tai haastattelu pidetään heti testin suorittamisen jälkeen, kun kokemukset ovat vielä
tuoreena käyttäjän muistissa.

3.6 Pilottitesti
Pilottitestin tehtävä on etukäteen testata laitteet, ohjelmistot, materiaalit ja tehtävät
ongelmien varalta ennen varsinaista testausta (Dumas & Redish, 1999, s.264). Samalla
testin järjestäjät pääsevät harjoittelemaan testin vetämistä. Yleisimmät ongelmat liittyvät
testausmenetelmiin, testausmateriaaleihin ja dokumentaatioon (Dumas & Redish, 1999,
Nielsen, 1993). Esimerkiksi tehtävien suorittamiseen varattu aika on liian lyhyt,
ohjeistuksessa on kohtia joita käyttäjä ei ymmärrä, tai osa tehtävistä on suunniteltua
vaikeampia.
Pilottitesti suoritetaan yhdellä tai kahdella testikäyttäjällä, mutta laajempi testaus voi
vaatia useamman testikäyttäjän. Pilottitestiä varten valitaan käyttäjiä, jotka ovat helposti
saatavilla. Käyttäjien ei tarvitse välttämättä vastata tuotteen lopullista käyttäjää, koska
ongelmia löydetään jo kokemattomillakin käyttäjillä, kuitenkin vähintään yhden
käyttäjän tulisi vastata tuotteen lopullista käyttäjää. (Nielsen, 1993, s. 174). Tärkeintä on,
että pilottitesti suoritetaan juuri samalla tavalla kuin varsinainen testi (Dumas & Redish,
1999, s.269).

3.7 Tehokkuuden mittaaminen
Käytettävyyden arvioinnilla päätellään, kuinka hyvin tuotteelle asetetut käytettävyyden
tavoitteet on saavutettu. Käytettävyystavoitteet ovat kuitenkin yleensä hyvin abstrakteja
määritelmiä (Nielsen, 1993, s. 193). Tästä syystä käytettävyyden tavoitteiden
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mittaamiseen on löydettävä sopivat mittarit, jotka voidaan laskea tarkasti. Esimerkiksi
käytön tehokkuutta voidaan mitata tehtävään kulutetulla ajalla. Käytettävyystestauksessa
tallennetaan suuret määrät erilaista dataa numeroina. Tyypillisiä laskettavissa olevia
käytettävyyden mittareita ovat (Nielsen, 1993, s.194):














Tehtävien suorittamiseen käytetty aika
Suoritettujen tehtävien määrä tietyssä ajassa
Onnistumisien ja virheiden suhde
Virheistä palautumiseen käytetty aika
Peräkkäisten virheiden määrä
Käytettyjen komentojen määrä
Käyttäjän muistamien järjestelmän toimintojen määrä
Kuinka monesti käyttäjä tarvitsi apua ohjeista
Ohjeiden tutkimiseen käytetty aika
Kuinka monesti ohje auttoi käyttäjää ratkaisemaan ongelman
Käyttäjän positiivisten ja negatiivisten kommenttien suhde
Odotteluun käytetty aika, kun käyttäjä odottaa järjestelmän vastausta
Kuinka monesti käyttäjä ajautui sivuraiteille varsinaisesta tehtävästä
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4.

Katseenseuranta käytettävyystestauksessa

Katseenseurannalla seurataan nimensä mukaisesti käyttäjän silmän liikkeitä.
Katseenseurantalaite mittaa käyttäjän silmän sijaintia ja liikettä, josta voidaan päätellä,
minne käyttäjä katsoo. Silmän liikkeitä on tutkittu jo yli 100 vuoden ajan, mutta se yleistyi
60- ja 70-luvuilla kognitiotieteessä. Kuitenkin vasta 2000-luvulla katseenseurannan
merkitys on korostunut akateemisessa maailmassa ja sen taloudelliset hyödyt on
huomattu. (Nielsen, 2010)
Katseenseurantalaitteet olivat aluksi hyvin kalliita ja luonnottomia käyttää (Nielsen,
2010). Käyttäjän pään liikkeitä yritettiin minimoida mm. erilaisten tukien ja
suukapuloiden avulla, jopa silmään saatettiin liimata erilaisia instrumentteja. Teknologian
kehittyessä katseenseurantalaitteiden koko on pienentynyt ja sensorit sietävät pään
liikkeitä, jolloin käyttö on muuttunut luontevammaksi. Katseenseurantaa käytetään
nykyään useissa eri tieteen aloissa, ja sen kaupallinen merkitys on merkittävä. Lisäksi
laitteiden
kustannukset
ovat
pienentyneet
viime
aikoina.
Tavallisen
katseenseurantalaitteen ja perusohjelmiston voi saada jo jopa 100 dollarilla, kun
monipuolisemmat ja kattavammat sovellukset ja laitteet voivat maksaa tuhansista euroista
kymmeniin tuhansiin dollareihin (The Eye Tribe, 2016; Tobii, 2014).

4.1 Laitteisto ja tekniikka
Modernit katseenseurantalaitteet käyttävät infrapunavaloa paikantaakseen silmän. Laite
on usein sisäänrakennettu monitoriin tai se voidaan kiinnittää siihen. Sovellus jolla
katseenseurantalaitetta ohjataan ja joka hoitaa tiedon tallennuksen tietää tarkasti missä
kohti kamera on suhteessa näyttöön. Käyttäjän silmänliikkeiden arviointi onnistuu melko
yksinkertaisilla algoritmeilla. Katseenseurantalaite heijastaa näkymätöntä infrapunavaloa
kohti käyttäjää. Verkkokalvo heijastaa infrapunavalon takaisin laitteeseen, jonka
perusteella sovellus laskee ja arvioi silmän ja pupillin liikkeitä. (Nielsen, 2010)
Vaikka näyttöpäätteeseen integroitu katseenseurantalaite voi tuntua kaikkein
luonnollisimmalta tavalta kerätä käytettävyysdataa, on myös
kehitetty
katseenseurantalaitteita jotka ovat integroitu laseihin tai muihin päähän asetettaviin
komponentteihin. Tällaisten katseenseurantalasien avulla voidaan tutkia esim. kuinka
käyttäjä lukee sanomalehteä, tai miten käyttäjä silmäilee kaupan tuotehyllyjä. Tällaisten
lasien käyttö voi kuitenkin tuntua oudolle käyttäjille, jotka eivät normaalisti käytä
silmälaseja.
Tutkimuskäytössä katseenseurantalaitteiden käyttöön tarvitaan poikkeuksetta ohjelmisto,
jonka laitteen valmistaja yleensä tarjoaa laitteen mukana. Tutkimuskäyttöön tarkoitetut
laite ja ohjelmisto-paketin hinnat vaihtelevat tuhansista euroista kymmeniin tuhansiin
euroihin. Itse laitteen hinnat saattavat pyöriä sadoissa euroissa, mutta yleisesti ohjelmisto
on se joka aiheuttaa suurimmat kustannukset. Esimerkiksi Tobii Glasses 2katseenseurantalaitepaketin hinta vaihtelee 15000 eurosta 30000 euroon, paketista
riippuen (Tobii, 2014). Tällaiset tuotteet ovat poikkeuksetta tarkoitettu puhtaasti
tutkimuskäyttöön, ei niinkään tavalliselle kuluttajalle.
Markkinoille on alkanut myös ilmestyä vaihtoehtoja kalliiden ja puhtaasti
tutkimuskäyttöön tarkoitetuille laitteille. Yritys nimeltä The Eye Tribe on kehittänyt alle
100 dollarin katseenseurantapaketin, joka sisältää ohjelmistokehityspaketin lisäksi
katseenseurantalaitteen. Ohjelmistokehityspaketin avulla ohjelmistokehittäjät voivat
luoda sovelluksia jotka käyttävät hyväksi katseenseurantalaitetta. Yritys tarjoaa myös
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verkkopohjaisen Eye Proof- palvelun
analysointiin. (The Eye Tribe, 2016)

katseenseurantadatan

tallennukseen

ja

Myös toinen yritys nimeltään Gazepoint on tuonut markkinoille vaihtoehdon kalliimmille
katseenseurantalaitteiston. Yrityksen Gazepoint-katseenseurantapaketin voi saada alle
500 dollarilla. Paketti sisältää katseenseurantalaitteen lisäksi katseenseurantaohjelmiston.
(GazePoint, 2016)
Markkinoille on myös ilmestynyt yritys, joka tarjoaa katseenseurantapalvelua verkossa.
Viomba on kehitellyt palvelun, joka kerää katseenseurantadataa valikoiduilta testaajilta,
jotka omistavat katseenseurantalaitteen. Asiakas voi syöttää verkkosivun osoitteen
palveluun ja odottaa kunnes testaajat saavat suoritettua testauksen. Palvelu tuottaa
asiakkaalle testauksen tulokset eri muodoissa, kuten lämpökarttoina. Tuloksia voidaan
käyttää kohdesivuston paranteluun ja kehitykseen. (Viomba, 2016)

4.2 Hypähdykset ja fiksaatio
Ihminen näkee kohteen tarkasti, jos katsoo suoraan kohti sitä. Silloin muu alue kohteen
ympärillä jää epätarkaksi ja sumuiseksi. Silmä kuitenkin voi erottaa liikkeitä katseen
reuna-alueilta, mutta saadakseen varmuuden mikä aiheuttaa liikkeen, on katse
kohdennettava suoraan kohteeseen. Pientä, erittäin tarkasti näkyvää aluetta näkökentän
keskellä kutsutaan lähinäöksi, muuta aluetta näkökentän reunoilla kutsutaan ääreisnäöksi.
(Nielsen, 2010, s. 6)
Ihmisen katsellessa ympärilleen silmä ei liiku tasaisesti pisteestä pisteeseen, vaan tekee
sen nopeina sprintteinä ja levähtää joka liikkeen välissä. Kun katse (silmä) lepää
kohteessaan kutsutaan sitä fiksaatioksi. Nopeaa liikettä pisteiden välillä kutsutaan
sakkadiksi eli hypähdykseksi. Koska silmä liikkuu niin nopeasti yksi hypähdys kestää
vain noin kymmenyksen tai yhden sadasosa sekunnin. Hypähdyksen aikana katse
sumentuu niin paljon, että ihminen on käytännössä sokea sen aikana. Fiksaatio yleensä
kestää hieman kauemmin kymmenyksestä puoleen sekuntiin. Tästä syystä
katseenseurannassa keskitytään enemmän fiksaatioihin kuin hypähdyksiin (Nielsen,
2010, s. 7). Kun fiksaatiot keskittyvät enemmän tietylle alueelle, kertoo se tarkkailijalle,
että alue on tärkeä tai kiinnostava käyttäjälle (Poole, 2004). Kun taas fiksaatiot ovat
levittäytyneet suurelle alueelle, kertoo se tarkkailijalle, että käyttäjä ei löydä haluamaansa
asiaa (Goldber & Kotval 1999).
Ihminen luonnostaa katsoo siihen kohteeseen jota aivot käsittelevät (Nielsen 2010). Jakob
Nielsen (2010) työryhmänsä kanssa on pohtinut miksi jotkin käyttäjät eivät näe joitain
käyttöliittymän osia, jotka kuitenkin vaikuttavat käyttäjän käyttäytymiseen ohjelman
suorituksen aikana. Tällainen tilanne tapahtuu, kun tarkastellaan katseen liikeratoja ja
liikerata ei kertaakaan osu johonkin käyttöliittymän elementtiin, mutta todellisuudessa
ääreisnäkö havaitsee nämä kohteet (Nielsen, 2010). Vaikka ääreisnäkö ei havaitse tarkasti
ja sen perusteella ihminen ei voi esimerkiksi lukea, se kuitenkin erottaa muotoja ja värejä.
Tämän vuoksi kohteet joita käyttäjä ei suoraan katso, mutta kuitenkin havaitsee ne,
vaikuttavat käyttäjän käyttäytymiseen. Just ja Carpenter (1980) keksivät 1980-luvulla
vahvan silmä-mieli-hypoteesin (strong eye-mind hypothesis). Sen mukaan käyttäjän
katsoessa sanaa tai kohdetta, hän myös ajattelee sitä fiksaation ajan. Sen mukaan fiksaatio
on yhtä kuin huomio ja mitä kauemmin ihminen tuijottaa kohdetta, sen kauemmin hän
ajattelee sitä.
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4.3 Tuloksien esittäminen
Katseenseurannasta saatua tietoa voidaan esittää monin eri tavoin. Yleisimpiä tapoja ovat
mm. lämpökartat (heat maps), katsekäyrät (gaze plots), sekä videot ja kuvan kaappaukset
katseen liikkeistä ruudulla (Nielsen, 2010). Kuva 2. havainnollistaa silmänliikkeitä
ruudunkaappausvideolla. Lisäksi laitevalmistajien ohjelmistot osaavat tuottaa todella
paljon erilaista statistiikkaa, taulukoita ja diagrammeja eri metriikoin. Tavallisimmat
metriikat ovat onnistumisprosentti, tehtävän vaatima aika, virheiden määrä ja käyttäjän
tyytyväisyys omaan suoritukseen (Nielsen, 2010). On tärkeää pitää mielessä, että
katseenseurantalaitteen tallentamien ”kuvien” liikkeet on tapahtunut tietyssä ajassa ja
tietyssä järjestyksessä. Yksi katseenseurannan suurimmista haasteista onkin siitä saatavan
datan käsittely ja analysointi, sekä erittäin suuri datan määrä (Ehmke & Wilson 2007).

Kuva 2. Ruudunkaappaus video, jossa punaisella näkyy katseenliikerata, verkkokameran kuva,
sekä lista tehtävistä.
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Lämpökartat kertovat mihin kohtaan järjestelmää käyttäjien katse keskittyy. Lämpökartta
on usein värikoodattu vihreästä keltaiseen ja punaiseen, jossa vihreä tarkoittaa vähän
fiksaatioita ja punainen useita fiksaatioita. Lämpökarttoja voidaan tehdä myös hiiren
klikkauksien ja liikkeiden perusteella, sekä sivun vierityksen perusteella, jolla nähdään
kuinka alas sivua käyttäjät jaksavat vierittää.

Kuva 3. Esimerkki lämpökartasta.

Lämpökarttojen hyödyllisyys on kuitenkin rajallinen. Niiden avulla tutkija näkee nopeasti
mihin alueille käyttäjän katse sijoittuu käyttöliittymässä, sekä niiden perusteella nähdään
mitä alueita kannattaa tutkia tarkemmin. On myös tärkeää huomioida käyttötapaukset
vaikuttavat huomattavasti lämpökarttojen muodostamiin malleihin. Ilman
käyttötapauksia lämpökartat ovat hyödyttömiä (Nielsen, 2010). Lämpökartat voivat myös
tuottaa valheellista tietoa. Tämä voi tapahtua, kun käyttäjä puhuu ääneen tai ajattelee
ääneen, jolloin katse voi harhailla. Jotkin dynaamiset elementit esimerkiksi popupikkunat ja dropdown-valikot voivat aiheuttaa katseen harhailua ja katkoksia
katseenseurannassa. Lisäksi lämpökartat eivät kerro missä järjestyksessä käyttäjä katsoi
järjestelmän eri komponentteja. Katseenliikeradat auttavat tähän ongelmaan.
Katseenliikeradat kuvaavat yhden käyttäjän silmän liikerataa järjestelmässä numeroiduin
palloin ja viivoin. Pallon numero kertoo järjestyksen, jossa katse on liikkunut
järjestelmässä ja pallon koko kertoo, kuinka pitkä fiksaatio oli. Viiva puolestaan kertoo
hypähdyksestä ja mihin suuntaan katse on liikkunut seuraavaksi. Liikeratojen
seuraaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, ellei mahdotonta, jos tutkitaan käyttäjän koko
session liikeratoja. Kuten aikaisemmin mainittiin, silmä liikkuu pyrähdyksittäin todella
nopeaa, joten fiksaatioita ja hypähdyksiä syntyy huimaa vauhtia. Tästä syystä liikeratojen
tutkiminen kannattaa pilkkoa tiiviimpiin osiin, joista nähdään selvemmin missä
järjestyksessä käyttäjä katse on tutkinut järjestelmää (Nielsen 2010).
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Kuva 4. Esimerkki katseenliikeradan seuraamisesta.

4.4 Rajoitukset ja haasteet
Katseenseurannassa käytettävien metriikoiden määrä ja niistä saatu datan määrä on
valtava, jonka käsitteleminen voi viedä hyvinkin paljon aikaa. Vielä ei ole olemassa
yhteisiä sääntöjä, mitä metriikoita tulisi käyttää missäkin kontekstissa ja kuinka niitä tulisi
tulkita (Ehmke & Wilson 2007). Esimerkiksi pienet erot kuinka pitkä fiksaation tulisi
olla, että se lasketaan fiksaatioksi, voi tehdä vertailun eri tutkimuksien välillä hyvin
vaikeaksi. Käyttötapauksilla ja tehtävän kuvauksilla on iso merkitys datan
muodostumiseen ja mallien syntymiseen. Lämpökartat, liikeradat ja muu esitettävä data
on hyödytöntä ilman siihen yhdistettävää käyttötapausta. Ehmke ja Wilson (2007) ovat
tutkimuksessaan
löytäneet
yhteyksiä
käyttäjän
silmän
liikeratojen
ja
käytettävyysongelmien välillä. Tutkimuksessaan he ovat muodostaneet erilaisia malleja
silmän liikeradoista useita metriikoita yhdistellen, kun perinteisimmissä
katseenseurantatutkimuksissa usein keskitytään vain yhteen metriikkaan kerralla. Tällä
tavoin he ovat onnistuneet luomaan semi-automaattisen lähestymistavan
katseenseurantaa käyttävän käytettävyystestauksen tuloksien analysointiin.

4.5 Muut käyttötavat
Sen lisäksi, että katseenseurantaa käytetään käyttäjäkokemuksen paranteluun, sitä
voidaan käyttää kokonaan uutena vuorovaikutuksen tapana (SteelSeries, 2016; Fove,
2016). Nykyinen näppäimistön ja hiiren yhdistelmä on juurtunut syvälle käyttäjien
takaraivoon, mutta katseenseuranta ja pään liikkeet ovat alkaneet muovata tätä vanhaa
vuorovaikutuksen tapaa. Katseenseuranta mahdollistaa uusia käyttökokemuksia niin
peleissä, kuin sovelluksissa. On olemassa jo sovelluksia, jotka yhdistävät uuden ja vanhan
tavan vuoro-vaikuttaa. Katseella hoidetaan navigointi ja hiirellä, näppäimistöllä tai
äänillä hoidetaan komennot. Yksi esimerkki tällaisesta yhdistelmästä on peliohjaimista ja
tarvikkeista tunnettu valmistaja Steelseriesin Sentry Eye trackker-laite, joka on
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valmistettu yhteistyössä Tobiin kanssa. Laitteen avulla pelaajan on mahdollista mm.
ohjata pelin kameraa katseensa avulla tai vaihtoehtoisesti tähdätä aseella tai esineellä
pelissä. Katseenseurannan käyttö peleissä suurelle yleisölle on vielä hyvin alkuvaiheessa,
mutta Steelseriesin mukaan jo yli 1000 pelinkehittäjää on työskentelemässä laitteen
parissa ja kehittävät pelejä, jotka hyödyntävät katseenseurantaa (SteelSeries, 2016).
Katseenseurantaa on alettu myös hyödyntämään virtuaalilasien (virtual reality headset)
kehityksessä. Virtuaalilasit ovat vielä varsin uusi teknologian osa-alue, joka on vasta
alkamassa saavuttaa isommat käyttäjäryhmät. Fove-virtuaalilasit ovat ensimmäinen tuote
joka hyödyntää katseenseurantaa virtuaalilaseissa. Samaa nimeä kantavan yrityksen
mukaan Fove-virtuaalilasit mahdollistavat katseen avulla tähtäämisen, katseen
tarkentamisen tiettyyn kohteeseen, katsekontaktin muodostamisen muiden käyttäjien
kanssa, sekä vähentää turhia pään liikkeitä. (Fove, 2016)
Katseenseurantaa on käytetty myös valokuvien tutkimiseen. National Press
Photographers Association on tutkinut mikä tekee valokuvista muistettavan (memorable),
jaettavan (shareable) ja julkaisemisen arvoisen (worth publishing). Tutkimuksessa
käytettiin katseenseurantalaitteistoa tallentamaan käyttäjän silmänliikeratoja, sekä
fiksaatioita kun he katselivat valokuvia. Valokuvia oli yhteensä 200 satunnaisessa
järjestyksessä, joista 100 oli ammattilaisvalokuvaajan ottamia valokuvia, ja 100 oli
harrastajien ottamia valokuvia. Katseenseurannasta ja kyselyistä saadun datan perusteella
tutkimus osoitti mm. että 90% tapauksista käyttäjä tunnisti valokuvan ammattilaisen
ottamaksi. Ammattilaisen ottama kuva jaettiin kaksi kertaa todennäköisemmin
sosiaalisessa mediassa kuin "tavallinen" valokuva. Lisäksi käyttäjät käyttivät enemmän
aikaa ammattilaisten ottamien valokuvien tutkimiseen, myös kuvan tarinalla oli suuri
merkitys kuvan katsojalle. (Quinn, 2015)
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5.

Empiirinen tutkimus

Empiirisen tutkimuksen kohteena oli Purot.net-wiki. Purot.net-wiki on uuden tyyppinen
wiki, joka tukee yhteisöllistä työskentelyä, tiedonrakentelua ja oppimista yhdistämällä
keskustelun ja sisällöntuotannon helppokäyttöisesti (Purot, 2016). Wikin tärkeimmät
toiminnot ovat wikien luonti ja ylläpito yhdistettynä keskusteluun ja ideointiin. Wiki on
suunniteltu niin kouluille, kuin yrityksillekin. Se on suunniteltu toimimaan
yhteisöalustana, kollektiivisena tietopankkina ja oppimisalustana.
Käytettävyystestit järjestettiin kaksi päivää kestävässä Abipäivät-tapahtumassa Oulun
Yliopistolla. Tapahtuman arveltiin olevan oiva tilaisuus järjestää käytettävyystestit, koska
tapahtumassa vierailisi paljon lukiolaisia, Oulun yliopiston omia opiskelijoita, sekä
lukioiden ja yliopiston henkilökuntaa. Kaikkia näitä ryhmiä voitiin pitää mahdollisina
Purot.net-wikin käyttäjinä. Kuten aikaisemmin mainittiin Puro.net-wiki on ollut jo
käytössä eri kouluissa ja se on suunniteltu tukemaan opiskelijan työtä. Tapahtumassa
vieraili 4257 lukiolaista 80 lukiosta Oulusta ja sen lähikunnista, sekä yliopiston omia
opiskelijoita ja henkilökuntaa.

5.1 Pilottitesti
Varsinaista pilottitestiä ei ollut mahdollista järjestää abipäivät tapahtuman ympäristössä
etukäteen. Tämän tutkimuksen pilottitestinä voidaan pitää tapahtumaa, jossa esittelin
katseenseurantalaitetta LeaForumin avoimet ovet-tapahtumassa Oulun Yliopistolla.
Pilottitestin tavoitteena oli löytää mahdollisia ongelmia laitteen käytöstä ja
tallentamisesta. Lisäksi halusin varmistaa ohjeistuksen ja tehtävien ymmärrettävyyden.
Tapahtumaa varten suunnittelin neljä kappaletta helppoja käyttötapauksia, joita vierailijat
voisivat suorittaa tapahtuman yhteydessä. Pilottitestissä käyttäjä suoritti tehtävät tuolilla
istuen. Katseenseurantalaite oli integroitu monitoriin, josta käyttäjä seurasi ohjelman
suoritusta. Tehtävänannon käyttäjä luki paperilta. Katseenseurantalaite tallensi käyttäjän
silmänliikkeet ja tallennusohjelmisto tallensi sen yhdessä ruudunkaappausvideon ja äänen
kanssa tietokoneen muistiin.
Tapahtuman luonteen vuoksi testien kesto suunniteltiin lyhyeksi maksimissaan 10
minuutin mittaisiksi. Tapahtumassa katseenseurantalaitteen esittelyyn osallistui vain
kolme henkilöä. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi, aineistoa ei tallennettu, mutta itse
testausprosessista, käyttötapauksista ja ohjeistuksen toimivuudesta sain arvokasta tietoa.
Pilottitestin perusteella päätin, että käyttäjä lukisi tehtävän annon suoraan monitorilta,
jolloin katsekontakti ei irtoaisi katseenseurantalaitteesta. Katseenseurantalaitteen
toiminnassa ja tallentamisessa ei ilmennyt ongelmia. Tulin siihen tulokseen, että toimiva
käytettävyystesti on mahdollista järjestää lyhyeksi rajatussa ajassa.

5.2 Testiympäristö
Varsinaisena testipaikkana abipäivillä toimi ainejärjestö Blanko ry:n esittelypiste.
Esittelypiste oli tilava ja se oli keskeisellä paikalla, josta paljon lukiolaisia ja vierailijoita
virtasi ohi. Esittelypiste koostui korkeista pöydistä, mainoksista, popcorn-pisteestä, sekä
pelialueesta, jossa vierailijat saivat levähtää ja pelata videopelejä. Blanko ry:n
esittelijöillä oli omat korkeat esittelypöydät, joiden ympärille lukiolaisia pysähtyi
juttelemaan
ja
vastaanottamaan
esitteitä
ja
kuulemaan
tietoja
itse
tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta, sekä itse ainejärjestöstä. Lisäksi Blanko ry:n
esittelijät suosittelivat vierailijoita osallistumaan käytettävyystestiini. Käytettävyystestini
oli osa esittelypisteen ohjelmaa. Testejä pidettiin hyvänä ideana, joka toisi mukavaa
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vaihtelua, lisäohjelmaa, sekä antaisi lukiolaisille ja vierailijoille hieman kuvaa
minkälaista tutkimusta laitoksella tehdään.
Testipisteeni sijaitsi hieman sivummalla pahimmasta ruuhka-alueesta, jotta pahimmilta
häiriöiltä kuten tönimiseltä vältyttäisiin. Tiesin jo etukäteen, että tapahtumassa olisi kova
melu ja hälinä, jotka varmasti häiritsisivät testien suorittamista. Testipisteeni koostui
korkeasta pöydästä, jonka edessä käyttäjä suoritti testit seisaaltaan. Alkuperäinen tavoite
oli suorittaa testit istualtaan leveän pöydän äärellä, mutta tämä ei valitettavasti onnistunut.
Pöydälle mahtui 17 tuuman kannettava tietokone, joka oli varustettu
katseenseurantalaitteistolla, sekä erillisellä hiirellä ja verkkokameralla. Pöytä ja
kannettavatietokone oli käännetty käytävän suuntaisesti, jotta käyttäjä ei kiinnittäisi
huomiota häiriötekijöihin niin helposti.
Tapahtumassa vierailijoille on järjestetty paljon ohjelmaa, kuten eri laitoksien ja
ainejärjestöjen esittelyitä, joten arvelin, että vierailijoilla ei olisi kiinnostusta tai aikaa
osallistua pitkään käytettävyystestiin. Lisäksi tiedettiin edellisten vuosien perusteella, että
suurin osa vierailijoista liikkuisi pienissä ryhmissä, joista olisi vaikeaa saada yhtä
henkilöä osallistumaan testiin. Tämän vuoksi käytettävyystesti suunniteltiin
mahdollisimman lyhyeksi tiiviiksi kokonaisuudeksi. Tämä oli myös tilaajan mielestä
hyvä idea.

5.3 Testilaitteisto ja ohjelmisto
Testilaitteisto koostui tehokkaasta kannettavasta tietokoneesta, hiirestä, wifi-palikasta,
näytön alareunaan kiinnitettävästä katseenseurantayksiköstä, web-kamerasta, sekä
testeihin tarkoitetusta ohjelmistosta. Tobii Studio-ohjelmisto mahdollistaa testiaineiston
tallennuksen, editoinnin, sekä tilastoinnin. Ohjelmisto osaa automaattisesti laskea
tilastoja useiden eri metriikoiden perusteella usealta eri testikäyttäjältä Testilaitteisto oli
yksijalkaisella korkealla pöydällä, jota käyttäjä operoi seisomalla.
Katseenseuranta suoritettiin vuonna 2012 julkaistulla Tobii X1 Light Eye Trackerlaitteella. Laiteella voidaan suorittaa kattavia katseenseuranta testejä, joissa tutkitaan
esim. käytettävyyttä silmänliikeratojen avulla. Laite on suunniteltu toimimaan “kentällä”
kuten toimistoissa, ostoskeskuksissa tai jopa kahviloissa. Katseenseurantayksikkö seuraa
katsetta infrapunasensorien avulla. Näytteenottotaajuus (sampling rate) vaihtelee 2832Hz välillä ja viive (latency) 50-90ms. Suositeltu kulma katseella on 27 astetta ja
suositeltu etäisyys 65cm, jolloin pää saa liikkua 44 x 32cm alueella ilman että se vaikuttaa
laitteen näytteenottokykyyn. Laite ilman kiinnityskehikkoa on melko pieni 24.9 x 5.0 x
4.8 cm ja painoa 350g. (Tobii, 2012)
Katseenseurantalaite (Kuva 4.) kiinnitettiin kannettavan tietokoneen näytön reunoihin
asennettavilla kehyksillä. Kehyksen avulla katseenseurantalaite voitiin kiinnittää näytön
ylä- tai ala osaan näytön tyypistä riippuen. Laite yhdistettiin usb-kaapelilla kannettavaan
tietokoneeseen ja se saa virtansa erillisestä virtalähteestä. Kannettavaan tietokoneeseen
oli asennettu katseenseurantalaitteen mukana tullut ohjelmisto, joka mahdollisti laitteen
kalibroinnin, sekä datan tallennuksen, editoinnin ja esille tuomisen. Katseenseurannan
lisäksi ohjelmisto tallensi ääntä ja videokuvaa käyttäjästä, sekä tallensi
ruudunkaappauksen.
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Kuva 4. Tobii X1 Light Eye Tracker kytkettynä kannettavaan tietokoneeseen

5.4 Käyttäjätestit ja käyttötapaukset
Lyhyt noin 10 minuutin mittainen käytettävyystesti koostui kuudesta osasta: ohjeistus,
kalibrointi, alkukysely, käyttötapaukset ja loppukysely. Jokainen testisessio alkoi
ohjeistuksella, jossa käyttäjälle kerrottiin testin vaiheet ja säännöt. Kalibroinnin
tarkoituksena oli varmistaa, että silmänliikesensori tunnistaa käyttäjän silmänliikkeet ja
että käyttäjä oli sopivalla etäisyydellä laitteistosta. Alkukyselyn (Liite 1.) tarkoituksena
oli kartoittaa käyttäjän taustoja tietokoneen ja erilaisten julkaisualustojen käytöstä.
Loppukyselyn (Liite 2.) tarkoituksena oli kartoittaa käyttäjän mielipiteitä testin
suorittamisesta, katseenseurannan vaikutuksista ja wikin käytettävyydestä. Testin keston
vuoksi myös kyselyt suunniteltiin mahdollisimman lyhyiksi, joista kuitenkin saataisiin
vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin.
#

Kuvaus

1

Luo wikiin uusi sivu.

2

Lisää tekstiä luomallesi sivulle.

3

Aloita keskustelu sivullasi.

4

Upota youtube-video sivullesi.

5

Lisää matemaattinen kaava sivullesi.

Kaavio 2. Käyttötapaukset
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Käyttäjän tehtävät koostuivat viidestä käyttötapauksesta (Kaavio 2.), jotka pitivät
sisällään oleellisimmat wikin perustoiminnot. Ennen tehtävän aloittamista, jokainen
käyttäjä joutui lukemaan ääneen tehtävän kuvauksen, jonka jälkeen sai aloittaa tehtävän
suorittamisen. Kun tehtävä oli suoritettu, käyttäjä luki ääneen seuraavan
tehtäväkuvauksen ja alkoi suorittamaan sitä. Tällä tavoin varmistettiin, että käyttäjä
keskittyisi tehtävään ja ymmärtäisi sen. Tehtäviä ei suunniteltu liian haastaviksi, lukuun
ottamatta viimeistä, jotta testien suoritus ei venyisi liikaa, mutta sisältäisi hieman
haastetta. Käytettävyystestiin osallistui kahden päivän aikana yhteensä 31 henkilöä, jotka
koostuivat lukiolaisista, yliopiston opiskelijoista ja henkilökunnasta. Testien kesto
vaihteli 10 minuutista 20 minuuttiin.
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6.

Tulokset ja arviointi

Kaksipäiväisen Abipäivät-tapahtuman aikana käytettävyystestaukseen osallistui yhteensä
31 käyttäjää. Teknisten ongelmien vuoksi, kuitenkin vain 24 käyttäjän vastaukset ja
katseenseurannasta tallentuvat
tiedot
onnistuivat
tallentaa. Tallentumisen
epäonnistuminen huomattiin vasta datan käsittelyvaiheessa. Syytä epäonnistumiseen ei
löydetty.
Käyttäjätesteistä saatua dataa karttui hyvin runsaasti, yhteensä 12,3 gigabittiä (GB).
Kyselyiden
tulokset
analysoitiin
kaikilta
24
käyttäjältä.
Tarkempaa
käytettävyysanalysointia varten valitsin viisi testiä, joissa oli korkein
näytteenottoprosentti. Näytteenottoprosentti vaihteli huimasti käyttäjien välillä, joten
korkea prosenttiluku turvasi tarkimmat tulokset. Analyysin perusteella on tunnistettu
merkittävimmät ongelmakohdat ja niiden vakavuus. Jokaiseen ongelmaan on myös
ehdotettu kehitysidea, jolla ongelma saataisiin korjattua tai ainakin laskettua sen
merkittävyyttä. Tuloksien merkitys, sekä niiden huomioonotto tuotteen kehityksessä jää
asiakkaan päätettäväksi.
Löydetyistä ongelmista on huomioitu myös katseenseurannan vaikutus ko. ongelman
havaitsemiseen. Katseenseurantalaitteiston merkitystä tälle tutkimukselle ja
käytettävyystestaukselle pohditaan kyselyistä. käyttäjätesteistä ja analysoinnista tehtyjen
havainnointien perusteella.

6.1 Kyselyiden tulokset
Testihenkilöille järjestettiin kaksi kyselyä testin aikana. Ensimmäinen alkukysely
pidettiin nimensä mukaisesti ennen varsinaisen testin aloittamista. Käyttötapauksien
suorittamisen jälkeen pidettiin loppukysely. Kyselyjen tarkoituksena oli kerätä tietoa
käyttäjien taustoista ja tietokoneen käyttötavoista, sekä tuoreet mielipiteet ja kokemukset
Purot.net-wikin käytöstä ja testitilanteesta. Tulokset ovat kirjattuina taulukoihin, joissa
vasempaan pystysarakkeeseen on merkitty kysymykset. Vastausvaihtoehdot ovat
merkittyinä ensimmäisellä vaakarivillä, joiden alle on merkitty vastauksien jakautuminen
prosentteina. Tuloksiin on otettu huomioon 24 käyttäjältä tallennetut vastaukset.

6.1.1 Alkukysely
Alkukyselyn tarkoituksena oli selvittää testihenkilöiden taustoja, joiden avulla voidaan
ymmärtää paremmin heidän tekemiään valintoja itse käyttötapauksien suorittamisessa.
Suurin osa tutkimukseen osallistuneista henkilöistä oli miehiä, 21% oli naisia.
Tutkimukseen osallistui eri ikäryhmiin kuuluneita henkilöitä, joista suurin osa oli 20-24
vuotiaita. Toiseksi suurin ikäryhmä oli 15-19 vuotiaat. Tutkimuksessa oli mukana myös
yli 30 vuotiaita. Koulutustaustaltaan suurin osa testihenkilöistä oli yliopisto-opiskelijoita,
tai lukiolaisia. Internetin käytön kartoittamisella pyrittiin selvittämään kuinka tottuneita
testihenkilöt ovat Internet-ympäristöön, sekä tietokoneen käyttöön. Kaikki testihenkilöt
käyttivät päivittäin Internetiä. Netin käyttö vaihteli alle yhdestä tunnista päivässä neljästä
kuuteen tuntiin päivässä. 21% testihenkilöistä kertoi käyttävänsä Internetiä yli 9h
päivässä. Wikin toiminta ei ollut vierasta testihenkilöille. Lähes kaikki testihenkilöt olivat
käyttäneet aikaisemmin jotain wiki-palvelua, sekä julkaisupalvelua, kuten Youtube.
Testihenkilöistä kukaan ei ollut aikaisemmin osallistunut käytettävyystestaukseen, jossa
olisi ollut käytössä katseenseurantalaitteisto.
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Kyselyn perusteella testihenkilöistä voidaan olettaa, että he voisivat olla potentiaalisia
Purot.net-wikin käyttäjiä ja haettua kohderyhmää. Suurimmalle osalle testihenkilöistä
Internet on ”tuttu paikka” ja lähes kaikki olivat käyttäneet jotain wikiä ja julkaisupalvelua
aikaisemmin. Tämän perusteella voidaan olettaa, että käyttötapauksien ei pitäisi olla liian
haasteellisia käyttäjille. Lisäksi testihenkilöt eivät olleet aikaisemmin osallistuneet
käytettävyystestiin, jossa oli käytössä katseenseurantalaitteisto. Tämän vuoksi testeistä
saatua dataa voidaan pitää luonnollisena, eikä käyttäjien aikaisemmat kokemukset
vaikuta heidän mielipiteisiin testistä.
Kysymys

Mies

Nainen

Sukupuoli?

79%

21%

Kysymys

15-19

20-24

25-30

yli 30

Ikä?

35%

44%

17%

4%

Kysymys

Lukio

Yliopisto

AMK

Ammattikoulu

Muu

Koulutus?

25%

57%

0

0

18%

Kysymys

Alle 1h

1-3h

4-6h

7-9h

Yli 9h

Netin käyttö
päivittäin vapaaajalla?

21%

33%

29%

17%

21%

Kysymys

Kyllä

Ei

Oletko käyttänyt jotain wikiä
aikaisemmin?

96%

4%

Oletko käyttänyt mitään
julkaisupalvelua?

92%

8%

Oletko aikaisemmin osallistunut
käytettävyystestiin, jossa on
käytetty katseenseurantalaitteistoa?

4%

96%
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6.1.2 Loppukysely
Loppukyselyn tarkoituksena oli tallentaa testikäyttäjien kokemukset ja mielipiteet itse
testin suorittamisesta, sekä Purot.net-wikin käytettävyydestä. Suurin osa testihenkilöiden
mielestä wikin käyttö oli helppoa. 58% oli jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä
17% väittämän kanssa. Wikin ulkoasua pidettiin myös miellyttävänä. 50% oli jokseenkin
samaa mieltä ja 12% täysin samaa mieltä väittämän kanssa. 21% ei osannut vastata
selvästi. Käyttötapaukset odotuksien mukaisesti eivät olleet liian vaikeita käyttäjille. 35%
oli täysin eri mieltä ja 22% jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. 22% ei osannut
vastata väittämään. Neljännen käyttötapauksen haasteellisuus vaikutti luultavasti tähän.
Abipäivien aiheuttama melu ja häiriötekijät eivät vaikuttaneet huonosti testin
suorittamiseen käyttäjien mielestä. 59% oli täysin eri mieltä ja 8% jokseenkin samaa eri
mieltä. Pientä osaa käyttäjistä melu ja häiriötekijät häiritsivät. Täysin samaa mieltä oli
4% käyttäjistä ja 21% jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Lopuksi käyttäjiltä
kysyttiin, että näkisivätkö he itseään käyttämässä Purot.net-wikiä tulevaisuudessa. 17%
oli myönteisiä ajatukselle, 21% vastasi kieltävästi, sekä 62% ei osannut vastata suorasti
kysymykseen.
Testihenkilöistä tiedettiin jo etukäteen, että suurin osa oli käyttänyt jotain wikiä
aikaisemmin ja Internet on heille tuttu paikka. Loppukyselyn tulokset Purot.net-wikin
helppokäyttöisyyteen liittyen ei ollut siis yllätys. Tähän vaikutti varmasti myös
käyttötapauksien helppous. Testihenkilöistä tiedettiin myös etukäteen, että he eivät olleet
aikaisemmin osallistuneet käytettävyystestaukseen, jossa olisi ollut mukana
katseenseurantalaitteisto. Loppukyselyn tulokset olivat siis hieman yllättäviä, koska
suurin osa testihenkilöistä oli sitä mieltä, että katseenseuranta ei häirinnyt testin
suorittamista. Kuten etukäteen olin arvioinut ja edellisten vuosien kokemuksien
perusteella tiesin, että abipäivillä olisi paljon hälinää ja melua, jotka vaikuttaisivat testien
suorittamiseen. Kuitenkin suurin osa testihenkilöistä oli sitä mieltä, että melu ja
häiriötekijät eivät vaikuttaneet testin suorittamiseen.
Kysymys

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Purot.net-wikin
käyttö oli mielestäsi
helppoa?

0%

17 %

8%

58 %

17 %

Purot.net-wikin
ulkoasu oli
miellyttävä?

0%

17 %

21 %

50 %

12 %

Tehtävät olivat
mielestäni vaikeita?

35 %

39 %

22 %

4%

0%

Katseenseuranta
häiritsi testin
suorittamista?

59 %

22 %

4%

15 %

0%

Abipäivien
aiheuttama melu ja
muut häiriötekijät
vaikuttivat huonosti
testin suorittamiseen?

59 %

8%

8%

21 %

4%
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Kysymys

Kyllä

Ei

Ehkä

Tämän testin perusteella näkisitkö
itseäsi käyttämässä Purot.net-wikiä
tulevaisuudessa?

17 %

21 %

62 %

6.2 Käyttäjätestauksessa löydetyt ongelmat
Suoritin heuristisen arvioinnin käyttäjätesteistä saatujen ruudunkaappaus videoiden
avulla. Tarkempaa analyysia varten valitsin viisi testiä, joissa oli korkein
näytteenottoprosentti. Testivideot editoitiin ja leikattiin, siten, että yhdessä videossa
näkyi yhden käyttötapauksen suoritus (Kuva 1. s.20). Yhdeltä käyttäjältä saatiin siten viisi
videota, yksi jokaisesta käyttötapauksesta. Tämä mahdollisti videoiden helpomman ja
nopeamman analysoinnin, sekä ylimääräisen datan minimoimisen.
Käyttäjätestauksessa saadusta aineistosta taulukoitiin kahdeksan ongelmakohtaa, joiden
vakavuus arvioitiin Nielsenin vakavuustaulukon. (Liite 3.) mukaisesti. Jokaisesta
ongelmakohdasta kirjattiin ylös myös heuristiikat, joita se rikkoo. Lisäksi arvioinnissa
huomiotiin katseenseurannan merkitys kyseisen ongelman löytymiseen. Jotkin
ongelmakohdat voivat kuulostaa vakavammalta kuin niille annettu vakavuusluokka on,
mutta ongelmakohtien vakavuus on arvioitu ongelman esiintymistiheyden perusteella,
sekä kuinka kyseinen ongelma vaikutti tehtävän onnistuneeseen suoritukseen.
Heuristiikkoina käytettiin Nielsenin 10 heuristiikkaa, jotka esiteltiin jo aikaisemmin
luvussa kaksi. Lähes kaikki ongelmakohdat rikkoivat ainakin kahta eri heuristiikkaa,
mikä on hyvin tavallista. Ongelmien arvioinnissa ei löytynyt yhtään merkittävää
käytettävyysongelmaa (vakavuus 4). Kohtalaisia käytettävyysongelmia löytyi yksi
kappale. Yleisin käytettävyysongelma oli vakavuudeltaan vähäinen, joita löytyi yhteensä
viisi kappaletta. Vakavuudeltaan luokan 2 käytettävyysongelmille korjaus prioriteetti on
alhainen, mutta tässä tapauksessa korjausehdotukset ovat varsin yksinkertaisia ja helppoja
toteuttaa.
#

Ongelma

Vakavuus

Heuristiikka

1

Hitaat toiminnot ja sivun
asettelu

2

1, 5

2

Sama toiminto useammassa eri
paikassa

0

6

3

Toiminnon heikko havaittavuus

2

2, 8

4

Toiminto ei kuvaa kunnolla sen
tarkoitusta

3

2, 4

5

Artikkelien erotettavuus
toisistaan

1

1, 8

6

Toiminnon onnistuminen
epävarmuus

2

1, 5

Katseenseuranta

Kyllä

Kyllä

33
7

Tool tipit puuttuvat linkeistä

2

4. 10

8

Toiminnot kasaantuvat

1-2

1, 5, 9

6.3 Ongelmakuvaukset ja kehitysideat
Seuraaville sivuille on koottu heuristisessa arvioinnissa löydetyt ongelmat ja kehitysideat
ongelmien korjaamiseksi. Kehitysideat on luotu testilanteessa ja analysointivaiheessa
saatujen tietojen ja kokemuksien perusteella. Kehitysideat on pyritty pitämään
yksinkertaisina, jotta ne olisi mahdollisimman helppoja toteuttaa. Tuotteen kehittäjien
päätettäväksi jää kuinka kehitysideoita hyödynnetään. Muutosehdotukset tulisi myös
testata tulevaisuudessa, ja verrata tähän tutkimukseen, jotta nähdään, olivatko
kehitysideat askel oikeaan suuntaan.
1. Hitaat toiminnot
Ongelma

Kehitysidea

Tekstieditori aukeaa hitaasti ja käyttäjä
klikkaa vahingossa ”Linkki” toimintoa.

Pelkkä harmaa laatikko ei kerro käyttäjälle,
että toiminnon suoritus viivästyy. Jokin pieni
latausanimaatio voisi toimia paremmin.

Käyttäjän oman etusivun lataaminen
viivästyi verkkoyhteyden hidastelun
vuoksi, jonka aikana käyttäjä yritti siirtyä
eteenpäin muuta reittiä.

Käyttäjä ei välttämättä huomaa katsoa
selaimen omaa latausanimaatiota, kun sivua
ladataan. Jokin pieni latausanimaatio voisi
toimia tässäkin esim. sivun otsikon vieressä.

2. Sama toiminto useassa eri paikassa
Ongelma

Kehitysidea

Käyttäjä valitsee eri reitin tehtävän
suorittamiseksi, vaikka edellinen reitti
onnistui oikein.

Ei varsinainen ongelma. On hyvä, että
käyttäjälle tarjotaan nopeampia vaihtoehtoja
tehtävän suorittamiseen, mutta se voi samalla
kuormittaa aloittelevan käyttäjän muistia,
sekä kärsivällisyyttä.

3. Toiminnon heikko havaittavuus
Ongelma
Käyttäjä ei huomaa
keskeiseltä paikalta.

Kehitysidea
ohjetta

sivun

Ohjeen
havaitsemista
voisi
tehostaa
esimerkiksi värein ja/tai isommalla ja
erilaisella fontilla.

Käyttäjä ei huomaa ”upotettu sisältö”
valikon muita vaihtoehtoja.

Aktiivisen valikon ja muiden valikoiden
erotettavuutta voisi parantaa tehokkaammalla
värivalinnalla.

34

4. Toiminto ei kuvaa kunnolla sen tarkoitusta
Ongelma

Kehitysidea

Käyttäjä yrittää löytää ratkaisun
ongelmaan ”vimpain”-toiminnolla.

Vimpain voi tarkoittaa lähes mitä tahansa
toimintoa, joten kuvaavampi nimi tai valikon
toimintojen sisällytys muihin valikoihin voisi
toimia paremmin.

Käyttäjä usein etsii ratkaisua ”muokkaa
sivun ominaisuuksia”-toiminnolla.

Kun käyttäjä ei keksi ratkaisua muualta hän
usein etsii vastausta sivun ominaisuuksista.
Sivun ominaisuudet-toiminto on keskeisellä
paikalla sivua, ja voi viedä huomiota muilta
toiminnoilta. Sivun ominaisuudet-linkin voisi
siirtää hieman syrjäisemmälle paikalle, koska
toimintoa
ei
tarvita
usein
(tässä
tutkimuksessa).

5. Artikkelien erotettavuus toisistaan
Ongelma

Kehitysidea

Ilman hiiren vientiä artikkelin päälle on
vaikea erottaa milloin uusi kappale alkaa
tai vanha päättyy. Erityisesti jos on
kyseessä video ja teksti-päivitykset.

Yksi vaihtoehto voisi olla lisätä artikkelin
”laatikkoon”
hennot
reunaviivat
tai
varjostukset.
Laatikkomaisuutta
ei
kuitenkaan pitäisi liikaa korostaa.

6. Toiminnon onnistuminen
Ongelma

Kehitysidea

Käyttäjä yrittää upottaa Youtube-videon
sivulleen upotettu sisältö-työkalun
julkaisu-valikosta.
Epäonnistuminen
selviää vasta kun uusi artikkeli on
latautunut käyttäjän sivulle.

Videon url:ia syötettäessä toiminto voisi
kertoa käyttäjälle, että kyseessä on
virheellinen toiminto tai että url on
virheellinen. Parhain vaihtoehto olisi, että
toiminto tunnistaisi, että kyseessä on esim.
Youtube-video ja suorittaisi upotuksen
automaattisesti.

7. Tool tipit puuttuvat linkeistä
Ongelma

Kehitysidea

Käyttäjä usein etsii ratkaisua ”muokkaa
sivun ominaisuuksia”-toiminnolla.

Koskee kaikkia linkkejä. Lyhyt kuvaus
toiminnosta myös linkkeihin.

Tool tipit puuttuvat linkeistä.

Koskee kaikkia linkkejä. Osa toiminnoista
sisältää tooltipit. Lyhyt kuvaus toiminnosta
myös linkkeihin.
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8. Toiminnot kasaantuvat
Ongelma

Kehitysidea

Esiintyy
lähinnä
verkkoyhteyden
hidastellessa. Kun käyttäjä klikkaa
toimintoa useamman kerran mitään
tapahtumatta, jolloin sivulle ilmestyy
esimerkiksi
useampi
tekstieditori
kerralla.

1. ongelmassa mainitun latausanimaation
lisäämisen lisäksi toiminnon uudelleen
klikkauksen voisi estää, jotta useampia
tekstieditoreja ei ilmestyisi. Samaa toimintoa
voisi klikata uudestaan. kun edellinen
klikkaus on latautunut.

6.4 Tehtävistä suoriutuminen
Käyttötapauksilla pyrittiin kattamaan järjestelmän perustoiminnot, joita sen mahdollinen
käyttäjä joutuu käyttämään järjestelmän joka päiväisessä käytössä. Käyttäjät suoriutuivat
tehtävistä varsin nopeasti ja vain yksi tehtävä tuotti enemmän vaikeuksia suoriutua.
Tehtävässä 4. (Upota Youtube-video sivullesi), kolme käyttäjää viidestä tarvitsi apua,
sekä tehtävän suoritusaika oli huomattavasti pitempi kuin muissa tehtävissä. Tehtävä 3.
(Aloita keskustelu sivullasi) oli puolestaan testin helpoin. Käyttäjät suoriutuivat siitä
huomattavasti nopeammin kuin muista tehtävistä, sekä käyttäjät eivät tarvinneet apua sen
suorittamiseen. Tehtävä 5. (Lisää matemaattinen kaava sivullesi), oli testin toiseksi
vaikein tehtävä. Sen suoritusaika oli pitempi kuin kolmen ensimmäisen tehtävän, sekä
yksi käyttäjä viidestä tarvitsi apua sen suorittamiseen. Tehtävän 4. (Upota Youtube-video
sivullesi) ongelmat johtuivat siitä, että käyttäjät eivät huomanneet tai käyttäneet oikeaa
upota-toimintoa toimintovalikosta. Yksi käyttäjä ei myöskään tiennyt mistä hän pääsee
Youtube-palveluun, jolloin käyttäjää piti neuvoa. Tehtävässä 5. (Lisää matemaattinen
kaava sivullesi), käyttäjä ei keksi ratkaisua itse pitkän tutkimisen jälkeen.
Tehtävä #

Apua

Suoritusaika

1. Luo wikiin uusi sivu

0/5

48s

2. Lisää tekstiä luomallesi sivulle

0/5

49s

3. Aloita keskustelu sivullasi

0/5

18s

4. Upota Youtube-video sivullesi

3/5

120s

5. Lisää matemaattinen kaava sivullesi

1/5

65s

6.5 Katseenseurannan hyödyt ja ongelmat
Erityisesti katseenseurannasta oli hyötyä käyttäjätesteistä tallentuneiden videoiden
analysoinnissa. Katseenseurantalaitteisto tallensi ruudunkaappauksen päälle käyttäjän
silmänliikkeet.
Yleisesti
katseenseurantalaitteen
tallentama
katseenliikerata
ruudunkaappaus videolla helpotti käyttäjän tekemien valintojen ymmärtämisessä ja teki
videosta loogisemman seurata. Katseenseurannan merkitys korostui erityisesti kahdessa
ongelman havaitsemisessa. Ilman katseenseurantalaitteistoa nämä kaksi vähäistä ja
kosmeettista ongelmaa olisi voinut jäädä huomaamatta tai niiden merkittävyys olisi
alhaisempi. Erityisesti järjestelmän toimintojen havaitsemisen arviointiin
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katseenseurantalaitteisto tuotti erinomaisia tuloksia. Useammalla käyttäjällä oli tilanteita,
joissa hän katseli läpi mahdolliset toiminnot, mutta ei kuitenkaan reagoinut mitenkään
näkemäänsä. Esimerkiksi sivuston keskeisellä paikalla oleva ohje luettiin usein, mutta
itse tehtävä suoritettiin toista reittiä.
Katseenseurannasta oli myös hyötyä toisen ongelman löytämisessä. Testikäyttäjillä oli
välillä vaikeuksia erottaa mistä vanha artikkeli loppuu ja mistä uusi artikkeli alkaa.
Tällainen ongelma sattui, kun käyttäjä klikkasi toimintoa useamman kerran ja useampi
tyhjä artikkeli aukesi sivulle. Käyttäjille selvisi kunnolla mistä uusi artikkeli alkaa ja
mistä vanha loppuu, kun vei hiiren osoittimen artikkelin päälle.
Katseenseurantalaitteisto on todella herkkä rekisteröimään silmän liikkeitä, mutta se on
myös herkkä häiriöille. Esimerkiksi käyttäjät saattoivat liikkua lähemmäksi ruutua testin
aikana, jolloin kaikki silmänliikkeet eivät tallentuneet ja testit sisälsivät osaksi
puutteellista dataa, joka saattaisi vääristää testin tuloksia. Kuten aikaisemmin mainittiin,
että testiin osallistui 31 testikäyttäjää, joista 24 käyttäjän datat onnistu tallentaa. Ongelma
huomattiin vasta datankäsittelyvaiheessa, eikä sen syytä onnistuttu löytämään.
Statistiikkaa ja lämpökarttoja, sekä liikeratoja kertyi 24 käyttäjästä huomattavan paljon.
Tarkoituksena oli kerätä liikeradat, lämpökartat, sekä statistiikkaa jokaiselta käyttäjältä
ja yhdistää ne yhdeksi suureksi helppolukuiseksi kokonaisuudeksi. Testisivustoilta oli
etukäteen määritelty alueet, jotka toimivat kiintopisteinä hypähdyksien ja fiksaatioiden
mittaamiseen. Hypähdyksien ja fiksaatioiden tallentamisen onnistumiseen vaikuttivat
paljon mm. käyttäjän pään sijainnin vaihtelu testin aikana, jolloin liikerata saattoi
tallentua eri kohdasta näytöllä, sekä käyttäjän ääreisnäkö havaitsi joitain kohtia, jolloin
fiksaatioita ei syntynyt ja fiksaatio rekisteröitiin vasta seuraavassa kiintopisteessä.
Käyttäjän liikehdintään vaikutti erityisesti epä-ergonominen työskentelyasento
seisaaltaan. Vaikka käyttötapaukset ja koko testitilanne pyrittiin pitämään
mahdollisimman lyhyinä, käyttäjien työasento vaihteli testin aikana vaikuttaen testin
tuloksiin.
Ongelma jatkui, kun ohjelmisto ei osannut tallentaa katseenseurantadataa sivuston
dynaamisista elementeistä. Ohjelmisto tallensi dataa sivuston osoitteen (url) perusteella,
eikä reagoi sivustolla tapahtuviin dynaamisiin elementteihin, kuten valikkoihin ja
valikoiden aukeamiseen. Nämä ongelmat vaikuttivat huomattavan paljon
harhaanjohtavan statistiikan syntymiseen. Esimerkiksi ajat ensimmäiseen fiksaatioon
Lisää uusi sivu-työkaluun saattoivat olla useista sekunneista kymmeniin sekunteihin,
koska laitteisto ei tallentanut fiksaatiota heti ensimmäisellä kerralla tai jokin dynaaminen
elementti sivulla oli alkuperäisen kiintopisteen kohdalla.
Osa käyttötapauksista sisälsi myös liikkumista kahden eri sivun välillä, jolloin osoite
vaihtui ja tiedon tallennus ikään kuin katkesi ja statistiikka ei voitu enää yhdistää. Tämä
vaikutti myös lämpökarttojen ja liikeratojen toimivuuteen tutkimusmateriaalina, koska
tehtävän suoritus alkoi toisella sivustolla ja päättyi tai jatkui toisella sivustolla.
Käyttötapaukset olisi pitänyt suunnitella siten, että on yksi käyttötapaus per osoite.
Lisäksi että ohjelmisto tallensi dataa sivuston osoitteen perusteella, datan tallennukseen
vaikutti myös tallennus ikkunan koko. Tallennus -ikkunan koko saattoi muuttua, kun
sivulle palattiin toiselta sivulta, jolloin data tallentui eri paikkaan, vaikka sivuston osoite
oli sama. Syytä tähän ei löytynyt. Yritin yhdistää dataa tällaisissa tapauksissa, mutta data
oli sen verran hajanaista, että tulokset eivät voineet pitää paikkaansa, eivätkä vastanneet
esimerkiksi ruudunkaappausvideota, jossa näkyi myös katseen liikerata.
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7.

Yhteenveto ja pohdinta

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda käytettävyysraportti Purot.net-wikisivustosta,
sekä
selvittää
katseenseurannan
vaikutuksia
käytettävyystestaukseen.
Tutkimusmenetelmä on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksen empiirisenä kohteena
toimi Purot.net-wikisivusto. Tutkimusaineisto kerättiin käytettävyystesteistä, johon
osallistui testikäyttäjiä. Käytettävyystestit järjestettiin Oulun Yliopiston abipäivättapahtumassa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 31 testikäyttäjää. Tutkimuksessa
käytettiin ja yhdisteltiin kirjallisuudessa esiintyneitä perinteisiä käytettävyystestauksen ja
katseenseurannan menetelmiä.
Ensimmäinen tutkimuskysymys etsii vastauksia Purot.net-wikin käytettävyyttä
parantaviin toimiin. Tutkimuksessa luotiin käytettävyystesteistä saadun aineiston
perusteella käytettävyysraportti. Käytettävyysraportissa tunnistettiin kahdeksan
ongelmaa, joiden vakavuus arvioitiin, ja joille ehdotetaan käytettävyyttä parantavat
toimet. Raportissa käytettävyyttä arvioidaan myös tehtävistä suoriutumisella, sekä
tehtäviin kuluvan ajan perusteella. Tutkimus sisältää myös paljon aineistoa kyselyistä,
joista on enemmän hyötyä Purot.net-wikin kehittäjille. Käytettävyystestien alku-ja
loppukyselyt antavat kehittäjille tietoa testikäyttäjien taustoista, joka helpottaa
ymmärtämään käyttäjien tekemiä valintoja.
Toinen
tutkimuskysymys
etsii
vastauksia
katseenseurannan
vaikutuksiin
käytettävyystestauksessa. Käytettävyystesteistä saatujen tuloksien perusteella
katseenseurantalaitteisto ei häiritse testien suorittamista. Katseenseurantalaitteisto
helpottaa erityisesti videoaineiston arviointia. Katseen liikeradat yhdistettynä
ruudunkaappausvideoon helpottavat huomattavasti käyttäjän tekemien valintojen
arviointia. Tämän johdosta käytettävyysraportissa löydetyssä kahdeksasta ongelmasta
kaksi olisi voinut jäädä huomioimatta, tai vakavuus olisi arvioitu heikommin perustein.
Katseenseurantalaitteiston liittäminen osaksi käytettävyystestausta lisää myös
käytettävyystestin suunnittelun merkittävyyttä. Katseenseurantalaitteisto tuottaa paljon
aineistoa, jota on yksin hyvin haastavaa käsitellä. Tässä tutkimuksessa dataa kertyi
12,3GB verran 31 käyttäjältä. Käyttäjän suorittamiin tehtävien eli käyttötapauksien
suunnittelussa tulisi myös huomioida katseenseurantalaitteiston ja ohjelmiston
määritykset.
Tutkimuksessa selvisi myös, että katseenseurantalaitteistot ovat helpommin
saavuttamassa kuluttajat. Kalliiden puhtaasti tutkimuskäyttöön tarkoitettujen
katseenseurantapakettien rinnalle on julkaistu huomattavasti halvempia tuotteita, joilla
jokainen voi tehdä testausta ja käytettävyyden arviointia. Katseenseurantalaitteet
mahdollistavat myös kokonaan uuden vuorovaikutuksen tavan. Katseenseurantaa
voidaan käyttää mm. osoittimen liikuttamiseen, kameran kääntämiseen, syväterävyyden
hallintaan, sekä katsekontaktin luomiseen eri sovelluksissa.

7.1 Rajoitukset
Tämän tutkimuksen tulokset perustuvat vain yhden tutkijan tekemiin löydöksiin, jolloin
on hyvin mahdollista, että joitakin käytettävyysongelmia tai huomion arvoisia kohtia on
voinut jäädä huomioimatta. Useamman tutkijan ryhmässä on enemmän silmä- ja
korvapareja tekemässä muistiinpanoja, jolloin todennäköisyys ongelmien ja huomioiden
löytymiseen kasvaa. Ryhmässä on myös enemmän työkokemusta eri aloilta, kuten
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ohjelmointi, web-suunnittelu jne, jotka vaikuttavat ongelmien löytymiseen ja
parannusehdotuksien keksimiseen. Katseenseurantalaitteen tuottama datan määrä on
hyvin suuri. Katseenseurantalaitteisto osaa esittää dataa useilla eri mittareilla.
Katseenseurantalaitteen lisäksi käyttäjätestauksesta tallentuu muita videoita, ääntä, sekä
muistiinpanoja. Useamman tutkijan avulla katseenseurantatesteistä saatua dataa onnistuu
käsitellä ja arvioida nopeampaa.
Tutkimuksen aikana järjestettiin käytettävyystesti, jossa oli mukana testikäyttäjiä.
Käytettävyystestit järjestettiin kaksipäiväisessä Abipäivät tapahtumassa Oulun
Yliopistolla. Tapahtuma oli hyvin haastava paikka järjestää käytettävyystestaus. Paikalla
oli paljon häiriötekijöitä, kuten melua ja paljon ihmisiä. Testipaikka oli siis hyvin kaukana
kirjallisuudessa esitetyssä rauhallisesta ja kontrolloidusta laboratorio- tai
toimistoympäristöstä.

7.2 Jatkotutkimus
Tämä tutkimus antaa hyviä käytännön huomioita käytettävyystestauksen järjestämiseen,
jossa on käytössä katseenseurantalaitteisto. Wikisivustojen käytettävyyttä on tutkittu
vähän niiden suosioon nähden (Holzinger 2006). Wiki ei ole perinteinen verkkosivu, eikä
se ole myöskään perinteinen sovellus. Wikistä löytyy molempien järjestelmien
ominaisuuksia. Käyttäjä ei välttämättä eksy wiki-sivustolle vahingossa ja ala käyttämään
sitä spontaanisti. Tästä syystä se ei muistuta verkkosivua siinä missä sen tehtävänä on
vakuuttaa käyttäjä jäämään kyseiselle sivustolle. Kuitenkin uutta wiki-sivustoa etsivälle
wikin täytyy vakuuttaa käyttäjä järjestelmän hyödyllisyydestä. Wikissä on paljon
toimintoja joita voi löytää perinteisestä työpöytäsovelluksesta. Wiki ei kuitenkaan toimi
työpöytäsovelluksen lailla, vaan verkkoselaimessa.
Tämän tutkimuksen tuloksena syntyi myös käytettävyysraportti. Raportin perusteella
tehtävät muutokset järjestelmään on myös testattava. Tällöin nähdään, olivatko
tutkimuksen ehdottamat parannukset askel helpommin käytettävän wiki-sivuston
suuntaan.
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8.

Johtopäätökset

Tutkimuksessa löydettiin kahdeksan käytettävyysongelmaa. Käytettävyysongelmat
löydettiin arvioimalla testikäyttäjien ruudunkaappaus videoita Nielsen 10
käytettävyysheuristiikan avulla.
Nielsenin 10 käytettävyysheuristiikkaa toimivat
yleispätevinä käytettävyysheuristiikkoina. Aikaisemman tutkimuksen vähäisyyden
vuoksi, valitsin käytettäväksi Nielsenin heuristiikat, koska ne ovat yleisesti edelleen
käytössä ja opintojeni puolesta kyseiset heuristiikat ovat minulle erittäin tutut. Tutkimus
osoitti, että Nielsenin käytettävyysheuristiikat ovat edelleen edullinen ja helppo tapa
tehdä käytettävyystutkimusta.
Tämä tutkimus osoitti, että käytettävyystestausta voi tehdä myös haastavissa olosuhteissa
häiriötekijöiden keskellä. Tätä tutkimus ei kuitenkaan suosittele. Katseenseurantalaitteen
mukaan ottaminen käytettävyystestaukseen helpotti käyttäjätesteistä saadun
videomateriaalin
arvioinnissa.
Kirjallisuuskatsaus
osoitti,
että
katseenseurantaohjelmiston avulla voidaan tallentaa ja esittää tilastoja useilla eri
mittareilla. Tämä toistui myös tässä tutkimuksessa. Tutkimus myös osoitti, että
katseenseurantalaitteisto ei häirinnyt testin suorittamista haastavasta testiympäristöstä
huolimatta. Uudemmilla ja kehittyneemmillä katseenseurantalaitteilla saadaan varmasti
positiivisempia
tuloksia.
Kehittyneemmät
laitteet
ovat
pienempiä
ja
huomaamattomampia, sekä sietävät enemmän häiriötekijöitä, kuten päänliikkeitä ja
silmälaseja.
Tutkimus antaa uusille käytettävyyden tutkijoille vastauksia käytännön kysymyksiin
käytettävyystestien
järjestämisestä.
Lisäksi
tutkimuksessani
esitellään
katseenseurantalaite ja sen mukaan ottaminen käytettävyystestaukseen, joka on vielä
suhteellisen uusi tutkimuksen aihealue. Katseenseurantalaitteen mukaan ottaminen
käytettävyystestaukseen osoitti, että huolellisella suunnittelulla on merkittävä osuus
testauksen onnistumiseen, sekä tutkimus datan tallentamiseen. Tutkimuksessani oli
paljon ongelmia mm. tiedontallennuksessa, käyttötapauksien suunnittelussa, sekä
testitilan huono ergonomia aiheutti paljon ongelmia katseenseurannan toiminnalle.
Haastava testiympäristö oli yksi pää syy ongelmiin. Jotta uudet käytettävyyden tutkijat
eivät kohtaisi samoja ongelmia kuin minä, ajattelin koota käytettävyystestin
järjestämisestä saamieni kokemuksien perusteella ohjelistan:








Tutustu
huolellisesti
etukäteen
katseenseurantalaitteistoon
ja
katseenseurantaohjelmistoon:
Selvitä
miten
ohjelmisto
suorittaa
katseenseurantalaitteesta
saatavan
datan
tallentamisen.
Selvitä
katseenseurantalaitteiston määritykset ja kuinka herkkä laite on erilaisille
häiriöille, kuten silmälaseille ja päänliikkeille.
Suunnittele käyttötapaukset katseenseurannan näkökulmasta: Päätä
etukäteen sopivat mittarit, jonka mukaan data tallennetaan. Mikäli tarkoituksena
on saada tietoa fiksaatioista ja luoda lämpökarttoja ja katseenliikeratoja,
suunnittele käyttötapauksista mahdollisimman lyhyitä ja yksinkertaisia, jossa on
selvää alku ja loppu.
Ergonominen työasento: Tietokonetta perinteisesti käytetään istualtaan.
Käytettävyystesteissä tämä on myös paras työskentelyasento. Vaikka
käytettävyystesti on suunniteltu lyhyt kestoiseksi, niin käyttäjät väsyvät nopeasti
seisoaltaan ja keskittyminen herpaantuu nopeasti.
Leikkaa ja editoi käytettävyystesteistä saatu aineisto: Käytettävyystesteistä,
joissa mukana toimii katseenseurantalaitteisto, muodostuu isot määrät erilaista
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dataa. Aineiston käsittelyn helpottamiseksi aineisto kannattaa leikata pienempiin
osiin, jolloin analysointi helpottuu ja materiaalia on nopeampi katsoa uudestaan
ja uudestaan. Tämä on erityisen hyödyllistä videoaineiston tutkimisessa.
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Liite 1 Alkukysely
Sukupuoli?



Mies
Nainen

Ikä?





15-19 vuotta
20-24 vuotta
25-30 vuotta
yli 30 vuotta

Missä opiskelet?






Lukio
Yliopisto
AMK
Ammattikoulu
Muu

Internetin käyttö päivittäin (vapaa-ajalla)?






Alle 1h
1-3h
4-6h
7-9h
Yli 9h

Oletko käyttänyt mitään julkaisupalvelua? esim. Youtube, Flickr, Vimeo...



Kyllä
Ei

Oletko käyttänyt jotain wikiä aikaisemmin? esim. Wikipedia, jokin peliwiki jne.



Kyllä
Ei

Oletko
aikaisemmin
osallistunut
katseenseurantalaitteistoa?



Kyllä
Ei

käytettävyystestiin,

jossa

on

käytetty
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Liite 2 Loppukysely
Purot.net-wikin käyttö oli mielestäsi helppoa?






1. täysin eri mieltä
2. jokseenkin eri mieltä
3. ei samaa eikä eri mieltä
4. jokseenkin samaa mieltä
5. täysin samaa mieltä

Purot.net-wikin ulkoasu oli miellyttävä?






1. täysin eri mieltä
2. jokseenkin eri mieltä
3. ei samaa eikä eri mieltä
4. jokseenkin samaa mieltä
5. täysin samaa mieltä

Tämän testin perusteella näkisitkö itseäsi käyttämässä Purot.net-wikiä tulevaisuudessa?




Kyllä
Ei
Ehkä

Tehtävät olivat mielestäni vaikeita?






1. täysin eri mieltä
2. jokseenkin eri mieltä
3. ei samaa eikä eri mieltä
4. jokseenkin samaa mieltä
5. täysin samaa mieltä

Katseenseuranta häiritsi testin suorittamista?






1. täysin eri mieltä
2. jokseenkin eri mieltä
3. ei samaa eikä eri mieltä
4. jokseenkin samaa mieltä
5. täysin samaa mieltä

Abipäivien aiheuttama melu ja muut häiriötekijät vaikuttivat huonosti testin suorittamiseen?






1. täysin eri mieltä
2. jokseenkin eri mieltä
3. ei samaa eikä eri mieltä
4. jokseenkin samaa mieltä
5. täysin samaa mieltä
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Liite 3 Heuristisen arvioinnin vakavuusasteikko
#

Vakavuusasteikko

Kuvaus

0

Ei käytettävyysongelma

Ongelma voi rikkoa heuristiikkaa, mutta sitä
ei pidetä käytettävyysongelmana kyseisessä
kontekstissa.

1

Kosmeettinen ongelma

Ongelma, jonka käyttäjä voi helposti ylittää
tai on todella harvinainen ja ei-kriittinen.
Korjaus, vain jos paljon ylimääräistä aikaa.

2

Vähäinen käytettävyysongelma

Ongelma, joka aiheuttaa hieman päänvaivaa
käyttäjälle, tai ilmenee silloin tällöin.
Alhainen prioriteetti korjaukselle.

3

Kohtalainen
käytettävyysongelma

Ongelma, joka on vaikea käyttäjälle ja
ilmenee melko useasti. Kohtalainen
prioriteetti korjaukselle.

Merkittävä käytettävyysongelma

Ongelma, joka on ylitsepääsemätön
käyttäjälle, ja ilmenee jatkuvasti. Korjattava
nopeasti.

4

