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Badanie 

Badanie użyteczności przeprowadzono w celu wykrycia obszarów, które mogą stwarzad problemy dla 

potencjalnego użytkownika serwisu o2.pl. W wyniku obserwacji użytkowników zebrano informacje, które były 

podstawą dla proponowanych rekomendacji. Ich wprowadzenie pozwoli zwiększyd ogólny stopieo użyteczności  

serwisu. 

[Dalsza częśd, jeżeli potrzeba...] 

 

 Cele użytkownika 

Dzięki określeniu celów typowego użytkownika serwisu, możliwe było dobranie odpowiednich zadao. Takie 

podejście pozwoliło skupid się na ocenie najważniejszych obszarów w serwisie z punktu widzenia użytkownika. 

Zdefiniowane cele zaprezentowano poniżej. 

Typowy użytkownik serwisu o2.pl chce: 

1. Szybko założyd konto pocztowe oraz uzyskad instrukcje potrzebne do odzyskania zagubionego hasła. 

2. Skutecznie dotrzed do interesujących go informacji dostępnych z pozycji strony głównej serwisu o2.pl. 

3. Skorzystad z forum dyskusyjnego znajdującego się  w serwisie: 

a.  dotrzed do interesujących go informacji,  

b. założyd nowy wątek lub zostawid komentarz pod już istniejącym, 

c. skorzystad z wyszukiwarki. 

4. Założyd bloga w serwisie lub przejrzed już istniejące. 

5. Sprawdzid dostępny na stronach serwisu program telewizyjny. 

[Dalsza częśd, jeżeli potrzeba...] 

 

 Skrócony opis zadań 

Na podstawie zdefiniowanych celów typowego użytkownika, przebadane osoby zostały poproszone o: 

1. Odszukanie  miejsca w serwisie, które pozwoli na uzyskanie informacji dotyczących zmiany hasła do 

skrzynki pocztowej (np. w przypadku jego utraty). 

2. Odszukanie oraz skorzystanie z odnośnika odsyłającego do serwisu oferującego zakup używanej 

odzieży dla Pao (www.ibutik.pl). 

3. Przejście na forum serwisu, skorzystanie z wyszukiwarki oraz próbę własnoręcznego dodania 

komentarza. 

[Dalsza częśd, jeżeli potrzeba...] 

http://www.ibutik.pl/


 

 Czas wykonania zadań 

Średni czas wykonania poszczególnych zadao zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

Skrótowe omówienie zadań: 

Jak widad, zadanie nr 1 („Zgubione hasło”) zostało wykonane najszybciej. Wiąże się to z faktem...  odnalezienia 

przez badanego alternatywnej sieżki dotarcia do celu, która nie została uwzględniona przez badacza [w 

prawdziwych raportach takich rzeczy się oczywiście nie pisze , to jest informacja wyłącznie dla Was :].  

Zadanie nr 2 sprawiło użytkownikowi najwięcej problemu. Tak długi czas poszukiwania potrzebnej informacji 

świadczy o nieadekwatnie pogrupowanych kategoriach oraz znacznym natłoku informacyjnym w serwisie. 

Zadanie nr 3 zostało wykonane w miarę sprawnie. Użytkownik nie miał większych problemów z dotarciem do 

celu. 

[Dalsza częśd, jeżeli potrzeba...] 

 

 Osoby badane 

W badaniu serwisu wzięła udział jedna osoba badana. Kobieta. Wiek: 23 lata. Studentka.  

Osoba badana nie miała styczności z serwisem o2.pl przed przystąpieniem do badania. 

[Dalsza częśd, jeżeli potrzeba...] 



 

 Szczegółowy opis zadań 

 

 Zadanie 1 

 

 Cel zadania 

Odszukanie  miejsca w serwisie, które pozwoli użytkownikowi uzyskad informacje potrzebne do zmiany hasła do 

skrzynki pocztowej. 

 Opis zadania 

„Jesteś właścicielką konta pocztowego na portalu o2.pl. Niestety, zgubiłaś hasło, które umożliwia Ci 

zalogowanie się do skrzynki. Wiesz, że na portalu znajdują się informacje objaśniające co należy zrobid w takiej 

sytuacji. Postaraj się je odszukad.” 

 Wskaźnik sukcesu 

Odnalezienie odpowiedniej podstrony. 

Link odsyłający: http://profil.o2.pl/zapomnialem.php  

 Czas wykonania zadania 

11 sekund. 

 Wyniki obserwacji 

Osoba badana nie miała większych problemów z ukooczeniem zadania. Po przejściu na podstronę 

umożliwiającą zalogowanie się do skrzynki, użytkownikowi ukazywał się wyraźmy odnośnik przekierowujący do 

części serwisu informującej o tym jak odzyskad utracone hasło. 

 

Jedyny problem objawił się w momencie, gdy użytkownik chciał powrócid na stronę główną serwisu. Nie 

wiedział on, że w tym celu można kliknąd w znajdujące się w lewym-górnym rogu strony logo. 

 Sugerowane rekomendacje 

1. Czytelniejsze oznaczenie logo, jako odnośnika przekierowującego na stronę główną serwisu. 

http://profil.o2.pl/zapomnialem.php


 

 Zadanie 2 

 

 Cel zadania 

Odszukanie oraz skorzystanie z odnośnika odsyłającego do serwisu (www.ibutik.pl) oferującego zakup używanej 

odzieży dla Pao. 

 Opis zadania 

„Słyszałaś od koleżanki że w na stronie o2.pl znajduje się odnośnik do miejsca w którym można zakupid używaną 

odzież. Postaraj się odszukad owe miejsce.” 

 Wskaźnik sukcesu 

Przejście na stronę serwisu www.ibutik.pl. 

Link odsyłający: http://www.ibutik.pl/ 

 Czas wykonania zadania 

5 minut, 18 sekund. 

 Wyniki obserwacji 

Osoba badana miała znaczny problem z ukooczeniem zadania. Natłok elementów znajdujących się na stronie 

głównej uniemożliwił jej szybkie odnalezienie poszukiwanego odnośnika do serwisu.  

Nie bez znaczenia jest fakt, iż został on umieszczony pod nieadekwatnym nagłówkiem o nazwie „Komunikacja”, 

co dodatkowo wprowadziło użytkownika w konsternację. 

 

 Sugerowane rekomendacje 

1. Wprowadzenie spójnej kategoryzacji informacji na stronie, a w szczególności nagłówków. 

http://www.ibutik.pl/


 

 Zadanie 3 

 

 Cel zadania 

Przetestowanie znajdującego się w serwisie forum. 

 Opis zadania 

„Wyobraź sobie, że jesteś studentką ostatniego roku liceum ogólnokształcącego. Zastanawiasz się nad studiami 

z kognitywistyki. Dowiedz się czy ten temat został już poruszony na forum znajdującym się na serwisie o2.pl.  

1. Jeżeli tak, postaraj się dodad własny komentarz o treści "Bardzo fajny kierunek" do istniejącego wątku. 

2. Jeżeli nie, postaraj się założyd nowy wątek o tym samym tytule oraz treści ("Bardzo fajny kierunek").„ 

[W przypadku niedotarcia do znajdujących się na forum informacji, osoba badana była proszona o założenie 

własnego wątku. Ponieważ informacje na forum znaleźd można, przejście przez osobę badaną do punktu 

drugiego mogłoby świadczyd o poważnych problemach ze zrozumieniem mechanizmu działania forum] 

 Wskaźnik sukcesu 

Odszukanie informacji na temat kierunku. 

Link odsyłający: http://forum.o2.pl/temat.php?id_p=4720690 lub http://forum.o2.pl/temat.php?id_p=3379916 

 Czas wykonania zadania 

3 minuty, 8 sekund. 

 Wyniki obserwacji 

Największym problemem dla użytkownika było dodanie własnej informacji do forum. Po kliknięciu w odnośnik 

„Odpowiedz na ten temat” użytkownik miał wątpliwości czy może dodad własny komentarz bez wcześniejszego 

zalogowania się do serwisu. 

 

Sytuację taką stwarzała obecnośd części strony pozwalającej się na zalogowanie do serwisu oraz brak instrukcji 

dla pola „Pseudonim”. 

http://forum.o2.pl/temat.php?id_p=4720690
http://forum.o2.pl/temat.php?id_p=3379916


 

 Sugerowane rekomendacje 

1. Zmiana konstrukcji formularza. Dodanie odpowiedniej instrukcji dla pola „Pseudonim” pozwoli uniknąd 

niepotrzebnych nieporozumieo. 

W tym celu, można wzorowad się na rozwiązaniu zastosowanym w serwisie www.deser.pl, gdzie osoby 

nieposiadające własnego konta w serwisie zostają poinformowane o możliwości komentowania jako „Gośd”. 

 

http://www.deser.pl/

