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Lapsevanematele   suunatud   veebilehtede   kasutatavuse   testimine  
 
Lühikokkuvõte:   
Antud  magistritöö  käigus  analüüsiti  kuue  erineva  lapsevanematele  suunatud  veebilehe          
kasutatavust.  Analüüsitulemuste  saamiseks  viidi  kümne  osalejaga  läbi  uuring,  mille  käigus           
kasutati  kolme  erinevat  uurimismeetodit:  poolstruktureeritud  intervjuud,  kasutatavuse  teste         
valjult  mõtlemise  meetodil  ja  süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustikku.  Töö  autor  esitab            
kokkuvõtte  igal  veebilehel  leitud  kasutatavuse  probleemidest,  hindab  probleemide  tõsidust          
ja  seost  sellega,  milliseid  Nielsen’i  heuristikuid  ehk  kasutajaliidese  disaini  põhimõtteid           
leitud  probleemid  rikuvad.  Töö  käigus  pakub  autor  välja  lahendused  probleemide           
parandamiseks  ja  esitleb  spetsialisti  poolt  antud  hinnangut  probleemide  parandamise          
keerukusele.  Magistritöö  sisaldab  autoripoolset  arutelu  ja  üldiseid  soovitusi  hea          
kasutatavuse  saavutamiseks  lapsevanematele  suunatud  veebilehtedel,  lähtudes  uuringu        
käigus   leitud   kasutatavuse   probleemidest.  
 
Võtmesõnad:     Kasutatavus,   kasutatavuse   testimine,   kasutajakogemus,   kasutajauuringud   
CERCS:    P175   Informaatika,   süsteemiteooria  
 
 
Usability   Testing   of   Parenting   Websites  
 
Abstract:  
The  author  of  the  current  thesis  conducted  an  analysis  of  the  usability  of  six  different                
parenting  websites  in  Estonia.  The  author  conducted  a  research  study  with  ten  potential              
users  of  the  websites.  The  research  methods  used  were  a  semi-structured  interview,             
usability  test  with  think  aloud  method,  and  the  system  usability  scale  (SUS)  questionnaire.              
The  author  presented  the  main  usability  problems  for  each  site,  ranked  the  severity  of  the                
problems,  and  indicated  which  of  the  Nielsen’s  heuristics  or  general  user  interface  design              
guidelines  do  the  problems  relate  to.  The  author  makes  improvement  suggestions  for  the              
problems  found  and  presents  the  ease  of  fixing  grades,  for  each  problem,  that  were  given                
by  an  industry  specialist.  The  author  provides  general  recommendations  for  achieving  good             
usability   for   parenting   websites,   based   on   the   problems   found   in   the   study.   
 
Keywords:    Usability,   usability   testing,   user   experience,   user   research  
CERCS:    P175   Informatics,   systems   theory   
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Sissejuhatus  

Lapsevanemad  teevad  interneti  teel  kaks  korda  rohkem  otsinguid,  kui  mitte-lapsevanemad.           
(Mooney  jt,  2014)  Minnesota  ülikooli  vanemlust  uuriv  meeskond  selgitas  2240           
lapsevanema  seas  läbiviidud  küsitluse  käigus  välja,  et  interneti  peavad  lapsevanemad           
sõprade  järel  teiseks  olulisemaks  vanemlusega  seotud  informatsiooniallikaks  (vastavalt         
85,8%  ja  86,6%).  (Connell  jt, . ,  2012)  86%  lapseootel  lapsevanematest  kasutab  internetti            
leidmaks  informatsiooni  raseduse  kohta.  (Plantin  &  Daneback,  2009)  Nii  lapseootel           
lapsevanemad,  kui  ka  imikute  ja  maimikute  vanemad  otsivad  internetist  peamiselt  tervist            
puudutavat  informatsiooni.  Lapseootel  vanemate  põhilisteks  otsinguteemadeks  on  lisaks         
turvalisus,  riietus  ja  koolid,  imikute  vanematel  toitmine,  riided,  mähkmed  ja  maimikute            
vanematel   turvalisus,   koolid   ja   riietus.   (Mooney   jt,   2014)  
 
Lapsevanematele  mõeldud  veebilehed  koondavad  lapsevanemate  jaoks  olulist        
informatsiooni  ning  sageli  on  taolistel  veebilehtedel  võimalik  lugeda  spetsialistide  poolt           
kirjutatud  artikleid,  tutvuda  lapse  kasvu-  ja  kaalukõverate,  turvavarustuse  nõuete  ja  muu            
olulise  informatsiooniga.  2015.  aastal  Ameerika  Ühendriikides  tehtud  uuringu  põhjal          
selgus,  et  43%  emadest  kasutab  lapsevanematele  mõeldud  veebilehti,  ajakirju  või           
raamatuid  vähemalt  aeg-ajalt  info  saamiseks,  isadest  teeb  sama  23%.  (Pew  Research            
Center,  2015)  Mitmed  lapsevanematele  suunatud  veebilehed  sisaldavad  ka  foorumeid,  kust           
saadakse  nõu  ja  sotsiaalset  tuge.  47%  foorumi  teemadest  sisaldavad  päringuid  ehk            
küsimusi   teistele   kasutajatele.   (Brady   &   Guerin,   2010).  
 
Lapsevanemate  soov  vajalikku  informatsiooni  leida  võib  jääda  täitmata,  kui  veebilehekülg           
ei  ole  kasutatav  ning  veebilehel  tehtud  tegevused  ei  õnnestu  või  on  keeruliselt  teostatavad.              
Kasutajamugavad  veebilehed,  mille  ülesehitus  on  sidus,  mida  on  hõlbus  kasutada  ning  mis             
võimaldavad  leida  vajaliku  informatsiooni  ilma  liigsete  takistusteta,  on  kasutajale  rohkem           
meele  järgi.  Kasutusmugavus  ei  ole  oluline  üksnes  kasutajale.  Kasutusmugavus  ei  ole            
oluline  üksnes  kasutajale.  Ettevõtted,  mille  veebilehed  ei  ole  kasutusmugavad,  riskivad           
külastaja  lahkumisega  konkurendi  veebilehele,  mis  juhtub  61%  juhtudest,  kui  lehte  ei  ole             
lihtne  kasutada  või  kui  veebilehe  laadimiskiirus  on  aeglane.  (Think  with  Google)  Google             
suurendab  nende  veebilehtede  hinnanguid  mobiilsetes  otsingutulemustes,  mis  on         
mobiilisõbralikud,  see  omakorda  suurendab  veebilehe  nähtavust  otsingutulemuste  seas         
(Google  Webmaster  Central  Blog).  Eesti  enim  külastatud  lapsevanematele  suunatud          
veebilehe  Perekool  ( www.perekool.ee )  kasutajatest  keskmiselt  65%  (Metrix.Station,        
Perekool)  külastab  veebilehte  mobiili  või  tahvelarvuti  kaudu,  mis  tähendab,  et  leht  peab             
olema   mugavalt   kasutatav   ka   mobiilis.  
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Antud  magistritöö eesmärgiks  on  välja  selgitada,  milline  on  Eestis  lapsevanematele           
suunatud  veebilehtede  kasutatavus.  Eesmärgi  täitmiseks  on  sõnastatud  kolm         
uurimisküsimust :  
1)   millised   on   lapsevanematele   suunatud   veebilehtede   peamised   kasutatavuse   probleemid?;  
2)  millised  on  peamised  kasutatavuse  probleemid,  mis  on  tajutavad  just  veebilehtede            
mobiilsetes   versioonides?;  
3)   kuidas   hindavad   kasutajad   veebilehtede   üldist   kasutatavust?.  
 
Lõputöö  koosneb  neljast  petükist: esimeses peatükis  teeb  autor  kokkuvõtte  teemakohastest           
mõistetest,  kirjeldab  inimkeskse  disaini  protsessi,  kasutaja  uuringute  läbiviimise  meetodeid          
ning  kasutatavuse  mõõtmise  võimalusi  ekspertide  ja  kasutajate  abil.  Ühtlasi  antakse  ka            
ülevaade  teistest  lõputöödest,  mille  uurimismeetodid  on  sisaldanud  kasutatavuse  testimist;          
teine  peatükk  keskendub  uuringu  ülesehitusele  ja  metodoloogiale, kolmas  peatükk          
sisaldab  peamiseid  tulemusi  ja  analüüsi; neljandas  peatükis  järgneb  arutelu,  autoripoolsed           
soovitused  lapsevanematele  suunatud  veebilehtede  kasutatavuse  parendamiseks  ja        
piirangud,  mis  uuringut  läbi  viies  esinesid. Lisades  on  võimalik  detailsemalt  tutvuda  iga             
testülesande   sooritamise   käigu   ja   leitud   probleemide   kuvatõmmistega.  
 
Lõputöö  autor  soovib  tänada  juhendajat  meeldiva  ja  rikastava  koostöö  ning  asjakohaste            
nõuannete   eest.   
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1.   Inimkeskne   disain,   kasutajauuringud   ja   kasutatavus  
Antud  peatükk  on  jagatud  viieks  alapeatükiks: esimeses  alapeatükis  annab  autor  ülevaate            
erinevatest  kasutajakogemuse  ja  kasutatavusega  seotud  mõistetest,  mida  käesolev  lõputöö          
puudutab; teises  alapeatükis  kirjeldab  autor  inimkeskse  disaini  protsessi; kolmas          
alapeatükk  käsitleb  erinevaid  kasutajauuringute  läbiviimise  meetodeid; neljas  alapeatükk         
annab  ülevaate  kasutatavusest  ja  selle  testimise  meetoditest; viiendas  alapeatükis  esitab           
autor  ülevaate  Eestis  tehtud  lõputöödest,  kus  on  uurimismeetodina  kasutatud  kasutatavuse           
testimist.  

1.1.   Mõistete   lahtiseletus  
ISO  9241-210:2019  kohaselt  on kasutajakogemus  (ingl.  k. user  experience)  defineeritud           
kui  kasutaja  “tajud  ja  reageeringud,  mis  tulenevad  toote,  süsteemi  või  teenuse  kasutamisest             
ja/või  eeldatavast  kasutamisest”.  Kasutajakogemus  tähendab  seda,  et  kasutaja  suhtleb          
millegagi,  millel  on  kasutajaliides  (ingl.  k. user  interface )  ja  uuringu  põhifookuseks  on             
kasutaja   poolt   saadud   kogemus   antud   tegevuse   läbimisel.   (Tullis   &   Albert,   2013)   
 
Kasutajaliides  on  kogum  “kõikide  interaktiivse  süsteemi  (tark-  või  riistvara)          
komponentidest,  mis  annavad  kasutajale  informatsiooni  ja  juhtimisseadmed,  mis         
võimaldavad  läbi  viia  konkreetseid  tegevusi  interaktiivse  süsteemiga”  (ISO         
9241-110:2006).  
 
Kasutatavus  (ingl.  k. usability) on  “ulatus,  mil  määral  süsteemi,  toodet  või  teenust  saavad              
teatud  kasutajad  konkreetseid  eesmärke  täita  tõhusalt,  tulemuslikult  ja  rahuloluga  teatud           
kasutuskontekstis.”  (ISO  9241-110:2006,  adapteeritud  ISO-st  9241-11:1998)  Teisisõnu,        
antud  termin  hindab  seda,  kui  muretult  kasutajaliidest  on  võimalik  kasutada.  (Sreedhar,            
2016)   
 
Rubin  ja  Chisnell  defineerivad kasutatavuse  testimist  (ingl  k. usability  testing )  kui            
“protsessi,  mis  kaasab  inimesi  testivate  osalejatena,  kes  esindavad  sihtrühma,  eesmärgiga           
hinnata,  mil  määral  toode  vastab  spetsiifilistele  kasutatavuse  kriteeriumidele”  (Rubin  &           
Chisnell,   2008).   
 
Kasutatavuse  probleemi  (ingl.  k. usability  problem )  nimetatakse  “negatiivsete  nähtuste          
kogumiks,  näiteks  kasutaja  võimetus  jõuda  oma  eesmärgini,  ebaefektiivne  interaktsioon          
ja/või  kasutaja  rahulolematus,  mis  on  põhjustatud  kasutajaliidese  disaini  ja          
kasutuskonteksti   tegurite   kombinatsioonist.”   (Manakhov   &   Ivanov,   2016)  
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Kasutatavuse  ja  kasutajakogemuse  mõistete  olemused erinevad  selle  poolest,  et  kui           
veebileht  on  hea  kasutatavusega,  tähendab  see  seda,  et  kasutaja  suudab  edukalt  lõpule  viia              
tegevuse,  mida  oli  planeerinud  kasutajaliidesel  teha,  kasutajakogemus  aga  arvestab  lisaks           
ka  inimese  hoiakute  ja  emotsioonidega,  mis  teda  tegevust  läbi  viies  saadavad.  (Tullis  &              
Albert,  2013)  Kasutatavus  on  objektiivse  olemusega  ja  tootekeskne  mõiste  (näitab,  kas            
toode  on  kasutatav),  kasutajakogemus  on  aga  subjektiivne  ja  inimkeskne  (ehk  inimene  ja             
toode   loovad   koos   kasutajakogemuse).   (Baxter   jt,   2015)  

1.2.   Inimkeskse   disaini   protsess  
Kasutajakogemuse  disain  lähtub  inimkeskse  disaini  protsessist. Inimkeskne  disain  on          
keeruline  protsess,  mis  hõlmab  endas  nelja  erinevat  faasi:  kontseptsiooni  loomine  (ingl.  k.             
concept ),  disainimine  (ingl.  k. design ),  arendamine  (ingl.  k. develop )  ja  lansseerimine  (ingl.             
k.    release ).   Baxter     jt   (2015)   on   kirjeldanud   igat   faasi   järgnevalt   (vt   ka   joonist   1):  
 

1) Kontseptsioon  
Kontseptsiooni  loomise  faasis  tegeletakse  idee  täpsustamise  ja  analüüsiga.  Paika  pannakse           
kasutajakogemuse  eesmärgid,  luuakse  kasutajapersonaad  ja  -lood  ning  tegeletakse         
erinevate  kasutajauuringutega.  Viiakse  läbi  konkurentsianalüüs  ja  pannakse  kirja         
funktsionaalsed   spetsifikatsioonid.  
 

2) Disain  
Disaini  faasis  lähtutakse  kontseptsiooni  faasis  saadud  olulisest  informatsioonist  ja  viiakse           
läbi  erinevaid  tegevusi,  näiteks  kasutajapoolsete  tegevuste  läbiproovimine  (ingl.  k.  user           
walkthrough )  lihtsakoeliste  prototüüpide  peal  (näiteks  paberprototüüp),  heuristilised        
hindamised  ekspertide  poolt,  fookusgruppide  või  kaartide  sorteerimise  meetodite         
rakendamine  kasutajate  peal.  Selles  faasis  tegeletakse  ka  infoarhitektuuriga,  disaini          
spetsifikatsioonide   täpsustamisega   ja   tegevusvoogude   loomisega.  
 

3) Arendamine  
Selles  faasis  hakkavad  arendajad  toote  arendamisega  tegelema.  Kasutatavuse  eest          
vastutavad  meeskonnaliikmed  kavandavad  ja  viivad  läbi  toote  lansseerimise  eelseid          
heuristilisi   hindamisi   ja   kasutatavuse   teste   kasutajatega.  
 

4) Lansseerimine  
Viimane  faas  hõlmab  endast  toote  lanseerimist  kas  avalikkusele  või  kliendile  või  oma             
organisatsiooni  siseselt.  Nüüd  tehakse  kasutatavuse  teste live  versiooni  peal  ja  tehakse            
olemasoleva  versiooni  peal  kasutajauuringuid,  saamaks  väärtuslikku  sisendit  järgmise         
versiooni  parendamise  jaoks.  Samuti  tehakse  väliuuringuid,  mõistmaks  paremini  inimesi          
kasutamas   toodet   enda   tavapärases   keskkonnas.   
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Joonis   1.    Inimkeskse   disaini   protsess   (adapteeritud   Baxter   jt,   2015   joonisest)  
 
Joonisel  1  on  kujutatud  inimkeskse  disaini  protsessi,  mis  on  oma  olemuselt  iteratiivne  ning              
protsessis  sisalduvate  tegevuste  juurde  pöördutakse  erinevate  faaside  käigus  tagasi.          
Kasutajauuringud   ja   kasutatavuse   testimine   on   mitmes   erinevas   faasis   kesksed   tegevused.  

1.3.   Kasutajauuringute   läbiviimise   meetodid  
Kasutajauuringute ,  mis  on  kasutajakogemuse  disaini  protsessi  üks  oluline  osa,          
läbiviimiseks  on  erinevad  meetodid,  mis  võimaldavad  mõista  kasutajate  käitumist,  vajadusi           
ja  probleeme,  et  disainida  toode  kasutaja  jaoks  võimalikult  mugavaks,  kasulikuks  ja            
kasutatavaks.  
 
Kasutajauuringud   võivad   olla:  

● Tehtud  laboritingimustes  (ingl.  k. lab context )  või kontekstuaalselt  (ingl.  k.           
contextual ).  Laboritingimustes  on  võimalik  keskenduda  tootele,  ilma  kõrvaliste         
mõjuteguriteta,  samas  ei  ole  tegu  kasutaja  loomuliku  keskkonnaga,  mis  tähendab,  et            
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kasutajat  ei  mõjuta  tavapärases  kontekstis  teda  ümbritsevad  inimesed,         
informatsioon   ja   tähelepanu   kõrvale   juhtivad   faktorid.   (Baxter   jt,   2015)  

● Käitumusliku  (ingl.  k. behavioral )  või suhtumusliku  (ingl.  k. attitudinal )          
olemusega.  Lihtsustatult,  käitumusliku  olemusega  uurimused  keskenduvad  sellele,        
mida  inimesed  teevad,  suhtumuslikud  seevastu  sellele,  mida  inimesed  ütlevad.          
(Rohrer,   2014)  

● Formatiivsed  (ingl.  k. formative )  või summatiivsed  (ingl.  k.  summative ).          
Formatiivsed  uuringuid  kasutatakse  toote  arenduse  käigus.  Püütakse  teada  saada,          
mida  kasutajad  arvavad,  mis  nende  silmis  toimib  või  mitte  ning  arvestatakse  sellega             
disainiprotsessi  juures.  Summatiivsed  uuringud  viiakse  läbi  siis,  kui  toode  on  juba            
valmis.  Hinnatakse,  kas  toode  vastab  nõuetele.  Mõõdetakse,  kui  palju  kulub  teatud            
testülesande   tegemiseks   aega   ja   kui   palju   vigu   tehakse.   (Baxter   jt,   2015)  

● Kvalitatiivsed  (ingl.  k. qualitative )  või kvantitatiivsed  (ingl.  k.  quantitative ).          
Kvalitatiivsed  põhinevad  otsesele  kasutajate  jälgimisele  ja  intervjueerimisele,  mille         
abil  selgitatakse  välja,  kas  uuritav  toode  on  hästi  või  halvasti  disainitud.            
Kvantitatiivsed  uuringud  keskenduvad  kasutajate  testülesande  sooritusele,  näiteks        
testülesande  sooritamise  aeg  ja  tehtud  vigade  arv,  kuid  võivad  lähtuda  ka  sellest,             
kuidas  kasutajad  tajuvad  kasutatavust,  näiteks  rahulolu  hinnangute  näol.         
Kvalitatiivsed  ja  kvantitatiivsed  uuringud  on  oma  olemuselt  erinevad.         
Kvalitatiivsed  uuringud  vastavad  küsimusele  “miks?”,  kvantitatiivsed  uurimused        
aga  küsimustele  “kui  mitu?”  ja  “kui  palju?”.  Kvalitatiivseid  uuringuid  saab  läbi  viia             
väikese  arvu  osalejatega,  kvantitatiivsed  uuringud  nõuavad  suuremat  hulka         
osalejaid.   (Budiu,   2017)   

● Väikese või  suure  valimiga .  Sõltuvalt  uuringu  olemusest,  võib  olla  kasutajaid           
palju  või  väga  vähe.  Näiteks  võib  kasutatavuse  testimise  juures  olla  vaja  vähe             
kasutajaid,   kuid   küsimustikud   nõuavad   suurt   valimit   (Baxter   jt,   2015)  
 

Tabelis  1  on  välja  toodud  kokkuvõte  enim  levinud  kasutajauuringute  läbiviimise           
meetoditest  (Baxter  jt,  2015),  mida  kasutajakogemuse  disaini  loomise  juures  kasutatakse.           
Tabelis  on  esitatud  iga  uurimismeetodi  lühikirjeldus  ning  tüüp,  kui  suur  peaks  iga             
uuringumeetodi   puhul   olema   valim    ja   missuguseid   andmeid   on   võimalik   uuringust   saada.  
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Tabel   1.    Kasutajauuringute   läbiviimise   meetodid,   nende   kirjeldus   ja   tüüp   (Baxter   jt,   2015)  
Meetod  Lühikirjeldus  Tüüp  

Päeviku-  
uuringud  
( diary  
studies )  

Kasutajatel   palutakse   salvestada   informatsiooni   oma  
tegevuste,   mõtete,   harjumuste   ja   kõige   muu   igapäevase  
osas.   Päevik   võib   olla   digitaalne   või   paberil   ning  
sisaldada   vastuseid   kas   konkreetsetele   küsimustele   või  
kasutajapoolset   kirjeldust   vabas   vormis.  

Käitumuslik,   suhtumuslik;  
kvalitatiivne,   kvantitatiivne;  
kontekstuaalne;  
formatiivne;   suur   valim  

Intervjuu  
( interview )  

Intervjuud   on   väga   levinud   meetod   kasutajauuringutes.  
Olenevalt   intervjuu   eesmärgist,   võib   kasutada   erinevaid  
intervjuu   tüüpe.  

Käitumuslik;   kvalitatiivne;  
laboritingimustes,  
kontekstuaalne;  
formatiivne;   väike   või  
keskmine   valim  

Küsi-  
mustik  
( survey )  

Struktureeritud   küsimustiku   kasutamine   kasutajatelt  
vastuste   saamiseks.   Võimalik   kaasata   suurt   hulka  
vastajaid   üle   maailma,   mis   võimaldab   saada   suurema  
valimi,   kui   intervjuude   või   fookusgruppide   puhul.  

Käitumuslik,   suhtumuslik;  
kvalitatiivne,  
laboritingimustes,  
kontekstuaalne;  
formatiivne;   suur   valim  

 

Kaartide  
sorteeri-  
mine  
( card   sort )  

Kaartide   sorteerimise   meetodi   puhul   on   hulk   kaarte,  
mis   kirjeldavad   erinevaid   objekte   või   mõisteid,   mis  
toodet   puudutavad.   Kasutajad   peavad   kaardid   jaotama  
tähenduslikesse   gruppidesse.   See   võimaldab   saada   hea  
ülevaate   sellest,   kuidas   toote   erinevad  
funktsionaalsused   peaksid   olema   struktureeritud.  

Käitumuslik;   kvantitatiivne;  
laboritingimustes;  
formatiivne;   väike   valim   

Fookus-  
grupid  
( focus  
groups )  

Fookusgruppide   puhul   kaasatakse   6–10   kasutajat,   kes  
annavad   vastuseid   teatud   küsimustele   või   oma  
subjektiivset   hinnangut   teatud   tootele   või   kontseptile.  
Grupis   tekkiv   diskussioon   võib   anda   väärtuslikku  
tagasisidet   toote   kohta.   Fookusgrupi   meetod   on   kasulik  
eelkõige   ideede   genereerimiseks,   mitte   ametlikeks  
hinnanguteks   ega   analüüsiks.  

Suhtumuslik;   kvalitatiivne;  
laboritingimustes;  
formatiivne;   keskmine  
valim  

Välitööd  
( field  
studies )  

Välitööde   käigus   külastab   uurija   kasutajaid   nende  
tavapärases   keskkonnas   ning   jälgib   neid   tegemas   oma  
igapäevaseid   tegevusi.   Võivad   sisaldada   ka  
kohapealseid   intervjuusid   ning   kesta   paarist   tunnist  
kuni   mitme   päevani.   Taolises   keskkonnas   kasutajate  
jälgimine   võimaldab   saada   paremat   informatsiooni  
kasutaja   tavapärase   käitumise,   teda   segavate   faktorite   ja  
teiste   kohustuste   kohta.  

Käitumuslik,   suhtumuslik;  
kvalitatiivne,   kvantitatiivne;  
kontekstuaalne;  
formatiivne;   keskmine  
valim  
 
 
 

Hindamine  
( evaluation )  

Kasutatavuse   hindamiseks   kasutatakse   kasutatavuse  
teste,   mis   püüavad   välja   selgitada   kasutatavuse  
probleemid.   Kasutatavuse   hindamist   teostatakse   kas  
ekspertide   poolt,   kes   püüavad   hinnata,   kas  
kasutajaliides   on   hea   kasutatavusega,   või   viiakse   läbi  
koos   kasutajatega,   kus   eksperdid   jälgivad   kasutajaid  
kasutajaliidest   kasutamas   ning   püüavad   sel   viisil  
avastada   kasutatavuse   probleeme.  

Käitumuslik,   kvalitatiivne,  
kvantitatiivne;  
laboritingimustes,  
kontekstuaalne;  
formatiivne,   summatiivne;  
väike   või   keskmine   valim  
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1.4.   Kasutatavus   ja   selle   testimise   meetodid  
Selles  peatükis  on  antud  ülevaade  kasutatavuse  atribuutidest  ja  mõõdikutest,  erinevatest           
kasutatavuse  testimise  võimalustest  koostöös  ekspertidega  ning  kasutatavuse  testimise         
võimalustest  koos  kasutajate  või  potentsiaalsete  kasutajatega.  Kuigi  tegu  on  erinevate           
meetoditega,  annavad  mõlemad  meetodid  kasutatavuse  probleemide  väljaselgitamisel        
väärtusliku   panuse.  
 
Jakob  Nielseni  (1994a)  kohaselt  on  kasutatavus  mitmetahuline  mõiste  ning  sisaldab  viit            
erinevat    atribuuti :  

● Õpitavus:  süsteemi  peab  olema  võimalik  kiirelt  selgeks  õppida,  et  seal  erinevaid            
tegevusi   läbi   viia;  

● Tõhusus:  süsteemi  kasutamine  on  tõhus,  kasutajal  on  peale  süsteemi  selgeks           
õppimist   kõrge   produktiivsus   tegevuste   sooritamisel;  

● Meeldejäävus:  süsteem  peab  olema  lihtsasti  meeldejääv,  et  tavakasutaja,  kes          
süsteemi  mõnda  aega  ei  kasuta,  saab  ka  süsteemi  taas  kasutama  hakates  kergesti             
tegevustega   hakkama,   ilma,   et   peaks   süsteemi   kasutamist   uuesti   õppima;  

● Vead:  süsteemi  kasutamisel  peaks  tekkima  vähe  vigu  ning  katastroofilisi  vigu  ei            
tohiks  üldse  olla,  vigade  tekkimise  korral  peaks  kasutajal  olema  võimalik  kergesti            
vigadest   taastuda;  

● Rahulolu:  süsteemi  peaks  olema  meeldiv  kasutada  ja  kasutajal  peaks  olema           
subjektiivne   rahulolu   süsteemiga.   (Nielsen,   1994a)  

Nielseni  sõnul  on  peamisteks  kasutatavuse  mõõdikuteks  testülesande  õnnestumise         
protsent,  aeg, mis  kulub  tegevuse  sooritamiseks,  veamäär ja kasutajate  subjektiivne           
rahulolu    (Nielsen,   2001).  

1.4.1.   Ekspertteadmistel   põhinevad   meetodid  
Shneiderman  jt  (2018)  on  selgitanud,  et  kasutatavuse  eksperdid  on  kas  konkreetse            
tarkvaratoote  spetsialistid  või  omavad  põhjalikku  arusaama  kasutajaliidese  disaini         
põhimõtetest.  Ekspertteadmistel  põhinevad  meetodid  on  kasulikud  nii  varajase  kui  ka           
hilisema  tootedisaini  faasis.  Soovitatakse  kasutada  kolme  kuni  viit  erinevat  eksperti,  et            
tuvastada  suurim  võimalik  arv  vigu  ning  saavutada  parim  tulemus.  (Shneiderman  jt,  2018)             
Allpool   on   kirjeldatud   meetodeid,   kus   kasutatakse   eksperthinnanguid   (vt   ka     joonist     2):  
 

a) Heuristiline   hindamine  
Heuristilise  hindamise  (ingl.  k. heuristic  evaluation )  korral  hindab  ekspert  kasutajaliidest,           
lähtudes  konkreetsetest  disainipõhimõtetest.  Põhimõtted  põhinevad  enamasti  Nielsen’i        
heuristikutel,  mis  avaldati  Nielseni  poolt  aastal  1994,  kuid  mis  on  teksperthindamistel            
tänini   kasutusel.   Nielsen’i   kümme   heuristikut   on   järgnevad   (Nielsen,   1994b):  
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● Süsteemi  oleku  nähtavus  (1).  Kasutaja  peaks  olema  igal  ajal  teadlik,  mis  lehel             
toimub.  Seda  on  võimalik  teha  läbi  tagasiside  andmise  kasutajale  mõistliku  aja            
jooksul.  

● Kooskõla  päris  maailma  ja  süsteemi  vahel  (2).  Süsteem  peaks  suhtlema  kasutajale            
tuttavas  keeles,  mitte  süsteemiga  seotud  terminites.  Info  peaks  olema  esitatud           
loogilises   järjekorras.  

● Kasutajapoolne  kontroll  ja  vabadus  (3).  Kasutajal  peab  olema  võimalus  liikuda           
edasi  soovimatust  staatusest  süsteemis.  Seda  saab  teha,  võimaldades  kasutajale          
“võta   tagasi”   ja   “tee   uuesti”   funktsionaalsuseid.  

● Järjepidevus  ja  standardid  (4).  Kasutajad  ei  peaks  mõistatama,  kas  erinevad  sõnad            
või   tegevused   tähendavad   sama   asja.  

● Vigade  ennetamine  (5).  Parim  oleks  disainides  püüda  ennetada  võimalikke  vigu,           
mis  kasutajad  teha  võivad.  Kasutajal  võiks  olla  võimalik  anda  kinnitus  oma  soovile             
teatud   tegevust   sooritada,   enne   kui   tegevus   teostatakse.  

● Äratundmine  meenutamise  asemel  (6) .  Erinevad  elemendid  peaksid  kasutaja  jaoks          
olema  lihtsasti  mõistetavad,  et  ta  ei  peaks  lehel  ringi  käies  jätma  meelde  erinevat              
informatsiooni.  

● Paindlikkus  ja  tõhusus  (7) .  Võimaldada  nii  algajale,  kui  ka  edasijõudnud  kasutajale            
mugav   kasutuskogemus.   

● Esteetiline  ja  minimalistlik  disain  (8) .  Leht  peaks  sisaldama  vaid  kasutaja  jaoks            
olulist  informatsiooni.  Igasugune  liigne  sisu  võib  varjata  ära  palju  olulisema           
informatsiooni.  

● Vigade  esitamine,  diagnoos  ja  taastumine  (9) .  Veateated  peavad  ilmnema  lihtsas           
keeles,   viitama   probleemile   ja   pakkuma   välja   lahenduse.  

● Abi  ja  dokumentatsioon  (10) .  Kuigi  soovime,  et  kasutaja  ei  peaks  üldse            
dokumentatsiooni  poole  pöörduma  abi  saamiseks,  võib  olla  vajalik  kasutusjuhised          
siiski  väga  lihtsasti  loetaval  ja  võimalikult  kokkuvõtlikul  kujul  lisada.  (Nielsen,           
1994b)  

 
b) Juhendmaterjali   põhine   analüüs  

Juhendmaterjali  põhise  analüüsi  (ingl.  k. guidelines  inspection )  käigus  lähtub  ekspert           
kasutatavuse  hindamisel  analüüsi  tellinud  ettevõtte  või  organisatsiooni  juhendmaterjalidest.         
Ekspert  keskendub  sellele,  et  disain  oleks  kooskõlas  juhendmaterjalis  sisalduvate          
reeglitega.  (Shneiderman  jt,  2018)  Vastupidiselt  heuristilisele  hindamisele,  kasutatakse         
juhendmaterjali  põhise  analüüsi  puhul  suurt  hulka  reegleid  (10 – 200),  mille  järgimist           
hinnatakse   ning   viimane   on   seetõttu   ka   palju   ajakulukam.   (Lazar   jt,   2017)  
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c) Järjepidevuse   kontroll  

Järjepidevuse  kontrolli  (ingl.  k. consistency  inspection )  tehes  püüavad  eksperdid  leida           
kasutajaliidesel  vastuolusid  või  anomaaliaid,  mis  ei  ühti  ülejäänud  kasutajaliidese  disaini           
stiiliga.  See  võib  puudutada  erinevaid  aspekte  visuaalsest  stiilist,  alates  šriftidest  kuni            
värvilahenduseni  ja  nii  edasi.  (Shneiderman  jt,  2018)  Kui  hinnangu  tellinud           
organisatsioonil  on  spetsiifilisi  disaini  reegleid,  võetakse  ka  need  arvesse,  et  veenduda            
selles,   et   kasutajaliidese   disain   on   läbivalt   järjepidev.   (Lazar   jt,   2017)  
 

d) Kognitiivne   läbiproovimine  
Kognitiivse  läbiproovimise  meetodi  (ingl.  k.  c ognitive  walkthrough )  puhul  püüavad          
eksperdid  imiteerida  kasutajaid,  viies  läbi  tegevusi,  mis  on  kasutajaliidesel  sagedamini           
levinud  tegevuste  täitmisel  vajalikud.  Läbi  proovitakse  ka  need  tegevused,  mis  ei  ole  kõige              
levinumate  seas,  et  vältida  võimalikke  vigu.  (Shneiderman  jt,  2018).  Kognitiivne           
läbiproovimine  on  saanud  alguse  koodi  läbiproovimistest,  mis  on  kasutusel          
tarkvaraarendusega  tegelevates  meeskondades.  Kognitiivse  läbiproovimise  fookus       
kasutatavuse  testimisel  on  sellel,  kui  lihtne  on  süsteemi  selgeks  saada  avastamise  teel.             
Eksperdid  viivad  samm-sammult  läbi  tegevusi,  et  avastada  võimalikke  vigu  või           
ebamugavusi  ülesande  sooritamise  protsessis.  (Dix  jt,  2004)  Kognitiivset  läbiproovimist          
võib  kasutada  igas  toote  disaini  faasis,  kuid  meetodil  on  kitsam  fookus  (nimelt  õpitavus,              
ingl.  k. learnability ),  kui  heuristilisel  hindamisel,  mis  keskendub  ka  tulemuslikkusele  ja            
teistele   kasutatavuse   omadustele.   (Wilson,   2014a)  
 

e) Formaalne   kasutatavuse   hindamine  
Formaalse  kasutatavuse  hindamise  (ingl.  k. formal  usability  inspection )  korral  peavad           
eksperdid  koos  moderaatori  ja  disaini  meeskonnaga  ametlikke  koosolekuid,  et  arutada           
olemasoleva  disaini  tugevusi  ja  nõrkusi.  Disaini  meeskond  saab  adresseerida  tõstatatud           
teemasid  ning  nõustuda  või  vastu  argumenteerida.  (Shneiderman  jt,  2018)  Kuigi  kasutajaid            
formaalsetes  kasutatavuse  kontrollides  ei  kaasata,  lähtutakse  seal  tugevalt         
kasutajapersoonadest,  tegevustest  ja  kasutajapõhistest  probleemi  lahendamise  mustritest.        
(Wilson,   2014a)  
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Joonis  2.  Lõputöö  autori  koostatud  kokkuvõtlik  joonis,  mis  lühidalt  kirjeldab  erinevaid            
ekspertteadmistel   põhinevaid   kasutatavuse   testimise   meetodeid.  

1.4.2.   Kasutatavuse   testimine   kasutajatega  
Eksperthinnangutele  lisaks  on  kasutatavuse  probleemide  leidmise  juures  oluline  roll          
olemasolevatel  kasutajatel  või  potentsiaalsetel  kasutajatel.  Kasutajad,  kes  kasutajaliidesega         
ka  päriselus  kokku  puutuvad  ja  seal  erinevaid  tegevusi  läbi  viivad,  annavad  asendamatut             
sisendit  selle  kohta,  millised  on  kasutajaliidesel  esinevad  kasutatavuse  probleemid.          
Järgnevalt  on  välja  toodud  enim  levinud  kasutatavuse  testimise  meetodid,  mida  viiakse  läbi             
kasutajatega   (vt   ka   joonist   3):  
 

a) Kasutatavuse   testimise   labor  
Kasutatavuse  testimist  on  võimalik  läbi  viia  spetsiaalsetes kasutatavuse  testimise  laborites           
(ingl.  k. usability  lab ),  mis  sisaldab  vajalikke  seadmeid,  mida  kasutatavuse  testimise  juures             
vaja  läheb.  Laboris  saavad  kasutatavuse  testimise  juures  olla  kohal  osaleja(d),  moderaator            
ja  testi  jälgijad,  kas  ühes  toas  või  erinevates  tubades,  sõltuvalt  labori  spetsiifikast.             
Täielikult  varustatud  labor  sisaldab  seadmeid,  mis  võimaldavad  hinnata  osalejat  erinevate           
nurkade  alla  sätitud  kaamerate  ja  silmaliigutusi  jälgiva  tarkvara  abil.  Labor  sisaldab  sageli             
ka  mobiilil  testimiseks  vajalikku  varustust  ja  logimise  tarkvara,  mis  võimaldab  saada  testist             
olulist  informatsiooni.  (Barnum,  2011)  Hoolimata  sellest,  et  laborites  on  suur  hulk            
vajalikku  varustust  ja  vaikne  keskkond,  ei  sobi  seda  tüüpi  testid  igat  tüüpi  kasutatavuse              
testimiseks.  Forsseeritud  ja  ebahariliku  keskkonna  tõttu  on  keeruline  imiteerida  päris-elu           
olukorda,  eriti  rühmatöö  käigus,  mida  mõjutab  tugevalt  ümbritsev  keskkond,  kontekst  ja            
tähelepanu   kõrvale   juhtivad   tegurid.   (Dix   jt,   2004)  
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b) Samaaegne  valjult  mõtlemise  meetod  ja  retrospektiivne  valjult  mõtlemise         

meetod  
Van  den  Haak  &  de  Jong  (2003)  on  kirjeldanud,  et  samaaegse  valjult  mõtlemise  meetodi               
(ingl  k. concurrent  think-aloud  method ) puhul  osalejad  väljendavad  oma  mõtteid           
verbaalselt  samal  ajal,  kui  sooritavad  erinevaid  testülesandeid.  Retrospektiivse  valjult          
mõtlemise  meetodi  (ingl.  k. retrospective  think-aloud  method )  korral  väljendavad  osalejad           
oma  mõtteid  testülesannete  lahendamisest  pärast  testülesannete  sooritamist  tagasivaatavalt.         
Mõlemad  meetodid  võimaldavad  saada  sarnaseid  tulemusi,  kuigi  mõlema  puhul  võivad           
esineda  ka  erinevad  probleemid.  Hoolimata  sellest,  et  verbaalne  kõne  võimaldab  paremini            
mõista  inimese  reageeringuid  ja  tundeid,  võib  valjult  mõtlemise  kui  meetodi  kaasamine            
tuua  kaasa  probleemkohti.  Näiteks  samaaegse  valjult  mõtlemise  meetodi  puhul  on  oht,  et             
avastatakse  valevead  või  on  vigu  keeruline  tabada  sel  põhjusel,  et  osaleja  testi  ajal  häälega               
räägib.  Retrospektiivse  valjult  mõtlemise  meetodi  puhul  ei  pruugi  osaleja  pärast  testi            
sooritamist  enam  nii  täpselt  mäletada,  mida  ta  testi  sooritamise  ajal  mõtles.  Osaleja  võib              
tulla   välja   hoopis   uute   mõtetega   retrospektiivi   käigus.   (van   den   Haak   &   de   Jong,   2003)  
 

c) Kaugtestimine  
Kaugtestimine  (ingl.  k. remote  usability  testing )  on  taskukohane  kasutatavuse  testimise           
viis,  kus  testi  moderaator  ja  osaleja  ei  ole  samas  asukohas  testi  sooritamise  hetkel.  Testis               
osaleja  on  oma  tavapärases  keskkonnas  ja  osaleb  testis  oma  harjumuspäraseid  seadmeid            
kasutades,  mida  loetakse  ühtlasi  antud  meetodi  suurteks  eelisteks.  Moderaator  saab  testi            
kohta  informatsiooni  videot,  heli  ja  ekraanil  toimuvat  salvestavate  tööriistade  kaudu.           
Kaugtestimise  meetodi  abil  saab  kaasata  suurel  hulgal  osalejaid,  erinevatest  geograafilistest           
piirkondadest .    (De   Blecker   &   Okoroji,   2018)  
 

d) Online   küsitlus  
Online  küsitluse  (ingl.  k. online  survey )  abil  on  uurijatel  võimalik  koguda  suurt  hulka              
informatsiooni  paljudelt  osalejatelt,  kes  asuvad  erinevates  geograafilistes  piirkondades.         
Tegu  on  soodsa  testimise  meetodiga.  Küsitluste  läbi  on  võimalik  teha  tõhusat  statistilist             
andmeanalüüsi.  Online  küsitlusi  kasutatakse  paralleelselt  koos  teiste  kasutatavuse  testimise          
meetoditega,  et  avastada  kasutatavuse  probleeme  tõhusamalt.  Küsitluse  koostaja  peab          
hoiduma   kallutatud   küsimuste   küsimisest.   (Rosenzweig,   2015)  
  

 
 
 
 

16  



 

 
e) Intervjuud   ja   fookusgrupid  

Intervjuud  kasutajate  ja  fookusgruppidega  (ingl  k. interviews  and  focus-groups )          
võimaldavad  uurijatel  saada  väga  detailset  informatsiooni  kasutatavuse  ja  selle          
probleemide  kohta.  Intervjuud  on  pooleldi  struktureeritud,  sest  põhieesmärki  silmas          
pidades  on  vaja  küsida  teatud  küsimusi,  kuid  küsimused  võivad  olla  avatud,  võimaldades             
osalejatel  edasi  anda  sügavamat  arusaama  ja  tajumusi,  mis  võivad  jääda  märkamatuks            
mõne  muu  meetodi  käigus.  Intervjueerijad  võivad  küsimusi  sorteerida  või  luua  uusi            
küsimusi  jooksvalt,  sõltuvalt  sellest,  mida  osaleja  on  vastanud.  Intervjuud  võtavad  palju            
aega  ja  nendega  on  võimalik  kaasata  vaid  väikest  hulka  osalejaid.  (Lazar  jt,  2017)              
Fookusgrupi  intervjuu  on  hea  meetod,  kui  peetakse  silmas  konkreetseid  kasutajagruppe.           
Miinuseks  on  see,  et  domineerivamad  grupi  liikmed  võivad  mõjutada  teiste  grupiliikmete            
vastuseid.   (Shneiderman   jt,   2018)  
 

f) Universaalse   kasutatavuse   testimine  
Universaalse  kasutatavuse  testimise  (ingl.  k. universal  usability  testing )  eesmärk  on           
adresseerida  igasuguste  kasutajate  vajadusi,  hoolimata  nende  kultuurilisest  taustast,         
füüsilisest  võimekusest,  motivatsioonist  või  iseloomust.  Universaalne  kasutatavus  on         
oluline  ka  ärilises  mõttes,  nimelt  e-kaubanduse  platvormid,  mille  puhul  on  lisapingutusi            
universaalse  kasutatavuse  parendamise  nimel  tehtud,  suudavad  20%  rohkem  turgu          
laiendada.   (Schneiderman   jt,   2018)  

 
g) Silma   jälgimise   meetod   ja   teised   biomeetriliste   andmete   kogumise   viisid  

Silma  jälgimise  meetod  (ingl.  k. eye-tracking  method )  võimaldab  erinevate  seadmete  või            
programmide  kaudu  saada  informatsiooni  selle  kohta,  kuhu  ja  kui  kaua  vaatab  inimese  silm              
ekraanil.  Programm  võimaldab  koostada  ka  soojuskaardi  selle  info  põhjal,  kuhu  testis            
osaleja  silmad  on  fikseerunud  kõige  sagedamini  ja  kauem,  seda  nii  individuaalsete            
osalejate  kui  kõikide  osalejate  peale  kokku.  (Barnum,  2011)  Veebireklaami  pakkujad           
kasutavad  samuti  silmajälgimise  meetodit  teste  tehes,  sest  on  huvitatud  sellest,  millised  on             
kõige  kasulikumad  kohad  kasutajaliidesel  reklaami  esitamiseks.  Teisedki  biomeetrilised         
andmed,  näiteks  vererõhk  ja  südame  löögisagedus,  mis  annavad  informatsiooni  inimese           
füüsiliste  reageeringute  kohta  testülesannete  sooritamise  hetkel,  võivad  anda  uurijatele          
väärtuslikku   informatsiooni.   (Rubin   &   Chisnell,   2008)  
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Joonis  3.  Töö  autori  poolt  koostatud  kokkuvõtlik  joonis,  mis  lühidalt  kirjeldab  erinevaid             
kasutajapõhiseid   kasutatavuse   testimise   meetodeid.  

1.5.  Varasemalt  valminud  kasutatavuse  testimist      
uurimismeetodina   rakendanud   lõputööd  
Autorile  teadaolevalt  ei  ole  Eestis  tehtud  lõputöid  ega  avalikke  uurimusi,  mis  käsitleksid             
lapsevanematele  suunatud  veebilehtede  kasutatavust.  Siiski,  on  ühe  Eesti  lasteriiete  tootja,           
Breden  Kids’i  veebilehel  läbi  viidud  kasutatavuse  uuring,  mille  tagajärjel  parendati           
oluliselt  veebilehe  kasutuskogemust  ja  ärilist  tulemuslikkust.  Veebilehe  arendus  võitis  ka           
Digitegu  2018  auhinna.  Uuringus  osalejaid  testiti  erinevatel  seadmetel,  läbi  viidi  ka            
küsitlused  ja  intervjuud.  (Trinidad  Wiseman)  Täpsemalt  ei  ole  uuringu  metoodikat           
kirjeldatud.  
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Eestis  on  kirjutatud  mitmeid  lõputöid  muudest  valdkondadest,  mille  käigus  on  analüüsitud            
erinevate  veebilehtede,  rakenduste,  tarkvara  või  õppevahendite  kasutatavust.  Enamikes         
töödes  on  fokusseeritud  ühele  konkreetsele  süsteemile,  tarkvarale  või  veebilehele,  kuid           
ühes  töös  on  testimine  läbi  viidud  nelja  erineva  veebilehe  peal  (autor  Kadi  Lauk).  Selles               
lõputöös  viidi  kasutatavuse  testimine  läbi  kuue  osalejaga,  kes  sooritasid  igal  veebilehel  neli             
testülesannet.  Lisaks  testülesannete  sooritamisele  on  selles  lõputöös  kasutatud  kaartide          
sorteerimise  meetodit  ja  heuristilist  hindamist,  mis  viidi  läbi  lõputöö  autori  ja  ekspertide             
poolt.  
 
Enamikes  töödes  on  kasutatud  kasutajapõhist  testimise  meetodit,  täpsemalt  valjult          
mõtlemise  meetodit.  Kahes  töös  on  kasutatud  ka  heuristilist  hindamist,  mis  on  läbi  viidud              
lõputöö  autori  enda  või  ka  ekspertide  poolt.  Mitmetel  juhtudel  on  kasutatud  enne  ja  pärast               
kasutatavuse  teste  intervjuude  läbi  viimist  või  küsimustikule  vastamist  laialdasema  info,           
emotsioonide  ja  hinnangute  saamiseks.  Enamikes  töödes  on  kajastatud  vaid  üks  testimise            
faas,  kahe  töö  raames  on  läbi  viidud  kaks  testimisfaasi.  Tabelis  2  on  võimalik  näha               
nimekirja  kümnest  Eestis  kirjutatud  lõputööst,  kus  on  kasutatud  kasutatavuse  hindamise           
meetodeid.  
 
Tabel   2.    Eestis   tehtud   lõputööd   kasutatavuse   testimise   teemal  
Tudeng  Tase,   aasta,  

ülikool  
Töö   nimetus  Hindamismeetodid  

Piret  
Palgi  

Magister,   2018,  
TÜ  

Info-   ja   dokumendi-  
haldustarkvara  
WebDesktopi  
kasutatavuse   testimine  

Testimine   kasutajatega:  
*   Poolstruktureeritud   intervjuud  
*   Valjult   mõtlemise   meetod  
(6   osalejat)  

Kristiina  
Aasna  

Magister,   2017,  
TÜ  

Veebilehe   kasutatavuse  
analüüs   Tartu   Ülikooli  
Ühiskonnateaduste  
Instituudi   näitel  

Testimine   kasutajatega:  
*   Asünkroonne   kaugtestimine  
*   Vaatlus  
*   Poolstruktureeritud   intervjuu  
(2   erinevat   kasutajagruppi,   ühes   5,   teises  
10   osalejat)  

Volodymyr  
Shyshla  

Magister,   2017,  
TTÜ  

Usability   analysis   and  
improvement   of   the   user  
interface   of   the   “Online  
Portal   of   Lviv   Citizen”  

Testimine   kasutajatega  
(8   osalejat)  

Piia  
Ploovits  

Magister,   2017,  
TTÜ  

Kasutatavuse   testimine   ja  
analüüs   Postimehe  
veebilehe   näitel  

Kasutatavuse   testimine   kasutajatega:  
*   Eelintervjuu  
*   Pilgu   jälgimise   meetod,  
*Hiire   liikumise   jälgimise   meetod  
*   järelintervjuu  
(2   kasutajagruppi,   kokku   24   osalejat,   2  
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testfaasi)  
Kadi  
Lauk  

Magister,   2015,  
TTÜ  

Veebilehtede   kasutatavuse  
hindamine   elektrimüügi  
ettevõtete   näitel  

*   Heuristiline   hindamine   (lõputöö   autor)  
*   Kaartide   sorteerimine   (27   kasutajat)  
*   Kasutatavuse   testimine   kasutajatega   (6  
osalejat)  

Svetlana  
Kozlovs-  
kaja  

Magister,   2014,  
TLÜ  

Veebipõhiste  
õppematerjalide  
interaktiivsuse   heuristiline  
hindamine  

Eksperthindamine:   heuristiline  
hindamine   (lõputöö   autor,   eksperdid)  

Mihkel  
Uukkivi  

Magister,   2006,  
TLÜ  

Kasutajakeskne  
veebidisain:   õppevahendi  
loomine   ja  
kasutajakesksuse  
testimine  

Kasutatavuse   testimine   kasutajatega   (4  
osalejat)  

Kert  
Ojasaar  

Bakalaureus,  
2018,   TTÜ  

Kasutatavuse   testimine   ja  
analüüs   FoodDocs  
veebirakenduse   näitel  

Testimine   kasutajatega  
(esimene   testimine   6   osalejat,   teine  
testimine   5   osalejat)  

Diana  
Siimson  

Bakalaureus,  
2007,  
TTÜ  

Autokool   Rool   veebilehe  
moderniseerimine  
kasutatavuse  
testide   ja   analüüsi   baasil  

Kasutatavuse   testimine   kasutajatega:  
*   Poolstruktureeritud   intervjuu  
*   Valjult   mõtlemise   meetod  
(2   testfaasi:   mõlemas   3   osalejat)  

Erik  
Berendsen  

Bakalaureus,  
2014,  
TÜ  

Usability   testing   of   e-shop  
software  

*   Eelküsimustik  
*   Testimine   valjult   mõtlemise   meetodi  
abil  
*   Järelküsimustik  
(5   osalejat)  

 

Käesoleva   lõputöö   käigus   rakendatud   uuringumeetodeid   on   käsitletud   peatükis   2.  
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2.   Uuringu   ülesehitus   ja   metodoloogia  

Antud  peatükis  on  kirjeldatud  magistritöö  raames  läbi  viidud  uuringu  ülesehitust  ning            
metodoloogiat.  Autor  põhjendab  ära  valimi  moodustamise  põhimõtted,  tutvustab         
testitavaid  veebilehti,  kirjeldab  testideks  tehtud  ettevalmistusi,  testide  ülesehitust,         
tekstülesandeid   ning   järelküsimustikku.  

2.1.   Osalejate   arv   kasutatavuse   testimiseks  
Nielsen  on  tõestanud,  et  sobiv  valimi  suurus  kvalitatiivsete  uuringute  läbiviimiseks  on  viis.             
(Nielsen,  2000)  Nielseni  sõnul  leiavad  viis  kasutatavuse  uuringus  osalejat  ligikaudu  85%            
kasutatavuse  probleemidest  (vt  joonis  4).  Kuigi  15  osalejaga  oleks  võimalik  leida  peaaegu             
kõik  kasutatavuse  probleemid,  soovitab  Nielsen  keskenduda  pigem  rohkemale  arvule          
uuringutele  (vaid  ühe  15  osalejaga  testi  asemel  kolm  testi,  viie  osalejaga).  Kui  need  85%               
probleemidest,  mis  on  leitud,  on  parandatud,  on  mõtet  testida  uuesti.  Seega  on  mõistlikum              
eraldada  eelarve  mitmele  uuringule,  kus  on  viis  osalejat,  kui  vaid  ühele  uuringule,  kus  on               
15  osalejat  ja  millele  enam  teist  uuringut  peale  probleemide  parandust  ei  järgne.  (Nielsen,              
2000)  
 

 
Joonis  4.  Kasutatavuse  uuringus  osalejate  arvu  ning  võimalike  leitavate  kasutatavuse           
probleemide   hulga   seos.   (Allikas:   Nielsen,   2000)  
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Iga  projekt  on  erinev  ning  Nielseni  sõnul  võib  mõne  projekti  puhul  olla  piisav  ka  kahe                
osalejaga  testimine  ühe  uuringu  kohta,  teised  projektid  võivad  aga  nõuda  rohkem,  näiteks             
kaheksa   osalejat,   üldine   soovitus   jääb   aga   viie   osaleja   juurde.   (Nielsen,   2012a)  
 
Ka  Virzi  leidis  oma  uurimuses,  et  80%  vigadest  on  võimalik  leida  nelja  või  viie  uuringus                
osalejaga.  Järgmised  osalejad  leiaksid  väiksema  hulga  uusi  vigu  ning  kõige  olulisemad            
probleemid   on   leitavad   juba   esimeste   osalejate   poolt.   (Virzi,   1992)  

2.2.   Osalejate   selekteerimine  
Lapsevanematele  mõeldud  veebilehekülgede  peamisteks  kasutajateks  on  lapsevanemad.        
Lisaks  on  külastajate  seas  rasedust  planeerivad  ja  lapseootel  kasutajad.  Antud  uuringu            
raames  on  sihtgrupiks  võetud  Eesti  lapsevanematele  suunatud  veebilehtede  potentsiaalsed          
kasutajad:  

● eesti  keelt  oskavad  vähemalt  ühe  alla  7-aastase  lapse  vanemad,  lapseootel  või            
rasedust   planeerivad   tulevased   lapsevanemad;  

● vanuses  25 – 40  aastat  (Eestis  on  ema  keskmine  vanus  lapse  sünnil  ligikaudu  30a             
(Statistikaamet,   2017));  

● kokkupuude  testitavate  veebilehtedega  on  olematu  või  vähene  (vähene  =  vähem,           
kui   kord   kuus).  

Osalejaid  uuringuks  otsis  autor  erinevate  lapsevanematele  mõeldud  virtuaalsete  gruppide          
kaudu,  tuues  välja  eelnevalt  sõnastatud  tingimused.  Kokku  kaasati  uuringusse  kümme           
osalejat.  
 
Nielsen  (2012)  leiab,  et  isegi,  kui  lehe  kasutajate  seas  on  olemas  erinevat  tüüpi  kasutajad,               
on  vaja  iga  erineva  kasutajagrupi  peal  erinevaid  teste  korraldada  vaid  siis,  kui             
kasutajagrupil  on  veebilehel  väga  erinevad  tegevused,  näiteks  veebilehel  toodete  müümine           
ja  toodete  ostmine,  mis  on  täiesti  erinevad  protsessid.  Antud  magistritöö  käigus            
läbiviidavas  uuringus  on  keskendutud  nendele  tegevustele,  mis  on  mõeldud          
lõppkasutajatele  (mitte  ettevõtetele  või  partneritele),  seega  ei  ole  tarvis  iga  kasutajagrupi            
kohta  viit  erinevat  kasutajat  testida,  vaid  piisab  viiest  kasutajast  seadme  kohta  kogu             
uuringu   läbiviimiseks.   
 
Kuna  eesmärgiks  oli  testida  nii  veebi-  kui  ka  mobiiliversioone,  on  mõlema  versiooni  jaoks              
valitud  erinevad  osalejad,  viis  osalejat  testisid  veebilehti  ja  viis  mobiiliversioone.  Seadmete            
platvormid  (operatsioonisüsteemid)  ei  ole  olulised,  sest  uuringud  on  näidanud,  et           
tulemused  on  samad  (Nielsen,  2012b).  Andmed  uuringus  osalenute  kohta,  sealhulgas  igale            
osalejale   uuringu   tarbeks   määratud   kood,   on   esitatud   tabelis   3:   
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Tabel   3.    Uuringus   osalenute   detailid  

Kood  Sugu  Vanus  <7a   lapsi  Testseade  

1L  M  30  1  arvuti  

2L  N  31  2  arvuti  

3L  N  35  2  arvuti  

4L  N  33  2  arvuti  

5L  N  27  1  arvuti  

6M  N  34  2  mobiiltelefon  

7M  N  31  1  mobiiltelefon  

8M  N  35  2  mobiiltelefon  

9M  N  29  1  mobiiltelefon  

10M  M  36  1  mobiiltelefon  
 
Osalejate  hulgas  oli  kaks  meest  ja  kaheksa  naist.  Pooltel  kasutajatel  on  kaks  alla  7-aastast               
last,  pooltel  üks  laps.  Osalejate  keskmiseks  vanuseks  on  32,  vanim  osalejatest  on             
36-aastane   ja   noorim   27-aastane.   

2.3.   Testitavad   veebilehed  
Antud  peatükis  on  lähemalt  kirjeldatud  kuut  erinevat  veebilehte,  mille  kasutatavust  lõputöö            
raames  anaüüsitakse.  Iga  veebilehe  kohta  on  välja  toodud  veebilehtede  aadressid,           
lühikirjeldused,  milline  on  lehtede  sisu,  kui  palju  on  lehtedel  külastusi  ning  kes  haldab              
antud  lehti.  Samuti  on  esitatud  veebilehtede  pealehtede  kuvatõmmised  arvutist  ja  mobiilist            
vaadatuna.  
 

a) Perekool    ( www.perekool.ee )  
Perekool  on  Eesti  külastatuim  lapsevanematele  suunatud  veebiportaal  (keskmiselt  350000          
külastajat  kuus  (Metrix.Station,  Perekool)).  Perekooli  leht  sisaldab  aktiivselt  kasutusel          
olevat  foorumit,  artikleid,  videoid,  osta-ja-müü  sektsiooni.  Veebilehel  on  võimalik  kasutada           
otsingut.  Lehel  on  võimalik  luua  endale  kasutajakonto.  Lehekülg  sisaldab  ka  sisuturunduse            
artikleid,  reklaami  ja  linke  TV3  uudistele.  Perekooli  haldab  Eesti  Ämmaemandate  Ühing.            
Perekooli   pealehe   kuvatõmmis   arvutist   ja   mobiilist   vaadatuna   on   leitav   jooniselt   5.  
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Joonis  5.  Perekooli  pealeht  arvutist  (vasakul)  ja  mobiilist  (paremal)  vaadatuna  (29.            
september   2019)  
 

b) Emmede   Klubi    ( www.emmedeklubi.ee )  
Emmede  Klubi  veebilehel  on  olemas  foorum,  artiklid,  artiklite  kommenteerimise  võimalus,           
artiklite-  ja  blogipostituste  kirjutamise  võimalus  ning  videosarjade-  ja  õpetuste  vaatamise           
võimalus.  Lehel  saab  luua  omale  kasutajakonto  ja  kasutada  ka  otsingumootorit.  Leht            
sisaldab  reklaame.  Balti  portaale  külastab  kuus  rohkem  kui  450000  kasutajat,  (Emmede            
Klubi)  mis  viitab  sellele,  et  Eesti  veebilehe  külastatavus  võib  olla  kuskil  100000  kasutaja              
ringis  kuus.  Emmede  Klubi  on  veebileht,  mis  kuulub  Läti  ettevõttele  SIA  "Lietišķās             
kreativitātes  grupa",  mis  haldab  antud  lehekülge,  vastavalt  eesti-,  läti-,  leedu-  ja            
venekeelsetena  kõikides  Baltimaades.  Emmede  Klubi  pealehe  kuvatõmmis  arvutist  ja          
mobiilist   vaadatuna   on   leitav   jooniselt   6.  

 
 

 

 

Joonis  6.  Emmede  Klubi  pealeht  arvutist  (vasakul)  ja  mobiilist  (paremal)  vaadatuna  (29.             
september   2019)  
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c) Tark   Vanem    ( www.tarkvanem.ee )  
Tark  Vanem  veebileht  sisaldab  kasulikke  artikleid  erinevatest  lapsevanemaid  ja  lapsi           
puudutavatest  valdkondadest,  teste,  töölehti,  koolituste  informatsiooni,  lugemissoovitusi.        
Lehel  on  spetsialistidelt  nõu  küsimise  võimalus.  Lehel  on  võimalik  kasutada  otsingut.            
Lehekülg  ei  sisalda  reklaame.  Tark  Vanem  veebilehte  haldab  Tervise  Arengu  Instituut.            
Külastuste  arvu  kohta  andmed  puuduvad.  Tark  Vanem  pealehe  kuvatõmmis  arvutist  ja            
mobiilist   vaadatuna   on   leitav   jooniselt   7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis  7.  Tark  Vanem  pealeht  arvutist  (vasakul)  ja  mobiilist  (paremal)  vaadatuna  (29.             
september   2019)  
 

d) Minu   Laps    ( www.minulaps.ee )  
Minu  Laps  sisaldab  artikleid  lapsevanematele,  artiklite  kommenteerimise  võimalust,  oma          
konto  loomise  võimalust,  otsingu  kasutamise  võimalust.  Lehel  on  link  ka  Minu  Laps             
e-poodi,  mis  on  eraldiseisev  leht  ning  erineb  visuaalselt  Minu  Laps  veebilehest.  E-poe             
veebilehte  antud  uuringusse  ei  kaasatud.  Minu  Laps  veebileht  sisaldab  reklaame.  Lehte            
haldab  Uberte  OÜ.  Lehel  on  17000  külastust  kuus  (Minu  Laps).  Minu  Laps  pealehe              
kuvatõmmis   arvutist   ja   mobiilist   vaadatuna   on   leitav   jooniselt   8.  
 

 

Joonis  8 .  Minu  Laps  pealeht  arvutist  (vasakul)  ja  mobiilist  (paremal)  vaadatuna  (29.             
september   2019)  
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e) Kuhu   Minna   Lastega    ( www.kuhuminnalastega.ee )  

Kuhu  Minna  Lastega  on  veebilehülg,  mis  võimaldab  lapsevanematel  leida  kohti,  kus  veeta             
aega  lastega.  Leheküljel  on  võimalik  tutvuda  erinevate  kohtade  ja  üritustega,  on  võimalik             
anda  ka  arvutusi  ning  ise  soovitada  lehel  puudu  olevaid  kohti.  Kohti  on  võimalik  otsida               
kaardilt,  kasutades  seal  olevat  otsingut  ning  määrates  vastava  märksõna,  kategooria  ja            
asukoha.  Lehel  on  ka  kalender  ja  erinevad  artiklid,  mis  sisaldavad  lehe  haldajate  poolseid              
soovitusi.  Samuti  on  kajastatud  lapsevanemate  arvutused  erinevatele  kohtadele.  On          
võimalik  esitada  küsimusi  või  kommentaare  erinevatele  kohtadele,  lisades  oma  nime  ja            
e-maili  aadressi.  Partnerid  võivad  enda  kohta  info  lisada,  valides  tasuta  ja  tasulise  paketi              
vahel,  mis  pakub  rohkem  võimalusi  oma  nähtavuse  suurendamiseks.  Lehte  haldab  Valco            
OÜ.  Lehel  on  umbes  10000  külastust  kuus.  (Metrix.Station,  Kuhu  Minna  Lastega)  Kuhu             
Minna   Lastega   pealehe   kuvatõmmis   arvutist   ja   mobiilist   vaadatuna   on   leitav   jooniselt   9.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Joonis  9.  Kuhu  Minna  Lastega  pealeht  arvutist  (vasakul)  ja  mobiilist  (paremal)  vaadatuna             
(29.   september   2019)  
 

f) Lastega.ee    ( www.lastega.ee )  
Lastega.ee  võimaldab,  sarnaselt  Kuhu  Minna  Lastega  leheküljele,  leida  kohti  ja  üritusi            
koos  lastega  külastamiseks  ning  erinevaid  ideid,  mida  lastega  koos  teha.  Võimalik  on             
kohti,  üritusi,  tegevusi  otsida  erinevate  märksõnade  ja  kategooriate  alusel.  Lehekülg           
sisaldab  reklaame.  Veebilehel  on  võimalik  liituda  lehe  uudiskirjaga.  Veebilehele  on           
partneritel  võimalik  luua  konto,  et  sisestada  enda  informatsiooni.  Ühes  kuus  on  keskmiselt             
13000 – 15000  külastust  (Lastega.ee)  Veebilehte  haldab  MTÜ  Lastega.ee.  Lastega.ee         
pealehe   kuvatõmmis   arvutist   ja   mobiilist   vaadatuna   on   leitav   jooniselt   10.   
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Joonis  10.  Lastega.ee  pealeht  arvutist  (vasakul)  ja  mobiilist  (paremal)  vaadatuna  (29.            
september   2019)  
 

g) Veebilehtede   funktsionaalsuste   võrdlus  
Enne  kasutatavuse  testimise  jaoks  testülesannete  koostamist  analüüsis  töö  autor          
analüüsitavate  veebilehtede  funktsionaalsusi,  et  mõista  paremini  lehtede  sarnaseid  ning          
erinevaid  omadusi  ning  mõista,  mis  on  kasutajate  põhitegevused  nendel  lehtedel.  Tabelis  4             
on  roheliste  linnukestega  märgitud  olemasolevad  funktsionaalsused  ja  punaste  ristikestega          
puuduvad   funktsionaalsused.   
 
Tabel   4.    Lapsevanematele   suunatud   veebilehed   Eestis   ning   nende   funktsionaalsused  

Veebileht  
Konto  

loomine   
Otsing  

Artiklid/  
kohad  

Artikli/  
koha  

kommen-  
teerimine  

Foo-  
rum  

Test  

Uudis-  
kirjaga  

liitumise  
vorm  

Perekool  ✅   ✅   ✅   ✅   ✅   ❌   ❌   

Emmede   Klubi  ✅   ✅   ✅   ✅   ✅   ❌   ❌   

Minu   Laps  ✅   ✅   ✅   ✅   ❌   ❌   ❌   

Tark   Vanem  ❌   ✅   ✅   ❌   ❌   ✅   ❌   

Kuhu   Minna   Lastega  ❌   ✅   ✅   ✅   ❌   ❌   ❌   

Lastega.ee  ❌   ✅   ✅   ✅   ❌   ❌   ✅   

 
Kolmel  veebilehel,  Perekool,  Emmede  Klubi  ja  Minu  Laps  on  võimalik  luua  omale             
kasutajakonto,  otsingut  on  võimalik  teha  igal  leheküljel,  artikli  või  koha  kommenteerimise            
võimalus  on  viiel  leheküljel  kuuest,  foorum  on  vaid  Perekooli  ja  Emmede  Klubi  lehtedel,              
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Tark  Vanem  veebileht  pakub  ainukesena  võimalust  lahendada  teste  olulistel  teemadel,           
Lastega.ee   lehel   on   ainukesena   loodud   eraldi   koht   veebilehe   uudiskirjaga   liitumiseks.  

2.4.   Uurimismeetodite   valik   ja   mõõdikud  
Antud  lõputöö  teoreetilises  osas  on  esitatud  hulk  erinevaid  meetodeid,  mis  võimaldavad            
analüüsida  veebilehe  kasutatavust.  Lühidalt  kokku  võttes  jagunevad  meetodid  kaheks:          
ekspertide  hinnangutel  põhinevad  meetodid  (peatükk  1.4.1.)  ning  kasutajatega  läbi  viidud           
kasutatavuse  testid  (peatükk  1.4.2.).  Lisaks  kasutatavuse  testimisele  on  mitmeid  teisi           
meetodeid  (peatükk  1.3.,  tabel  1),  mis  võimaldavad  saada  kasutajate  tagasisidet  ja            
hinnanguid.  Kaaludes  erinevate  meetodite  vahel,  on  antud  lõputöös  uurimisaluste          
veebilehtede   kasutatavuse   mõõtmiseks   valitud   järgmised   uurimismeetodid:  
 

● Poolstruktureeritud  intervjuu ,  mille  eesmärgiks  on  teada  saada  rohkem         
informatsiooni  kasutajate  harjumuste,  vajaduste  ja  arvamuste  kohta.  Intervjuu         
viiakse  läbi  enne  kasutatavuse  testimist  ning  küsimustega  jätkatakse  peale          
kasutatavuse   teste.   

● Kasutatavuse  testimine  valjult  mõtlemise  meetodi abil ,  mis  võimaldab  mõista          
kasutajate  käitumist  erinevatel  veebilehtedel  ning  näha,  missugustel  tegevustel         
esineb  kasutajaliideses  probleeme.  Meetod  võimaldab  samal  ajal  kuulda  ka          
osalejate   mõtteid,   mis   aitavad   mõtestada   veebilehtedel   kogetut.   

● Süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustiku (ingl.  k. system  usability  scale  (SUS)           
questionnaire ) täitmine ,  mille  eesmärgiks  on  saada  subjektiivset  ja  kvantitatiivset          
informatsiooni   veebilehtede   üldise   kasutatavuse   osas.  

 
Analüüsi   tarbeks   vajalike   andmete   saamiseks   kasutas   autor   erinevaid   mõõdikuid:  

● mõõdeti   testülesannete   peale   kulunud   aega;  
● leiti   testülesannete   õnnestumise   protsendid;  
● süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustiku  põhjal  arvutati  välja  iga  veebilehe          

kasutatavuse   skoor   (ingl.   k.    SUS   score )  
● kasutatavuse  testidest  ja  intervjuudest  koostati  transkriptid  ning  analüüsiti         

kvalitatiivseid  andmeid,  saamaks  ülevaade  osalejate  hinnangutest  analüüsitavate        
veebilehtede   kasutatavusele.  

2.6.   Uuringuks   valmistumine  
Antud  peatükis  on  lähemalt  kirjeldatud  ettevalmistusi,  mis  viidi  läbi  enne  uuringu            
teostamist.  Kirjeldatud  on  nii  uurimismeetodite  rakendamist,  kui  ka  tehnilist  ja           
mittetehnilist   ettevalmistust   ning   osalejate   ette   valmistamist   uuringuks.  
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2.6.1.   Intervjuuküsimuste   koostamine  
Enne  testülesannete  tegemist  küsiti  igalt  osalejalt  poolstruktureeritud  intervjuuküsimuste         
abil  erinevaid  küsimusi,  mis  võimaldas  saada  parema  ülevaate  osalejate  harjumustest,           
milline  on  osalejate  kokkupuude  lapsevanematele  suunatud  veebilehtedega,  kuidas  osalejad          
otsivad  laste  kasvatamisega  seotud  informatsiooni  ning  mis  seadmel  ja  mis  olukorras  nad             
otsinguid  teinud  on.  Peale  kasutatavuse  testi  küsitud  küsimused  puudutavad  peamiselt           
osalejate  hinnangut  üldisele  lapsevanematele  suunatud  veebilehtede  kasutamisega  seotud         
kogemusele,  mis  on  osaleja  jaoks  sellistel  lehtedel  oluline,  mis  jäi  positiivses  ja  negatiivses              
mõttes  silma  ning  endapoolsetele  soovidele,  mis  võiks  olla  teisiti.  Tabelis  5  olevad             
küsimused  1 – 10  esitati  osalejatele  enne  kasutatavuse  testimist  ja  küsimused  11 – 15  peale            
testülesannete   ja   süsteemi   kasutatavuse   skaala   küsimustike   täitmist.  
 
Tabel   5.    Intervjuuküsimused  
Nr  Küsimus  

1  Kui   palju   aega   veedad   päeva   jooksul   internetis?  

2  Millises   olukorras   otsisid   viimati   lastega   seotud   informatsiooni?   Kus   sa   olid?  

3  Missugust   teemat   sa   otsisid?  

4  Kas   sa   leidsid   mõnelt   veebilehelt   oma   küsimusele   vastuse?   Kust?  

5  Kui   leidsid   mõnelt   veebilehelt   vastuse,   kas   otsisid   sealt   veebilehelt   veel   midagi?  

6  Milliseid   lapsevanematele   suunatud   veebilehti   sa   veel   kasutad?  

7  Kas   sa   kasutasid   otsingu   tegemiseks   arvutit   või   mobiiltelefoni?  

8  Kas   mäletad   ka   eelnevat   korda,   mil   pidid   otsima   lapsega   seotud   informatsiooni?  

9  Kas   tavaliselt   otsid   vastuseid   Google'st   või   suundud   mõnele   konkreetsele   veebilehele?  

10  Kas   otsid   informatsiooni   olukorrapõhiselt   või   loed   erinevaid   teemasid   regulaarselt?  

11  Mis   on   sinu   jaoks   laste   kasvatamisega   seotud   infot   hõlmavate   veebilehtede   puhul   oluline?  

12  
 

Mis   funktsionaalsus   või   informatsioon   on   sinu   meelest   praegustes   lahendustes   puudu,   mis  
võiks   ühel   lapsevanematele   suunatud   veebilehel   olla?  

13  Mis   sind   olemasolevate   lapsevanematele   suunatud   veebilehtede   puhul   häirib?  

14  Mis   sulle   olemasolevate   lehtede   puhul   kõige   positiivsemas   mõttes   silma   jäi?  

15  Kui   on   midagi,   mida   ma   ei   küsinud   ja   sa   sooviksid   jagada,   palun   tee   seda   nüüd.  
 
Sõltuvalt  osaleja  poolt  antud  vastustest,  varieerusid  küsimused  erinevate  intervjuude  puhul           
ning   autor   küsis   lisaküsimusi   lähtuvalt   osaleja   poolt   antud   vastustest.  
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2.6.2.   Testülesanded  
Testülesannete  loomisel  on  vajalik  teada,  millised  on  põhilised  kasutajapoolsed  eesmärgid           
veebilehel.  Järgnevas  tabelis  on  toodud  iga  analüüsitava  veebilehe  juures  välja  kasutaja            
oletatavad  peamised  eesmärgid  ning  nendest  lähtuvalt  on  loodud  testülesannete  juhised.           
Moderaator  ehk  töö  autor  luges  osalejale  testi  käigus  ette  testülesande  ning  asetas  seejärel              
välja  prinditud  lipiku  testülesande  kirjeldusega  osaleja  silme  ette,  juhuks,  kui  testülesanne            
peaks   osalejal   tegevuse   käigus   meelest   minema.  
 
Igal  testülesandel  on  oma  kood,  mis  algab  sama  tähega,  millega  testitava  veebilehe             
nimetus:  
Perekool:   testülesanded   P1 – P6  
Emmede   Klubi:   testülesanded   E1 – E7  
Minu   Laps:   testülesanded   M1 – M4  
Tark   Vanem:   testülesanded   T1 – T3  
Kuhu   Minna   Lastega:   testülesanded   K1 – K3  
Lastega.ee:   testülesanded   L1 – L3  
 
Igal  veebilehel  paluti  kasutajatel  teha  3 – 7  testülesannet,  sõltuvalt  veebilehtede          
informatsiooni  rohkusest  ja  funktsionaalsuste  põhjalikkusest.  Tabelis  7  on  detailsemalt          
välja  toodud  testülesannete  sisu.  Kõik  osalejad  testisid  veebilehti  erinevas  järjekorras.           
Järjekord  selgitati  välja  juhuslikkuse  alusel,  vältimaks  võrdluse  või  kallutatuse  tekkimise           
võimalust.   Iga   konkreetse   veebilehe   testülesanded   lahendati   alati   samas   järjekorras.  
 
Tabel   6.    Uuringu   käigus   sooritatud   testülesannete   sisu  
Kood  Tegevus  Testülesanne  

P1  Konto   loomine  Loo   endale   antud   veebilehel   kasutajakonto   ja   logi   sisse  

P2  Sisselogimine  Logi   välja   ja   logi   uuesti   sisse  

P3  Foorumipostituse   tegemine  
Mõtle   lühidalt   ühe   probleemi   peale,   mis   sul   lapse  
kasvatamisel   või   beebiootel   olles   on   olnud   ning   postita   selle  
kohta   küsimus   foorumisse  

P4  Foorumiteemade  
kommenteerimine  

Vaata   foorumis   ringi,   leia   teema,   millega   samastud   ning  
kommenteeri   teemat  

P5  Info   otsimine   foorumist  
Mõtle   ühe   probleemi   peale,   mis   sul   lapse   kasvatamisel   või  
beebiootel   olles   on   olnud   ning   proovi   foorumist   leida,   kas  
ka   teised   vanemad   on   sellise   probleemiga   silmitsi   seisnud  

P6  Artikli   soovitamine   sõbrale  Leia   üks   artikkel,   mida   soovitaksid   mõnele   oma   sõbrale  

E1  Konto   loomine  Loo   endale   antud   veebilehel   kasutajakonto   ja   logi   sisse  
E2  Sisselogimine  Logi   välja   ja   logi   uuesti   sisse  
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E3  Foorumipostituse   tegemine  
Mõtle   lühidalt   ühe   probleemi   peale,   mis   sul   lapse  
kasvatamisel   või   beebiootel   olles   on   olnud   ning   postita   selle  
kohta   küsimus   foorumisse  

E4  Foorumiteemade  
kommenteerimine  

Vaata   foorumis   ringi,   leia   teema,   millega   samastud   ning  
kommenteeri   teemat  

E5  Artikli   kommenteerimine  Leia   artiklite   seast   üks   artikkel,   mille   teemaga   samastud  
ning   kommenteeri   seda  

E6  Info   otsimine   foorumist  
Mõtle   ühe   probleemi   peale,   mis   sul   lapse   kasvatamisel   või  
beebiootel   olles   on   olnud   ning   proovi   foorumist   leida,   kas  
ka   teised   vanemad   on   sellise   probleemiga   silmitsi   seisnud  

E7  Artikli   soovitamine   sõbrale  Leia   üks   artikkel,   mida   soovitaksid   mõnele   oma   sõbrale  

M1  Konto   loomine  Loo   endale   antud   veebilehel   kasutajakonto   ja   logi   sisse  
M2  Sisselogimine  Logi   välja   ja   logi   uuesti   sisse  

M3  Artikli   kommenteerimine  Leia   artiklite   seast   üks   artikkel,   mille   teemaga   samastud  
ning   kommenteeri   seda  

M4  Artikli   soovitamine   sõbrale  Leia   üks   artikkel,   mida   soovitaksid   mõnele   oma   sõbrale  

T1  Online   testi   tegemine  Leia   veebilehel   üles   enese   testimise   sektsioon   ning   tee   test  
läbi  

T2  Spetsialistilt   küsimine  Esita   spetsialistile   küsimus   vabalt   valitud   teemal  

T3  Info   otsimine   artiklite   seast  Leia   üles   lugemissoovitused  

K1  Info   otsimine   veebilehelt  Otsi   oma   lapsele   sobiv   huviring,   mis   leiab   aset   sinu  
kodulinnas  

K2  Koha   kommenteerimine  Leia   kohtade   seast   üks   koht   ning   jäta   selle   kohta  
kommentaar  

K3  
Teemakohase   info  
edastamine   veebilehe  
haldajale  

Leia   üles   vorm,   kuhu   saab   jätta   informatsiooni   andmebaasis  
veel   puuduva   koha   kohta  

L1  Lehe   uudiskirjaga   liitumine  Liitu   veebilehe   uudiskirjaga  

L2  Info   otsimine   veebilehelt  Otsi   oma   lapsele   sobivaim   huviring,   mis   leiab   aset   sinu  
kodulinnas  

L3  Koha   kontaktandmete  
otsimine  Leia   üles   enda   poolt   soovitud   koha   kontaktandmed  

2.6.3.   Süsteemi   kasutatavuse   skaala   küsimustik  
Pärast  igal  erineval  veebilehel  testülesannete  sooritamist  paluti  osalejatel  täita  ära  iga            
veebilehekülje  kohta süsteemi kasutatavuse  skaala  küsimustik ,  mille  loojaks  on  John           
Brooke  (Brooke,  1986).  Test  sisaldab  kümmet  veebilehe  kasutatavusega  seotud  väidet,           
mille  kohta  on  0  kuni  5  palli  skaalal  vaja  anda  hinnang,  kuivõrd  väitega  nõustutakse.               
Küsimustiku   põhjal   on   võimalik   mõista   kasutaja   subjektiivset   rahulolu   veebilehega.  
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Uuringus  osalejad  on  kõik  eesti  keelt  kõnelevad,  mistõttu  kasutatakse  küsimustiku           
eestikeelset  versiooni,  mida  on  oma  uuringutes  kasutanud  Trinidad  Consulting  (Trinidad           
Consulting).  Tõlkes  on  omakorda  sõna  “süsteem”  asendatud  sõnaga  “veebileht”,  muudatus,           
mille  tegemine  on  küsimustiku  autori  poolt  lubatud.  Lubatud  on  kasutada  ka  sõnu  “toode”              
või  “kasutajaliides”,  kui  need  ei  too  kaasa  muutusi  küsimustiku  tulemustes  (Barnum,            
2011).  Süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustiku  kümme  väidet  on  välja  toodud  allpool            
olevas   tabelis   7.  
 
Tabel   7.    Süsteemi   kasutatavuse   skaala   küsimustiku   väited  
Nr  Väide  
1  Ma   arvan,   et   kasutaksin   seda   veebilehte   tihti;  
2  Ma   arvan,   et   veebileht   oli   põhjendamatult   keeruline;  
3  Ma   arvan,   et   veebileht   oli   lihtsalt   kasutatav;  
4  Ma   arvan,   et   vajan   tehnilise   kompetentsiga   inimeste   abi   selle   veebilehe   kasutamiseks;  
5  Minu   arvates   olid   paljud   funktsioonid   veebilehel   hästi   omavahel   ühendatud;  
6  Minu   arvates   käitus   veebileht   liiga   erinevalt   erinevates   kohtades;  
7  Ma   usun,   et   enamus   inimesi   õpib   selle   veebilehe   kasutamise   väga   kiirelt   selgeks;  
8  Minu   arvates   on   veebilehe   kasutamine   liiga   aeganõudev   ja   kohmakas;  
9  Ma   tundsin   ennast   seda   veebilehte   kasutades   väga   kindlalt;  
10  Mul   oli   vaja   õppida   suhteliselt   palju   enne,   kui   sain   veebilehte   tegelikult   kasutada.  
 

Süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustiku  tulemusi  arvutatakse  järgmiselt:  kõikide  ridade          
tulemus  tuleb  kokku  liita,  võttes  arvesse  seda,  et  paaritutel  kohtadel  asuvatel  väidetel  tuleb              
hindest  lahutada  üks  ja  paaris  arvude  järel  olevate  väidete  hinded  tuleb  lahutada  arvust  viis.               
Seejärel  tuleb  kõikide  ridade  summa  korrutada  2,5-ga,  misjärel  saadakse  üldine           
kasutatavuse  skoor .  (Brooke,  1986)  Kõikide  individuaalsete  kasutatavuse  skooride         
keskmise  leidmiseks  kasutatakse  aritmeetilist  keskmist  (Sauro  &  Lewis,  2012).          
kasutatavuse  skooride  paremaks  esitlemiseks  arvutatakse  välja  ka  standardhälve,  mis  võib           
olla  ka  20  punkti  või  enama  suurune  nagu  esitlevad  Lewis  ja  Sauro  oma  2009.  aasta                
uurimistöös  (Lewis  &  Sauro,  2009).  Ng  jt  (2011)  on  oma  kasutatavuse  uuringus,  kus  on               
kasutusel  ka  süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustik,  esitlenud  ka  igale  väitele  antud            
keskmise  vastuse,  mille  puhul  oli  ka  kasutusel  aritmeetiline  keskmine.  (Ng  jt,  2011)  Antud              
magistritöös   lähtutakse   ülalolevatest   soovitusest   kasutada   aritmeetilist   keskmist.  
 
Kasutatavuse  skoor  esitatakse  arvuna  0-st  kuni  100-ni,  mis  ei  tähenda  protsente.            
Kasutatavuse  skoori  nö  valdkonna keskmiseks  tulemuseks  loetakse  68 ,  kõik,  mis  on  üle             
selle,  on  üle  keskmise  tulemus  ning  kõik,  mis  on  alla  68,  on  alla  keskmise.  (Sauro,  2011b)                 
Keskmise  tulemuse  saamiseks  hindas  Sauro  500  erinevat  veebilehte  ja  äritarkvara.  (Sauro,            
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2014)  Keskmise  tulemuse  standardhälve  on  12,5.  (Sauro  &  Lewis,  2012)  Tulemuste            
paremaks  interpreteerimiseks  soovitatakse  skoorid  normaliseerida  protsentiilide  kujule.        
(Sauro,  2011b)  Joonisel  11  on  välja  toodud  kasutatavuse  skooride  kõver,  koos  protsentiilide             
ja   hinnetega,   kust   on   näha,   et   68   langeb   50%   protsentiilile.   (Sauro,   2018)  

 
Joonis  11. Kasutatavuse  skooride  kõver,  kus  nö  valdkonna  keskmine  ehk  68  on  50%              
protsentiil   (Allikas:   Sauro,   2018)  
 
Kuigi  kvantitatiivsete  uuringute  puhul  soovitatakse  kasutada  valimit  suurusega  20          
(Nielsen,  2006),  siis  ka  viie  osalejaga  tehtud  uuringust  võib  saada  väärtuslikke  tulemusi.             
Sauro  (2013)  poolt  läbi  viidud  arvutisimulatsioonidel  põhineva  uuringu  käigus  võrreldi           
suure  valimi  puhul  saadud  kasutatavuse  skoori  viiepealise  valimiga  tehtud  uuringu  käigus            
saadud  kasutatavuse  skooriga.  Väikese  valimiga  teste  korrati  1000  korda.  Uuring  näitas,  et             
viie  liikmelise  valimi  puhul  erineks  tulemus  50%  juhtudest  6  punkti  ulatuses  suurema             
valimiga  tehtud  uuringu  kasutatavuse  skooridest.  Seda  peetakse  heaks  tulemuseks  nii           
väikese  valimi  puhul.  75%  juhtudest  erineks  skoor  umbes  10  punkti  ulatuses  ja  95%              
juhtudest   kuni   17   punkti   ulatuses.   (Sauro,   2013)  
 
Ka  Tullis  &  Albert  (2013)  on  oma  uurimustes  välja  selgitanud,  et  just  süsteemi              
kasutatavuse  skaala  küsimustik,  võrreldes  teiste  sarnaste  küsimustikega,  on  üllatavalt  täpne           
väiksema  valimi  juures.  Nad  selgitasid  välja,  et  kui  küsimustikus  osaleb  123  osalejat  ning              
kui  võrrelda  neid  tulemusi  testiga,  mille  valimiks  on  6 – 14  osalejat,  on  tulemused  ühtselt              
järjepidevad.  Üheks  põhjuseks  peab  ta  seda,  et  küsimustikus  olevad  väited  on  vaheldumisi             
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positiivsed  ja  negatiivsed  ning  samuti  seda,  et  väiteid  ei  ole  kategoriseeritud  erinevate             
alateemade  alla,  vaid  kasutajatel  palutakse  veebilehte  hinnata  tervikuna  erinevate  väidete           
alusel.  
 
Sauro  (2018)  on  määranud  kasutatavuse  skooridele hinded  tähtedena  (joonis  12),  kus            
kasutatavuse  skoorid  vahemikus  0 – 51,6  võrduvad  hindega  F,  skoorid  vahemikus  51,7 – 62,6           
võrduvad  hindega  D,  skoorid  62,7 – 72,5  võrduvad  hindega  C,  skoorid  vahemikus  72,5 – 78,8            
võrduvad   hindega   B   ja   skoorid,   mis   on   78,9   või   kõrgemad,   võrduvad   hindega   A.  

 
Joonis   12.    Kasutatavuse   skoorid   täheliste   hinnetena   (adapteeritud   Sauro   (2018)   joonisest)  
 
Antud  lõputöö  raames  on  iga  veebilehe  puhul  välja  arvutatud  kasutatavuse  skoor,  välja             
selgitatud   skoori   täheline   hinne   ning   võrreldud   skoore   valdkonna   keskmisega.  

2.6.4.   Mittetehniline   ja   tehniline   ettevalmistus   testideks  
Testide  edukaks  läbiviimiseks  oli  vajalik  teha  ka  tehniline  ja  mittetehniline  ettevalmistus,            
mis   sisaldas   järgmisi   tegevusi:  

● Erinevate  materjalide  välja  printimine:  testülesannete  tekste  sisaldavad  lipikud,         
süsteemi   kasutatavuse   skaala   küsimustikud.  

● Ekraani-   ja   helisalvestise   jaoks   vajaliku   programmi   laadimine   arvutisse.  
● Helisalvestaja   valmis   seadmine   mobiilsete   testide   jaoks.  
● Paberi   ja   pastaka   varumine   märkmete   tegemiseks.  
● Stopperi   leidmine   ja   ettevalmistamine.  
● Ruumide   broneerimine,   kus   viibivad   testi   hetkel   vaid   moderaator   ja   osaleja.  
● Arvuti  valmis  panemine  testideks;  osalejate  isiklike  mobiilitelefonide  kaasa         

võtmise   palve.  

2.6.5.   Kasutajate   ettevalmistamine   testideks  
Uuringus  osalenud  isikud  said  enne  uuringut  tutvuda  juhendiga,  mis  sisaldas  järgmist            
informatsiooni:  

● Uuringut   läbi   viinud   moderaatori   tutvustus   ja   uuringu   läbiviimise   põhjus.  
● Osalemine   uuringus   on   vabatahtlik   ja   anonüümne.  
● Kasutatavuse  testi  heli,  arvutis  sooritatud  testide  puhul  ka  ekraanivideo,          

salvestatakse   ja   hiljem   transkribeeritakse   uurimistöö   analüüsi   tulemuste   saamiseks.  
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● Kasutatavuse  testide  eesmärk  on  veebilehtede  kasutatavuse  testimine,  mitte         
osalejate   võimekuse   hindamine.  

● Informatsioon  selle  kohta,  et  kasutatavuse  testi  jooksul  ei  ole  moderaatoril  võimalik            
küsimustele  vastata,  kui  need  ei  puuduta  testülesande  püstitust,  kuid  moderaator           
vastab   meeleldi   küsimustele   pärast   testi.  

● Uuring   sisaldab   kolme   osa:  

a) Poolstruktureeritud  küsimustikule  vastamine  suuliselt  (enne  ja  pärast        
testülesandeid).  

b) Erinevatel  veebilehtedel  kas  arvutis  või  mobiilis  testülesannete  sooritamine.         
Kõik  testülesanded  esitatakse  ka  kirjalikul  kujul  ning  need  antakse  ette           
ükshaaval.  Kõikide  testülesannete  ajal  palutakse  testis  osalejal  valjult         
mõelda,   kirjeldades   oma   mõtteid,   ootusi   ja   tundeid.  

c) Struktureeritud  küsimustikule  vastamine  kirjalikult,  mis  eeldab  väidete        
hindamist   etteantud   skaalal   (väitega   nõusolekust   kuni   mitte   nõustumiseni).  

 
Intervjuud  ja  kasutatavuse  testid  viidi  läbi  ajavahemikus  2. – 12.  september  2019.           
Intervjuude,  kasutatavuse  testide  ning  järelküsimustike  tulemustega  on  võimalik  lähemalt          
tutvuda   peatükis   3.   
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3.   Tulemused   ja   analüüs  
Antud  peatükk  sisaldab  ülevaadet  peamistest  uuringu  tulemustest.  Esmalt  on  välja  toodud            
testülesannete  sooritamise  ajad,  testülesannete  õnnestumise  protsendid  ja  kasutatavuse         
skoorid,  seejärel  tuuakse  välja  peamised  kasutatavuse  probleemid  iga  veebilehekülje          
kaupa,  esitatakse  kokkuvõte  intervjuudest  ning  võrreldakse  mõningaid  tulemusi         
veebilehtede   vahel.  

3.1.  Kasutatavuse  testide  sooritamise  ajad,  testülesannete       
õnnestumise   protsendid   ja   kasutatavuse   skoorid  
Järgnevalt  on  kirjeldatud,  kui  palju  aega  veetsid  kasutajad  tegevuste  sooritamise  peale,  kui             
suur   protsent   tegevustest   õnnestus   ning   millised   olid   veebilehtede   kasutatavuse   skoorid.   
 

a) Kasutatavuse   testide   sooritamise   ajad  
Lõputöö  autor  mõõtis  iga  testülesande  sooritamiseks  kulunud  aega  ja  koondas  need            
andmed  oma  tööfailis  olevasse  tabelisse,  mis  võimaldas  arvutada  ka  keskmise  soorituse  aja             
iga  testülesande  kohta  nii  mobiilis  kui  ka  arvutis  ning  võrrelda  kasutajate  omavahelisi             
sooritusaegu   nii   testülesannete   kui   ka   veebilehtede   kaupa.  
 
Joonisel  13  on  näha  kuvatõmmis  autori  tööfailis  olevast  tabelist,  kuhu  on  koondatud             
testülesannete  sooritamise  ajad  iga  veebilehe  kohta  vastavalt  osalejale  ja  testülesandele.           
Esimeses  tulbas  on  märgitud  testülesannete  koodid,  järgnevad  kümme  tulpa  sisaldavad           
osalejate  soorituste  aegu.  Iga  soorituse  aega  sisaldav  lahter  on  märgistatud  teatud            
tähendusega  taustavärviga.  Roheline  värv  tähendab  testülesande  õnnestunud  sooritamist.         
Kollane  värv  tähendab  testülesande  poolelijätmist  osaleja  omal  soovil.  Sinine  märgib  neid            
testülesandeid,  mille  puhul  osalejad  arvasid  end  testülesannet  edukalt  täitnud  olevat,  kuid            
mis  tegelikkuses  ei  olnud  edukalt  sooritatud.  Punasega  on  märgitud  ebaõnnestunud           
sooritused.  Valgega  on  märgitud  testülesanded,  mis  jäid  vahele  ning  halliga  need            
testülesanded,  mis  jäid  vahele  seetõttu,  et  mõni  eelnev  samm  oli  sooritamata.  Lähtudes             
joonisel  13  kuvatud  värvidest,  võib  öelda,  et  oli  testülesandeid,  mis  ei  õnnestunud             
suuremal  osal  osalejatest,  kuid  enamik  testülesandeid  sooritati  edukalt  kõikide  osalejate           
poolt.  Üksikud  testülesanded  jäid  mõndadel  osalejatel  vahele  või  pooleli  omal  soovil  ning             
oli  ka  hulk  testülesandeid,  mida  osalejad  arvasid  end  olevat  edukat  sooritanud,  kuid  mis              
tegelikkuses  siiski  ei  õnnestunud.  Tabel  13  visualiseerib  autori  tööprotsessi  ja  pole  detailse             
informatsiooni   edastamiseks.   Täpsemalt   on   tulemused   esitatud   alapeatükis   3.2.   
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Joonis  13.  Kuvatõmmis  autori  tööfailis  olevast  tabelist,  kuhu  on  koondatud           
testülesannetele   kulunud   aeg   lähtuvalt   osalejast   ja   testülesandest   
 
Sauro  (2010a)  väidab,  et  valimite  puhul,  mis  on  alla  25,  on  asjakohane  keskmiste              
sooritusaegade  puhul  kasutada  geomeetrilist  keskmist,  mis  väljendab  piisavalt  hästi  seda,           
milline  on  umbkaudne  keskmine  tulemus.  Suuremate  valimite  puhul  või  näiteks  andmete            
puhul,  millel  on  väga  ekstreemsed  väärtused  (näiteks  kinnisvara  hinnad),  on  vajalik            
keskmise  arvutamiseks  kasutada  mediaankeskmist.  (Sauro,  2010a)  Ka  Nielsen  (2001)          
soovitab   geomeetrilise   keskmise   kasutamist   väikeste   valimite   puhul.  
 
Joonisel  14  on  näha,  kui  palju  aega  kulus  igal  osalejal  kogu  testi  tegemiseks.  Tulemused               
hõlmavad  nii  õnnestunud  kui  ka  ebaõnnestunud  tekstülesandeid  ehk  kogu  testülesannete           
lahendamise  peale  kulutatud  aega.  Selgub,  et  kõige  kiiremini  sooritas  kogu  testi  ehk  kuue              
veebilehe  testülesanded  kasutaja  4L,  kellel  kulus  kokku  aega  37  minutit  ja  36  sekundit.              
Kõige  enam  kulus  aega  kasutajal  6M,  kes  veetis  testi  tehes  aega  1  tunni,  22  minutit  ja  49                  
sekundit.  Keskmiselt  kulus  kõikide  testülesannete  tegemiseks  arvutis  51  minutit  ja  8            
sekundit,  mobiilis  1  tund  ja  29  sekundit,  mis  teeb  kõikide  testide  keskmiseks  ajaks  55               
minutit  ja  36  sekundit.  Võrdlust  on  võimalik  näha  joonisel  14,  kus  on  näha  testi               
sooritamise  aeg  iga  osaleja  ja  veebilehe  kaupa  ning  see  hõlmab  kõikideks  testülesanneteks             
kulunud  aegu  kokku,  võttes  arvesse  ka  neid  testülesandeid,  mis  ebaõnnestusid  või  millest             
poole   peal   loobuti.  
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Joonis  14. Joonis  näitab  testi  sooritamiseks  kulunud  aega  iga  osaleja  kohta,  eristades  ka              
iga   veebilehe   peale   kulunud   aja   osakaalu   kogu   testi   peale   kulunud   ajast.  
 

Joonis  visualiseerib  seda,  et  kõik  osalejad  on  erinevad  ning  nende  sooritusajad  võivad             
omajagu  keskmisest  varieeruda.  Jooniselt  on  näha  ka  seda,  et  näiteks  Perekooli  ja  Emmede              
Klubi  puhul  kulus  testülesannete  sooritamise  peale  suhteliselt  kauem  aega,  mis  on  ilmselt             
tingitud  tõsiasjast,  et  testülesannete  hulk  veebilehe  kohta  oli  suurem  (6 – 7  testülesannet),            
kui  ülejäänud  neljal  veebilehel  (3 – 4  testülesannet).  Joonise  eesmärk  ei  ole  võrrelda            
veebilehti,  vaid  esitada  visuaalne  ülevaade  selle  kohta,  kui  palju  kasutajatel  aega  testi  peale              
kulus.  
 
Kui  võrrelda  konkreetsete  testülesannete  peale  kulunud  aegu,  tuleks  analüüsi  kaasata  vaid            
need  tulemused,  mille  puhul  testülesanne  sooritati  edukalt  (Sauro,  2011a).  See  tähendab,  et             
hilisemast  konkreetsete  testülesannete  sooritusaegade  võrdlusest  jäävad  välja  nende         
soorituste  ajad,  mida  edukalt  ei  lõpetatud,  mis  jäid  vahele,  millest  poole  peal  loobuti  või               
mida   arvati   olevat   edukalt   sooritatud,   kuid   tegelikult   mitte.  
 

b)   Testülesannete   õnnestumise   protsent   
Testülesande  õnnestumise  protsent  näitab  seda,  kui  mitu  uuringus  osalejat,  kes  konkreetset            
testülesannet  sooritasid,  selle  ka  edukalt  lõpuni  viisid.  Kuue  testitud  veebilehe           
testülesannete  õnnestumise  protsente  on  võrreldud  joonisel  15,  kus  on  välja  toodud  ka             
keskmine  testülesannete  õnnestumise  protsent  lehekülgede  võrdluses,  mis  on  83%          
(standardhälve  12,4).  Vähemalt  keskmise  või  kõrgema  tulemuse  saavutasid  vastavalt          
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Emmede  Klubi  (83%),  Minu  Laps  (93%)  ja  kõrgeima  tulemuse  Tark  Vanem  (100%).             
Ülejäänud  veebilehed  saavutasid  tulemused  vahemikus  64 – 80%,  millest  Kuhu  Minna          
Lastega  saavutas  64%,  Perekool  78%  ja  Lastega.ee  80%.  Kõikidel  veebilehtedel  õnnestus            
osalejatel   teha   enam   kui   60%   testülesannetest.  
 

 

Joonis  15. Veebilehtedel  sooritatud  testülesannete  õnnestumise  protsendid  nii  arvutis,          
mobiiltelefonis   kui   ka   kõikide   testide   keskmised   konkreetsel   veebilehel.  
 

c)   Kasutatavuse   skoor  
Keskmiseks  kasutatavuse  skooriks  peetakse  tulemust  68  ehk  50%  protsentiil.  (Sauro,           
2011b)  Antud  magistritöö  käigus  testitud  veebilehtedest  saavutas  pisut  üle  keskmise           
tulemuse  Tark  Vanem  (68,3,  hinne  C),  teised  veebilehed  jäävad  oma  tulemustelt  alla  50%              
protsentiili.  Lastega.ee  (20,8),  Kuhu  Minna  Lastega  (31,0)  ja  Perekool  (35,5)  saavutasid            
hinde   F   ning   Minu   Laps   (56,0)   ja   Emmede   Klubi   (54,5)   hinde   D.  
 
Kui  nelja  veebilehte  kuuest  hinnati  kasutatavuse  skoori  põhjal  mobiilis  paremini           
kasutatavaks,  kui  veebilehel,  siis  Tark  Vanem,  mis  saavutas  üleüldise  parima  tulemuse,  ja             
Emmede  Klubi,  olid  küsimustiku  põhjal  kasutatavamad  arvutis.  Hoolimata  seadmest,  tuli           
lehe  kasutatavus  siiski  ligilähedane  mõlemal  seadmel  (seadmetevaheline  erinevus  3 – 15          
palli),   mida   kajastab   hästi   ka   joonis   15.   Keskmiseks   kasutatavuse   skooriks   on   44,3.   
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Alljärgneval  joonisel,  16,  on  näha  iga  veebilehekülje  kasutatavuse  skoor  nii  arvutis  kui  ka              
mobiilis,  võrrelduna  analüüsitud  veebilehtede  keskmise  ning  valdkonna  keskmisega  ehk          
50%   protsentiil   asuva   tulemusega   (68).  

 
Joonis   16.    Analüüsitud   veebilehtede   kasutatavuse   skoorid   
 
Kokkuvõtvalt  võib  öelda,  et  veebilehed  saavutasid  kasutatavuse  skooride  põhjal  üsna           
madalad  tulemused  ning  vaid  ühel  veebilehel  õnnestus  saavutada  valdkonna  keskmisest           
(68)  pisut  kõrgem  tulemus.  Kõikidel  teistel  veebilehtedel  on  kasutatavuse  skoor  saanud  alla             
keskmise  tulemuse.  Tabelisse  8  on  koondatud  iga  veebilehe  kasutatavuse  skoor  ja  skooride             
standardhälbed,  mis  on  välja  arvutatud  Exceli  Exceli  töölehel  valemi  “=STDEV.S((arv  1;            
[arv   2];...)”   (Microsoft   Office)  
 
Tabel   8.    Analüüsitud   veebilehtede   kasutatavuse   skoorid   ja   tulemuste   standardhälbed  

Veebileht  
Kasutatavuse  

skoor  Standardhälve  

Tark   Vanem  68,3  17,56  

Minu   Laps  56,0  27,81  

Emmede   Klubi  54,5  24,29  

Perekool  35,5  18,89  

Kuhu   Minna   Lastega  31,0  14,35  

Lastega.ee  20,8  14,29  
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Standardhälve  võimaldab  mõista,  kui  varieeruvad  on  tulemused  võrreldes  keskmise          
tulemusega.  Tabelis  8  kuvatud  andmete  põhjal  selgub,  et  Minu  Laps  puhul  on  kasutajate              
vastused  enim  varieeruvad  ehk  erinevad  keskmisest  tulemusest,  Lastega.ee  puhul  aga  kõige            
vähem  varieeruvad  ning  vähim  erinevad  keskmisest  tulemusest.  Seega  vastused  on  enim            
üksmeelsed   Lastega.ee   puhul   ning   vähim   üksmeelsed   Minu   Laps   puhul.  

3.2.   Peamised   tulemused   ja   analüüs  
Alljärgnevalt  on  iga  veebilehe  kohta  välja  toodud  kokkuvõte  peamistest  probleemidest,  mis            
uuringus  osalejad  testülesannete  lahendamise  käigus  leidsid. Lõputöö  lisade  1-6 alt  võib            
leida  ka  detailsema kokkuvõtte  testülesannete  sooritamise  käigust  ning  lisatud  on  ka            
leitud  probleemide  kuvatõmmised.  Autor  on  välja  toonud  ka  iga  veebilehe  kohta            
testülesannete  sooritamise  ajad,  testülesannete  õnnestumise  protsendid,  kasutatavuse        
skoorid  ning  andnud  hinnangu  leitud  kasutatavuse  probleemide  tõsidusele.  Probleemide          
tõsidust  on  autor  hinnanud  Nielsen’i  (1994c)  loodud  kasutatavuse  probleemide          
hindamisskaala   põhjal   (tabel   10).   Autor   on   hindamisskaala   kohandatud   eesti   keelseks.  
 
Tabel   9.    Nielsen’i   kasutatavuse   probleemide   hindamisskaala  

Hinne  Definitsioon  

0  Ei   ole   kasutatavuse   probleem  

1  Kosmeetiline   probleem,   mida   on   vaja   parandada   vaid   siis,   kui   on   lisaaega  

2  Väike   kasutatavuse   probleem:   paranduse   tegemine   on   madala   prioriteetsusega  

3  Tõsine   kasutatavuse   probleem:   paranduse   tegemine   on   kõrge   prioriteetsusega  

4  Väga   tõsine   kasutatavuse   probleem   (katastroof):   vajab   kohest   parandust   enne   järgmist  
release ’i  

 
Iga  probleemi  juurde  on  autori  poolt  märgitud  võimalik  parandusettepanek  (tabelis           
märgitud  kui  “lahendus”).  Lõputöö  uuringusse  on  kaasatud  ka  spetsialisti,          
vanem-tarkvaraarendajat,  kes  andis  omapoolse  hinnangu  probleemide  paranduse        
keerukusele,  mille  määramise  aluseks  oli  Olseni  paranduse  keerukuse  hindamisskaala          
(Rebelo  &  Soares,  2014),  mis  on  nähtav  tabelis  10.  Autor  on  kohandanud  hindamisskaala              
eestikeelseks.  
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Tabel   10.    Probleemi   paranduse   keerukuse   hindamisskaala  
Hinne  Definitsioon  

0  Probleemi   on   väga   kerge   parandada.   Ühe   meeskonnaliikme   poolt   teostatav   enne  
järgmist    release ’i.  

1  Probleemi   on   kerge   parandada.   Hõlmab   konkreetseid   kasutajaliidese   elemente   ja  
lahendus   on   selge.  

2  Probleemi   parandamine   nõuab   mõningast   pingutust.   Hõlmab   mitmeid   kasutajaliidese  
aspekte   või   nõuab   arendusmeeskonnal   muudatuste   tegemist   enne   järgmist    release ’i  
või   lahendus   ei   ole   selge.  

3  Probleemi   on   raske   parandada.   Nõuab   fokusseeritud   pingutust   arendusega   lõpuni  
jõudmiseks   enne   järgmist    release ’i,   hõlmab   mitmeid   kasutajaliidese   aspekte.  
Lahendus   ei   ole   koheselt   mõistetav,   või   võib   olla   vaidlustatav.  

 
Alapeatükkides,   3.2.1. – 3.2.6   on   võimalik   tutvuda   iga   veebilehe   kohta   saadud   tulemustega.  

3.2.1.   Perekool  
Perekooli  veebilehel  paluti  osalejatel  sooritada  kuus  testülesannet.  Testülesannete         
kirjeldused  on  kuvatud  tabelis  6  (lk  30)  ja  on  märgitud  koodidega  P1 – P6.  Perekooli              
testülesannete  sooritamiseks  kulus  kasutajatel  kokku  keskmiselt  14  minutit  ja  28  sekundit.            
Arvutis  kulus  testülesannete  lahendamiseks  keskmiselt  12  minutit  ja  46  sekundit  ning            
mobiilis   16   minutit   ja   24   sekundit.  
 
Kõige  kiirem  osaleja,  4L,  sooritas  kõik  testülesanded  kokku  6  minuti  ja  57  sekundiga.              
Kõige  enam  kulus  aega  osalejal  3L,  kes  veetis  kokku  testülesandeid  tehes  aega  28  minutit               
ja  8  sekundit.  Kahel  osalejal,  kelle  sooritusajad  on  ekstreemumis,  olid  arvuti  kasutamise             
oskused  sarnased,  kuid  osaleja  3L  kaalus  iga  testülesande  tegemisel  pikalt  sisulist  poolt,  nt              
missuguse  sisuga  postitust  teha  Perekooli  foorumisse  (kasutaja  poole  pealt  loobus           
testülesande  sooritamisest),  kuid  osaleja  4L  tegi  postitusi  ilma  pikemalt  sisu  peale            
mõtlemata.  Erinevaid  sooritusaegu  kajastab  joonis  17.  Joonisel  kuvatud  sooritusajad          
sisaldavad   ka   neid   sooritusi,   mis   ei   õnnestunud   või   mis   jäid   pooleli.  
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Joonis  17. Perekooli  testülesannete  sooritamisele  kulunud  aeg  osalejate  ja  testülesannete           
kaupa  
 

Keskmiste  aegade  arvutamisel  on  võetud  arvesse  neid  testülesandeid,  mis  viidi  edukalt            
lõpuni.  Keskmised  soorituse  ajad  on  esitatud  tabelis  11.  Kõige  enam  võttis  aega             
testülesanne  P1  (konto  loomine),  mille  keskmiseks  sooritamise  ajaks  oli  2  minutit  ja  59              
sekundit.  Kõige  kiiremini  õnnestus  osalejatel  testülesanne  P5  (foorumist  info  leidmine           
endale  sobiva  märksõna  järgi),  mis  sooritati  1  minuti  ja  11  sekundiga  keskmiselt.  Kõiki              
testülesandeid   sooritati   aeglasemalt   mobiilis.  
 
Tabel   11.    Perekooli   testülesannete   peale   kulunud   aeg   arvutis,   mobiilis   ja   keskmiselt  
 P1  P2  P3  P4  P5  P6  

Arvutis  2:32  1:30  2:58  2:05  0:26  1:21  

Mobiilis  3:50  2:10  2:59  3:03  1:48  2:51  

Keskmine  2:59  1:43  2:55  2:22  1:11  1:37  
 
Joonisel  18  on  näha,  kui  suur  osa  testülesannetest  õnnestus  osalejatel  edukalt  lahendada.             
P1,  P2  ja  P4  õnnestus  kõikidel  osalejatel  sajaprotsendiliselt.  P3  puhul  langes  eduka             
soorituse  protsent  arvutis  80%  peale,  sest  osaleja  L3  loobus  pika  tegutsemise  järel             
testülesande  lahendamisest  omal  soovil.  Kaks  viimast  testülesannet,  P5  ja  P6  õnnestusid            
keskmiselt  alla  50%  osalejatest.  P5  puhul  arvas  40%  osalejatest,  et  nad  sooritasid             
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testülesande  edukalt,  kuid  tegelikkuses  nad  seda  ei  teinud.  20%  osalejatest  nõustusid  ise,  et              
nad  ei  sooritanud  testülesannet  P5  edukalt.  P6  puhul  õnnestus  testülesande  lõpuni  tegemine             
40%  osalejatel.  Veebilehe  testülesannete  üldine  õnnestumise  protsent  on  Perekooli  puhul           
78%.  

 

Joonis   18.    Perekooli   veebilehel   sooritatud   testülesannete   õnnestumise   protsendid  
 
Tabelisse  12  on  koondatud  kasutatavuse  testide  käigus  leitud  peamised  kasutatavuse           
probleemid.  Tabelis  on  ära  märgitud,  kas  probleem  esines  arvutis  (A)  või  mobiilis  (M),              
milline  on  probleemi  tõsidusaste  (pt),  mis  on  määratud  autori  poolt  tabelis  9  (lk  41)  oleva                
skaala  põhjal,  millist  Nielsen’i  heuristikut  leitud  probleem  puudutab  (heuristik),  milline  on            
võimalik  probleemi  lahendus  (lahendus)  ning  milline  on  spetsialisti  sõnul  probleemi           
parandamise  keerukus  (pk)  tabelis  10  (lk  42)  oleva  skaala  põhjal.  Mitmete  probleemide             
juures   on   sulgudes   viide   kuvatõmmistele,   mis   aitab   probleemi   visualiseerida.  
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Tabel   12.    Peamised   kasutatavuse   probleemid   Perekooli   veebilehel  
Kasutatavuse   probleem  A  M  Pt  Heuristik  Lahendus  Pk  

“Logi   sisse”   võimalus   ei   ole   Perekooli   kodulehel   nähtaval   kohal.   Lingi   leidmiseks  
tuleb   esmalt   vajutada   “Registreeri”   nupule.   Sisselogimise   võimalus   on   nähtav  
registreerimisvormi   all   väikeses   kirjas.   (Lisa   1,   [1])  

•  •  3  
Järjepidevus   ja  
standardid   (4)  

“Logi   sisse”   nupu   kuvamine  
pealehel   “Registreeri”   nupu  
juures.  

1  

Veebilehel   on   otsingunupp,   mis   on   oranži   värvi,   kuid   millel   pole   teksti   ega   ikooni.  
Ekslikult   pidasid   kasutajad   antud   nuppu   “Logi   sisse”   nupuks.   (Lisa   1,   [2])  •  •  3  Vigade   ennetamine  

(5)  
Otsingunupule   infosildikese   või  
ikooni   lisamine.  0  

Perekooli   kasutamistingimuste   link   ei   tööta,   kuvatakse   “404,   lehekülge   ei   leitud”  
veateade.   (Lisa   1,   [3])  •  •  2  

Vigade   esitamine,  
diagnoos   ja  
taastumine   (9)  

Defineerida   veebilehele   üldine  
vealeht   puhkudeks,   kui   lehte   ei  
leita,   parandada   link   ära.  

2  

Foorumis   võtab   uue   teema   üles   laadimine   liiga   kaua   aega  •  •  2  Süsteemi   oleku  
nähtavus   (1)  

Kiiruse   parandamine.  2  

Parooli   muutmise   lahter   koos   etteantud   parooliga   valmistas   kasutajatele  
probleeme.   Segadust   tekitas   etteantud   parool,   mille   mõned   kasutajad   kinnitasid,  
ilma   parooli   endale   jäädvustamata.   (Lisa   1,   [4])  

•  •  2  
Vigade   ennetamine  
(5)  

Anda   kasutajale   tagasisidet   selle  
kohta,   mida   ekraanil   parasjagu  
kuvatakse   (kust   parool   tuleb)  

1  

Perekooli   registreerimise   kinnituskirl   tuleb   saatjalt   nimega   “WordPress”,   mitte  
“Perekool”.   (Lisa   1,   [5])  •  •  2  

Järjepidevus   ja  
standardid   (4)  

E-maili   saatmise   funktsionaal-  
suses   teha   parandus   Saatja   kohta  1  

Kasutajad   ei   mõista,   miks   on   foorumi   teemale   vastates   vaja   lisada   oma   vastusele  
pealkiri.   (Lisa   1,   [6])  •  •  2  

Süsteemi   oleku  
nähtavus   (1)  

Uurida,   kui   palju   kasutajaid  
seda   võimalust   kasutavad.  
Kaaluda   pealkirja   ärajätmist.  

1  

Artiklite   menüüs   sisaldub   10+   kategooriat   artikleid,   kuid   kõikide   kategooriate  
peale   kokku   on   vaid   neli   artiklit,   enamik   kategooriaid   annavad   vastuseks   "404:  
lehekülge   ei   leitud".   (Lisa   1,   [7])  

•  •  2  
Vigade   ennetamine  
(5)  

Mitte   kuvada   neid   kategooriaid,  
kus   artiklid   puuduvad.  1  

Foorumi   pealehel   olles   “Perekool.ee”   logole   klikkides   ei   viida   kasutajat   Perekooli  
pealehele.   Mitmed   kasutajad   said   tagasi   Perekooli   pealehele   hoopis    url- i   muutes.  •  •  2  Järjepidevus   ja  

standardid   (4)  
Logolt   pealehele   suunamise  
parandamine.  0  

Foorumis   on   uue   teema   postituse   juures   valik   " reply ",   mitte   "vasta".  •  •  1  
Kooskõla   päris  
maailma…   (2)  

Keeletoimetamine   veebilehel.  
0  
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Perekooli  veebilehelt  leiti  kasutatavuse  testide  käigus  kümme  kasutatavuse  probleemi,          
millest  kõik  esinesid  võrdselt  nii  arvutis  kui  ka  mobiilis.  Peamiselt  esines  Perekoolis             
veebilehel  “järjepidevuse  ja  standardite”  heuristiku  mitte  täitmisega  seotud  kasutatavuse          
probleeme.  Esinesid  mõned  tõsised  kasutatavuse  probleemid  (2  tk),  mõned  pisemad           
kasutatavuse   probleemid   (7   tk)   ja   üks   kosmeetiline   probleem.  
 
Perekool  sai  kümne  osaleja  poolt  täidetud  süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustiku  põhjal            
kasutatavuse  skooriks  35,5.  Tegu  on  kasutatavuse  skooriga,  mis  jääb  oluliselt  alla            
valdkonna  keskmise  (68)  ning  võib  võrrelda  hindega  F.  Arvutis  hinnati  veebilehe            
kasutatavust  madalamalt  (kasutatavuse  skoor  32,0),  kui  mobiilis  (kasutatavuse  skoor  39,0).           
Joonisel   19   on   näha,   kuidas   osalejad   keskmiselt   igale   väitele   vastasid.  
 

 

Joonis  19. Süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustikus  esitatud  väidetega  nõustumine          
keskmiselt   kümne   osaleja   kohta   (1   =   ei   nõustu   üldse,   5   =   nõustun   täielikult)  
 
Detailsem  informatsioon  Perekooli  veebilehel  läbi  viidud  kasutatavuse  testide  käigust  on           
leitav    lisast   1 .  
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3.2.2.   Emmede   Klubi  

Emmede  Klubi  veebilehel  paluti  osalejatel  sooritada  seitse  testülesannet.  Testülesannete          
kirjeldused  on  kuvatud  tabelis  6  (lk  30)  ja  on  märgitud  koodidega  E1 – E7.  Osalejatel  kulus               
kõikide  Emmede  Klubi  testülesannete  sooritamiseks  kokku  keskmiselt  11  minutit  ja  42            
sekundit.  Arvutis  lahendati  testülesanded  keskmiselt  9  minuti  ja  23  sekundiga.  Mobiilis            
lahendati  testülesanded  keskmiselt  14  minuti  ja  36  sekundiga.  Kõige  kiirem  osaleja,  3L,             
sooritas  kõik  testülesanded  kokku  7  minuti  ja  2  sekundiga.  Kõige  enam  kulus  aega  osalejal               
6M,  kes  veetis  testülesandeid  sooritades  aega  22  minutit  ja  6  sekundit.  Erinevaid             
sooritusaegu  kajastab  joonis  20.  Joonisel  kuvatud  sooritusajad  sisaldavad  ka  neid  sooritusi,            
mis   ei   õnnestunud   või   mis   jäid   pooleli.  

 

Joonis  20. Emmede  Klubi testülesannete  sooritamisele  kulunud  aeg  osalejate  ja           
testülesannete   kaupa  
 

Keskmiste  aegade  arvutamisel  on  võetud  arvesse  neid  testülesandeid,  mis  viidi  edukalt            
lõpuni.  Keskmised  soorituse  ajad  on  esitatud  tabelis  13.  Testülesanne  E6  on  jäetud  tabelist              
14  välja  põhjusel,  et  see  ei  õnnestunud  ühelgi  osalejal.  Kõige  enam  võttis  aega  testülesanne               
E3  (foorumiteema  postitamine),  mille  keskmiseks  sooritamise  ajaks  oli  2  minutit  ja  19             
sekundit.  Kõige  kiiremini  õnnestus  osalejatel  testülesanne  E7  (artikli  leidmine  sõbrale           
soovitamiseks),  mis  sooritati  28  sekundiga  keskmiselt.  Viit  testülesannet  sooritati  kiiremini           
arvutis,   vaid   ühte   sooritati   kiiremini   mobiilis.  
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Tabel   13.    Emmede   Klubi   testülesannete   peale   kulunud   aeg   arvutis,   mobiilis   ja   keskmiselt  
 E1  E2  E3  E4  E5  E7  

Arvutis  0:56  0:48  1:51  2:10  0:41  0:34  

Mobiilis  1:54  1:21  2:46  2:29  2:23  0:23  

Keskmine  1:20  1:03  2:19  2:18  1:17  0:28  
 

Joonisel  21  on  näha,  kui  suur  osa  testülesannetest  õnnestus  osalejatel  edukalt  lahendada.             
E1,  E2,  E5  ja  E7  õnnestus  kõikidel  osalejatel  sajaprotsendiliselt.  E3  (foorumi  postituse             
tegemine)  puhul  pidas  üks  osalejatest  oma  sooritust  edukaks,  kuigi  tegelikult  ülesannet            
edukalt  ei  sooritanud.  E4  (foorumiteema  kommenteerimine)  puhul  loobus  üks  osaleja           
testülesande  lahendamisest  omal  soovil,  kuna  ei  leidnud  teemade  vähesuse  tõttu  enda  jaoks             
sobivat  foorumiteemat,  mida  kommenteerida.  E6  (info  otsimine  foorumist  märksõna  järgi)           
testülesande  ei  õnnestunud  testülesanne  ühelgi  ülejäänud  osalejal,  mis  tähendab,  et           
õnnestumise  protsent  selle  testülesande  puhul  on  0%.  Põhjus,  miks  kasutajad  ei  leidnud             
oma  märksõnadele  vasteid,  võib  olla  kas  see,  et  otsingu  tulemustes  foorumist  märksõnade             
vasteid  ei  kuvatagi  või  on  foorum  nii  vähe  kasutatud,  et  märksõnadele  vasteid  ei  ole.               
Veebilehe   testülesannete   üldine   õnnestumise   protsent   on   Emmede   Klubi   puhul   83%.  

 

Joonis   21.    Emmede   Klubi   veebilehel   sooritatud   testülesannete   õnnestumise   protsendid  
 

Tabelisse  14  on  koondatud  kasutatavuse  testide  käigus  leitud  peamised  kasutatavuse           
probleemid.  Tabelis  on  ära  märgitud,  kas  probleem  esines  arvutis  (A)  või  mobiilis  (M),              
milline  on  probleemi  tõsidusaste  (pt),  mis  on  määratud  autori  poolt  tabelis  9  (lk  41)  oleva                
skaala  põhjal,  millist  Nielsen’i  heuristikut  leitud  probleem  puudutab  (heuristik),  milline  on            
võimalik  probleemi  lahendus  (lahendus)  ning  milline  on  spetsialisti  sõnul  probleemi           
parandamise  keerukus  (pk)  tabeli  10  (lk  42)  oleva  skaala  põhjal.  Mitmete  probleemide             
juures   on   sulgudes   viide   kuvatõmmistele,   mis   aitab   probleemi   visualiseerida.  
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Tabel   14.    Peamised   kasutatavuse   probleemid   Emmede   Klubi   veebilehel  
Kasutatavuse   probleem  A  M  Pt  Heuristik  Parandusettepanek  Pk  

Kasutajad   ootavad   kinnituskirja,   aga   see   ei   saabu.  •  •  3  Süsteemi   oleku  
nähtavus   (1)  

Registreerunud   kasutajatele  
kinnitusmeili   saatmine.  3  

Kasutajad   pole   kindlad,   kas   foorumi   teema   ja   artikli   loomine   on   üks   ja   sama  
asi.   Uut   foorumi   teemat   luues   kuvatakse   nupp   "Lisa   artikkel",   mitte   "Lisa  
teema",   mis   taaskord   tekitab   kasutajates   segadust.   (Lisa   2,   [1])  

•  •  2  
Järjepidevus   ja  
standardid   (4)  

Kasutada   erinevate   funktsionaalsuste  
juures   vaid   konkreetse  
funktsionaalsusega   seotud   mõisteid.  

2  

Sisselogimise   vormi   valesti   andmeid   sisestades   kuvatakse   venekeelset  
informatsiooni,   kuigi   tegu   on   veebilehe   eestikeelse   versiooniga.   (Lisa   2,   [2])  •  •  2  

Järjepidevus   ja  
standardid   (4)  

Tõlgete   üle   vaatamine   ja   paranduste  
tegemine.  1  

Mobiilses   versioonis   ei   leidnud   kasutajad   kiiresti   võimalust   kontolt   välja  
logida.   Kontolt   välja   logimiseks   tuleb   esmalt   oma   profiilis   vajutada   lingil  
"Minu   lisatud   artiklid",   misjärel   on   nähtav   ka   väljalogimise   link.   (Lisa   2,   [3])  

 •  2  
Kooskõla   päris  
maailma   ja  
süsteemi   vahel   (2)  

Konto   välja   logimise   võimalus   on  
nähtav   kohe   peale   endale  
profiilinimele   vajutamist.  

1  

Kasutajad   leidsid,   et   artiklit   kommenteerides   peaks   kommenteerimise  
võimalus   olema   vahetult   peale   artiklit,   mitte   peale   "Loe   edasi"   sektsiooni,   mis  
on   nähtav   kohe   peale   artikli   lõppu.   (Lisa   2,   [4])  

•  •  2  
Järjepidevus   ja  
standardid   (4)  

Kommenteerimise   võimalus   võiks  
ilmneda   kohe   peale   artiklit.  1  

Probleemid   kasutajaliidese   visuaalse   terviklikkusega:   foorumis   on   visuaalselt  
mitte   ühtiv   joondus   ja   ebamäärased   hallid   kastikesed.   Kommentaari   lisamise  
lahtris   ei   näita   korrektselt   postitaja   pilti,   kes   pole   omale   piti   lisanud   (näitab  
katkist   pildi   ikooni).   (Lisa   2,   [5])  

•  •  1  

Esteetiline   ja  
minimalistlik   disain  
(8)  

Kasutajaliidese   disaini   vigade  
parandamine.  

3  

Kasutajatel   palutakse   konto   loomisel   sisestada   ka   soovitud   kasutajanimi,   kuid  
hilisemal   sisselogimisel   ei   ole   võimalik   kasutajanime   kasutada.  •  •  1  

Järjepidevus   ja  
standardid   (4)  

Analüüsida   kasutajanime   vajalikkust  
ning   kaaluda   ärajätmist,   kui   analüüs  
sellele   viitab.  

2  

Keeleline   ebakorrektsus.   Peale   konto   loomist   on   ekraanil   teade   “Registreeru”,  
kuid   peaks   olema   teade   “Registreeritud”.  •  •  1  

Kooskõla   päris  
maailma   ja  
süsteemi   vahel   (2)  

Keeletoimetamine   veebilehel.  
0  
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Kokku  leiti  kasutatavuse  testide  käigus  Emmede  Klubi  veebilehelt  kaheksa  kasutatavuse           
probleemi,  millest  mobiilis  esinesid  kõik  probleemid  ning  arvutis  esines  neist  seitse.            
Peamiselt  esines  Emmede  Klubi  veebilehel  “järjepidevuse  ja  standardite”  heuristiku  mitte           
täitmisega  seotud  kasutatavuse  probleeme.  Esines  üks  tõsine  kasutatavuse  probleem,          
mõned   pisemad   kasutatavuse   probleemid   (4   tk)   ja   mõned   kosmeetilised   probleemid   (3   tk).   
 
Emmede  Klubi  sai  kümne  kasutaja  poolt  täidetud  süsteemi  skaala  kasutatavuse           
küsimustiku  põhjal  kasutatavuse  skooriks  54,5.  See  on  tulemus,  mis  on  alla            
valdkonnakeskmise  (68)  ning  mida  võib  võrrelda  hindega  D.  Arvutis  hinnati  lehekülje            
kasutatavust  kõrgemalt  (kasutatavuse  skoor  57,5),  kui  mobiilis  (kasutatavuse  skoor  51,5).           
Joonisel   22   on   näha,   kuidas   osalejad   keskmiselt   igale   väitele   vastasid.  

 

Joonis  22.  Süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustikus  esitatud  väidetega  nõustumine          
keskmiselt   kümne   osaleja   kohta   (1   =   ei   nõustu   üldse,   5   =   nõustun   täielikult)  
 
Detailsem  informatsioon  Emmde  Klubi  veebilehel  läbi  viidud  kasutatavuse  testide  käigust           
on   leitav    lisast   2 .  
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3.2.3.   Minu   laps  

Minu  Laps  veebilehel  paluti  osalejatel  sooritada  neli  testülesannet.  Testülesannete          
kirjeldused  on  kuvatud  tabelis  6  (lk  30)  ja  on  märgitud  koodidega  M1 – M4.  Osalejatel              
kulus  kõikide  Minu  Laps  testülesannete  sooritamiseks  kokku  keskmiselt  5  minutit  ja  48             
sekundit.  Arvutis  lahendati  testülesanded  keskmiselt  6  minuti  ja  15  sekundiga.  Mobiilis            
lahendati  testülesanded  keskmiselt  5  minuti  ja  23  sekundiga.  Kõige  kiirem  osaleja,  9M,             
sooritas  kõik  testülesanded  kokku  3  minuti  ja  10  sekundiga.  Kõige  enam  kulus  aega              
osalejal  10M,  kes  veetis  kokku  testülesandeid  tehes  aega  9  minutit  ja  55  sekundit,              
sealjuures  sellel  osalejal  jäi  vahele  kahe  testülesande  tegemine,  mille  puhul  oleks  aeg  veel              
pikenenud.  Nii  osalejal  10M  kui  ka  osalejal  3L  võttis  kaua  aega  kasutajakonto  loomine.              
Erinevaid  sooritusaegu  kajastab  joonis  23.  Joonisel  kuvatud  sooritusajad  sisaldavad  ka  neid            
sooritusi,   mis   ei   õnnestunud   või   mis   jäid   pooleli.  

 

Joonis  23. Minu  Laps  testülesannete  sooritamisele  kulunud  aeg  osalejate  ja  testülesannete            
kaupa  
 

Keskmiste  aegade  arvutamisel  on  võetud  arvesse  neid  testülesandeid,  mis  viidi  edukalt            
lõpuni.  Kõige  enam  võttis  aega  testülesanne  M1  (konto  loomine),  mille  keskmiseks            
sooritamise  ajaks  oli  2  minutit  ja  41  sekundit.  Kõige  kiiremini  õnnestus  osalejatel             
testülesanne  M2  (välja  logimine  ja  sisselogimine),  mis  sooritati  32  sekundiga  keskmiselt.            
Kahte  testülesannet  sooritati  kiiremini  mobiilis,  kahte  arvutis.  Tabelisse  16  on  märgitud            
keskmised   soorituse   ajad   testülesannete   kohta.  
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Tabel   15.    Minu   Laps   testülesannete   peale   kulunud   aeg   arvutis,   mobiilis   ja   keskmiselt  
 M1  M2  M3  M4  

Arvutis  2:08  0:25  2:12  0:43  

Mobiilis  3:39  0:50  1:37  0:37  

Keskmine  2:41  0 : 32  1:56  0:40  
 
Joonisel  24  on  näha,  kui  suur  osa  testülesannetest  õnnestus  osalejatel  edukalt  lahendada.             
Enamike  testülesannete  lahendamine  õnnestus  sajaprotsendiliselt  nendel,  kes  testülesannet         
ka  alustasid.  Tuleb  arvesse  võtta,  et  kolmel  osalejal  jäid  testülesanded  M2  ja  M3  tegemata,               
sest  eelnevalt  oli  sooritamata  testülesanne  M1.  Osalejal  M10  jäid  tegemata  testülesanded            
M2  ja  M4.  Esimest  testülesannet  (M1  ehk  konto  loomine)  õnnestus  sooritada  80%             
arvutikasutajatel  ja  60%  mobiilikasutajatel,  mis  teeb  keskmiseks  70%.  Veebilehe  üldine           
testülesannete   õnnestumise   protsent   on   93.   

 

Joonis   24.    Minu   Laps   veebilehel   sooritatud   testülesannete   õnnestumise   protsendid  
 
Tabelisse  16  on  koondatud  kasutatavuse  testide  käigus  leitud  peamised  kasutatavuse           
probleemid.  Tabelis  on  ära  märgitud,  kas  probleem  esines  arvutis  (A)  või  mobiilis  (M),              
milline  on  probleemi  tõsidusaste  (pt),  mis  on  määratud  autori  poolt  tabelis  9  (lk  41)  oleva                
skaala  põhjal,  millist  Nielsen’i  heuristikut  leitud  probleem  puudutab  (heuristik),  milline  on            
võimalik  probleemi  lahendus  (lahendus)  ning  milline  on  spetsialisti  sõnul  probleemi           
parandamise  keerukus  (pk)  tabeli  10  (lk  42)  oleva  skaala  põhjal.  Mitmete  probleemide             
juures   on   sulgudes   viide   kuvatõmmistele,   mis   aitab   probleemi   visualiseerida.  
 
 

 
 
 

52  



Tabel   18.    Peamised   kasutatavuse   probleemid   Minu   Laps   veebilehel.  
Kasutatavuse   probleem  A  M  Pt  Heuristik  Lahendus  Pk  

Mobiilse   versiooni   kasutajatel   oli   probleeme   konto   loomisega.   Konto   loomise  
vorm   ei   olnud   visuaalselt   terves   mahus   ekraanil   nähtav.   Terve   vormi  
nägemiseks   pidid   kasutajad   keerama   telefoni   ekraani,   mis   tõi   omakorda   kaasa  
uue   probleemi:   lahtreid   täites   varjas   klaviatuur   ära   lahtrite   sisu.   Ühel   mobiili  
kasutajal   ei   õnnestunud   seetõttu   konto   tegemine.   (Lisa   3,   [1a],   [1b],   [1c])  

 •  4  

Järjepidevus   ja  
standardid   (4)  

Kohandada   konto  
loomise/sisselogimise   vorm  
mobiilile   skaleeruvaks.  1  

Konto   loomine   ja   sisselogimine   Google   kaudu   ei   toimi   (veateade    “400:   that’s  
an   error” ).   (Lisa   3,   [2])  •  •  3  

Vigade   esitamine,  
diagnoos   ja  
taastumine   (9)  

Ümbersuunamise   parandamine.  
3  

Kasutajatele   tuleb   kinnituskiri   aeglaselt.   Kaks   kasutajat   ei   saanud   kinnituskirja,  
mistõttu   ei   õnnestunud   ka   veebilehele   kasutajakontoga   sisse   logida.  •  •  3  

Süsteemi   oleku  
nähtavus   (1)  

Kirja   saabumine   mõistliku   aja  
jooksul.  3  

Kasutaja   näeb   liiga   lühikese   või   vale   parooli   sisestamise   puhul   peenikest   punast  
joont   lahtri   ümber,   kuid   tekstilist   seletust   on   võimalik   näha   vaid   siis,   kui   minna  
lahtri   kohale.   (Lisa   3,   [3a],   [3b])  •  •  2  

Vigade   esitamine,  
diagnoos   ja  
taastumine   (9)  

Kasutaja   peaks   nägema   koheselt  
ekraanil   asjakohast   teavitust   tehtud  
vea   kohta.  1  

Mobiilses   versioonis   püüdsid   kasutajad   vajutada   artikli   sisu   kirjeldusele,   et  
artiklit   avada.   (Lisa   3,   [4])   •  2  

Kooskõla   päris  
maailma   ja  
süsteemi   vahel   (2)  

Mobiilses   versioonis   võimaldada  
artiklite   avamine   ka   artikli   tekstile  
vajutades.  1  

“Logi   sisse”   asemel   on   kasutusel   “ login ”.  

•  •  1  
Kooskõla   päris  
maailma   ja  
süsteemi   vahel   (2)  

Keeletoimetamine   veebilehel.  
0  
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Minu  Laps  veebilehelt  leiti  kasutatavuse  testide  käigus  kuus  kasutatavuse  probleemi,           
millest  neli  esinesid  arvutis  ja  kõik  kuus  esinesid  mobiilis.  Peamiselt  esines  Minu  Laps              
veebilehel  “kooskõla  päris  maailma  ja  süsteemi  vahel”  ning  “vigade  esitamine,  diagnoos  ja             
taastumine”  heuristikute  mitte  täitmisega  seotud  kasutatavuse  probleeme.  Esines  üks  väga           
tõsine  kasutatavuse  probleem,  mõned  tõsised  kasutatavuse  probleemid  (2  tk),  mõned           
pisikesed   kasutatavuse   probleemid   (2   tk)   ja   üks   kosmeetiline   probleem.   
 
Minu  Laps  sai  kümne  kasutaja  poolt  täidetud  süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustiku            
põhjal  kasutatavuse  skooriks  56,0,  mis  on  alla  valdkonnakeskmise  tulemuse  (68)  ning  mida             
võib  võrrelda  hindega  D.  Arvutis  hinnati  veebilehe  kasutatavust  madalamalt  (kasutatavuse           
skoor  54,5),  kui  mobiilis  (kasutatavuse  skoor  57,5).  Joonisel  25  on  näha,  kuidas  osalejad              
keskmiselt   igale   väitele   vastasid.  

 

Joonis  25. Süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustikus  väidetega  nõustumine  keskmiselt          
kümne   osaleja   kohta   (1   =   ei   nõustu   üldse,   5   =   nõustun   täielikult)  
 
Detailsem  informatsioon  Minu  Laps  veebilehel  läbi  viidud  kasutatavuse  testide  käigust  on            
leitav    lisast   3.  
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3.2.4.   Tark   Vanem  
Tark  Vanem  veebilehel  paluti  osalejatel  sooritada  kolm  testülesannet.  Testülesannete          
kirjeldused  on  kuvatud  tabelis  6  (lk  30)  ja  on  märgitud  koodidega  T1 – T3.  Osalejatel  kulus               
kõikide  Tark  Vanem  testülesannete  sooritamiseks  kokku  keskmiselt  7  minutit  ja  1  sekund.             
Arvutis  lahendati  testülesanded  keskmiselt  7  minuti  ja  4  sekundiga  ning  mobiilis  6  minuti              
ja  58  sekundiga.  Kõige  kiirem  osaleja,  4L,  sooritas  kõik  testülesanded  kokku  5  minuti  ja  18                
sekundiga.  Kõige  enam  kulus  aega  osalejal  5L,  kes  veetis  kokku  testülesandeid  tehes  aega              
9  minutit  ja  26  sekundit.  Erinevaid  sooritusaegu  kajastab  joonis  26.  Joonisel  kuvatud             
sooritusajad   sisaldavad   ka   neid   sooritusi,   mis   ei   õnnestunud   või   mis   jäid   pooleli.  

 

Joonis  26. Tark  Vanem  testülesannete  sooritamisele  kulunud  aeg  osalejate  ja  testülesannete            
kaupa  
 

Keskmiste  aegade  arvutamisel  on  võetud  arvesse  neid  testülesandeid,  mis  viidi  edukalt            
lõpuni.  Kõige  enam  võttis  aega  testülesanne  T1  (testi  tegemine),  mille  keskmiseks            
sooritamise  ajaks  oli  3  minutit  ja  48  sekundit.  Kõige  kiiremini  õnnestus  osalejatel             
testülesanne  T3  (lugemissoovituste  otsimine),  mis  sooritati  1  minuti  ja  1  sekundiga            
keskmiselt.  Kahte  testülesannet  lahendati  arvutis  kiiremini,  ühte  võrdse  ajaga  nii  arvutis            
kui   ka   mobiilis.   Iga   testülesande   keskmist   sooritamise   aega   on   kajastatud   tabelis   17.  
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Tabel   17.    Tark   Vanem   testülesannete   peale   kulunud   aeg   arvutis,   mobiilis   ja   keskmiselt  
 T1  T2  T3  

Arvutis  3:45  1:54  1:01  

Mobiilis  3:52  1:56  1:01  

Keskmine  3:48  1:55  1:01  
 
Tark  Vanem  lehel  õnnestus  kõikidel  osalejatel  lahendada  ära  kõik  testülesanded,  mis            
tähendab,  et  veebilehe  testülesannete  õnnestumise  protsent  on  100,  mis  kajastub  ka  on  ka              
joonisel   27.  
 

 
Joonis   27.    Tark   Vanem   veebilehel   sooritatud   testülesannete   õnnestumise   protsendid  
 
Tabelisse  18  on  koondatud  kasutatavuse  testide  käigus  leitud  peamised  kasutatavuse           
probleemid.  Tabelis  on  ära  märgitud,  kas  probleem  esines  arvutis  (A)  või  mobiilis  (M),              
milline  on  probleemi  tõsidusaste  (pt),  mis  on  määratud  autori  poolt  tabelis  9  (lk  41)  oleva                
skaala  põhjal,  millist  Nielsen’i  heuristikut  leitud  probleem  puudutab  (heuristik),  milline  on            
võimalik  probleemi  lahendus  (lahendus)  ning  milline  on  spetsialisti  sõnul  probleemi           
parandamise  keerukus  (pk)  tabeli  10  (lk  42)  oleva  skaala  põhjal.  Mitmete  probleemide             
juures   on   sulgudes   viide   kuvatõmmistele,   mis   aitab   probleemi   visualiseerida.  
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Tabel   20.    Peamised   kasutatavuse   probleemid   Tark   Vanem   veebilehel  
Kasutatavuse   probleem  A  M  Pt  Heuristik  Lahendus  Pk  

Kasutajatele   ootamatult   kadusid   peale   vastuse   valimist   teised  
vastusevariandid   ära,   mis   ei   anna   võimalust   tagant   järgi   oma   vastust  
hinnata   ja   võrrelda   teiste   vastusevariantidega.   (Lisa   4,   [1])  •  •  3  

Kasutajapoolne  
kontroll   ja   vabadus  
(3)  

Kuvada   peale   vastuse   valimist  
visuaalselt   eristatuna   õiget  
vastust,   kuid   näidata   ka   teisi  
vastuseid   visuaalselt   pisut  
tagasihoidlikumalt.  

2  

Alkoholiteemalise   testi   puhul   ei   ole   kasutajal   võimalik   visuaalsel   teel   aru  
saada,   kas   tegu   oli   õige   või   vale   vastusega.   Iga   vastuse   puhul   kuvatakse  
valitud   vastusevariant   rohelisena.   (Lisa   4,   [2])  

•  •  3  
Süsteemi   oleku  
nähtavus   (1)  

Visuaalselt   eristada   vastuste  
õigsust  1  

Hoolimata   valitud   vastusevariandi   tähest   (A,   B,   C),   kuvatakse   peale  
vastuse   selekteerimist   vastuse   ees   ikka   ainult   A   tähte.   (Lisa   4,   [1])  •  •  2  

Järjepidevus   ja  
standardid   (4)  

Peale   vastuse   selekteerimist  
jääb   valikuvariandi   ees   olev  
täht   samaks.  

1  

Suur   hulk   kasutajaid   hakkas   nõu   küsimise   eesmärgil   täitma   juba   vastatud  
küsimuste   filtreerimise   vormi,   mitte   “Küsi   nõu”   vormi.   (Lisa   4,   [3])  •  •  2  

Süsteemi   oleku  
nähtavus   (1)  

Kuvada   esmalt   "Küsi   nõu"  
vormi   ning   seejärel   juba  
vastuse   saanud   küsimuste  
filtreerimise   võimalust.  

1  

Filtreerimise   vormis   ei   mõistnud   paar   kasutajat,   kas   küsitakse   enda   või  
lapse   vanust.   (Lisa   4,   [3])  •  •  1  Süsteemi   oleku  

nähtavus   (1)  
Täpsustada,   kelle   vanust   on  
nõutud  0  
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Tark  Vanem  veebilehel  leiti  kasutatavuse  testide  käigus  viis  kasutatavuse  probleemi,           
millest  kõik  probleemid  esinesid  võrdselt  nii  mobiilis  kui  ka  arvutis.  Peamiselt  esines  Tark              
Vanem  veebilehel  “süsteemi  oleku  nähtavus”  heuristiku  mitte  täitmisega  seotud          
kasutatavuse  probleeme.  Esines  kaks  tõsist  kasutatavuse  probleemi,  mõned  pisikesed          
kasutatavuse   probleemid   (2   tk)   ja   üks   kosmeetiline   probleem.   
 
Tark  Vanem  sai  kümne  kasutaja  poolt  täidetud  süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustiku            
põhjal  kasutatavuse  skooriks  68,3,  tulemus,  mis  on  pisut  üle  valdkonnakeskmise  (68),  ning             
seda  võib  võrrelda  hindega  C.  Arvutis  hinnati  lehekülje  kasutatavust  kõrgemalt           
(kasutatavuse  skoor  71,5),  kui  mobiilis  (kasutatavuse  skoor  65,0).  Joonisel  28  on  näha,             
kuidas   osalejad   keskmiselt   igale   väitele   vastasid.  

 
Joonis  28. Süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustikus  väidetega  nõustumine  keskmiselt          
kümne   osaleja   kohta   (1   =   ei   nõustu   üldse,   5   =   nõustun   täielikult)  
 
Detailsem  informatsioon  Tark  Vanem  veebilehel  läbi  viidud  kasutatavuse  testide  käigust  on            
leitav    lisast   4.   
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3.2.5.   Kuhu   Minna   Lastega  

Kuhu  Minna  Lastega  veebilehel  paluti  osalejatel  sooritada  kolm  testülesannet.          
Testülesannete  kirjeldused  on  kuvatud  tabelis  6  (lk  30)  ja  on  märgitud  koodidega  K1 – K3.              
Osalejatel  kulus  kõikide  Kuhu  Minna  Lastega  testülesannete  sooritamiseks  kokku          
keskmiselt  8  minutit  ja  42  sekundit.  Arvutis  läks  testülesannete  lahendamiseks  aega            
keskmiselt  8  minutit  ja  16  sekundit,  mobiilis  9  minutit  ja  9  sekundit.  Kõige  enam  kulus                
aega  osalejal  6M,  kes  veetis  kokku  testülesandeid  tehes  aega  13  minutit  ja  42  sekundit.               
Kõige  kiirem  osaleja,  4L,  sooritas  kõik  testülesanded  kokku  6  minuti  ja  3  sekundiga.              
Erinevaid  sooritusaegu  kajastab  joonis  29.  Joonisel  kuvatud  sooritusajad  sisaldavad  ka  neid            
sooritusi,   mis   ei   õnnestunud   või   mis   jäid   pooleli.  

 

Joonis  29. Kuhu  Minna  Lastega  testülesannete  sooritamisele  kulunud  aeg  osalejate  ja            
testülesannete   kaupa  
 
Keskmiste  aegade  arvutamisel  on  võetud  arvesse  neid  testülesandeid,  mis  viidi  edukalt            
lõpuni.  Kõige  enam  võttis  aega  testülesanne  K1  (lapsele  huviringi  leidmine),  mille            
keskmiseks  sooritamise  ajaks  oli  3  minutit  ja  50  sekundit.  Kõige  kiiremini  õnnestus             
osalejatel  testülesanne  K3  (koha  soovitamiseks  vormi  leidmine),  mis  sooritati  1  minuti  ja             
48  sekundiga  keskmiselt.  Kahte  testülesannet  lahendati  kiiremini  arvutis,  ühte  mobiilis.           
Kokkuvõte   keskmistest   tulemustest   on   leitav   tabelist   19.  
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Tabel  19.  Kuhu  Minna  Lastega  testülesannete  peale  kulunud  aeg  arvutis,  mobiilis  ja             
keskmiselt  
 K1  K2  K3  

Arvutis  3:59  2:23  1:38  

Mobiilis  3:37  2:35  1:51  

Keskmine  3:50  2:29  1:48  
 

Kuhu  Minna  Lastega  lehel  õnnestus  osalejatel  teise  testülesande,  K2  (koha           
kommenteerimine)  täielikult,  mis  teeb  testülesande  õnnestumise  protsendiks  100.  K1          
(huviringi  leidmine)  õnnestus  50%  osalejatest  ja  K3  (kohast  teatamise  vormi  leidmine)            
õnnestus  42,5%  osalejatest.  Veebilehe  üldine  testülesannete  õnnestumise  protsent  on  64,           
mis   on   nähtav   ka   joonisel   30.  

 

Joonis  30. Kuhu  Minna  Lastega  veebilehel  sooritatud  testülesannete  õnnestumise          
protsendid  
 
Tabelisse  20  on  koondatud  kasutatavuse  testide  käigus  leitud  peamised  kasutatavuse           
probleemid.  Tabelis  on  ära  märgitud,  kas  probleem  esines  arvutis  (A)  või  mobiilis  (M),              
milline  on  probleemi  tõsidusaste  (pt),  mis  on  määratud  autori  poolt  tabelis  9  (lk  41)  oleva                
skaala  põhjal,  millist  Nielsen’i  heuristikut  leitud  probleem  puudutab  (heuristik),  milline  on            
võimalik  probleemi  lahendus  (lahendus)  ning  milline  on  spetsialisti  sõnul  probleemi           
parandamise  keerukus  (pk)  tabeli  10  (lk  42)  oleva  skaala  põhjal.  Mitmete  probleemide             
juures   on   sulgudes   viide   kuvatõmmistele,   mis   aitab   probleemi   visualiseerida.  
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Tabel   22.    Peamised   kasutatavuse   probleemid   Kuhu   Minna   Lastega   veebilehel  
Kasutatavuse   probleem  A  M  Pt  Heuristik  Lahendus  Pk  

Peale   otsingu   sooritamist   kuvab   kasutajaliides   kasutajatele   kaardi   eelvaadet,  
mis   pole   informatiivne   ning   kasutajad   ei   ole   kindlad,   kas   otsing   on   ka  
päriselt   toimunud.   (Lisa   5,   [1])  •   3  

Süsteemi   oleku  
nähtavus   (1)  

Peale   otsingu   sooritamist   peaks  
süsteem   kohe   kuvama  
otsingutulemusi.   Kaart   peaks   näitama  
otsingutulemusi.  

2  

Kaarti   aktiveerides   avaneb   kaart   suvalises   kohas   Pärnu   maakonnas.   (Lisa   5,  
[2])  •  •  2  

Kooskõla   päris  
maailma   ja  
süsteemi   vahel  
(2)  

Kui   otsingut   pole   veel   tehtud,   võiks  
kaart   näidata   kõiki   võimalikke   kohti  
Eestis;   peale   otsingu   sooritamist  
peaks   kaart   näitama   otsingutulemusi.  

2  

Mobiilses   versioonis   tekitab   otsingutulemuste   juures   valik   “Määra   filtrid”  
segadust.   Sealt   kaudu   püütakse   sisestada   kas   asukohta   või   konkreetset  
huvitegevust.   Peale   otsingu   sooritamist   ei   ole   ekraanil   enam   nähtav  
asukoha,   kategooria   ja   märksõna   lisamise   vorm,   mistõttu   kasutajate  
tähelepanu   püüab   "Määra   filtrid"   valik.   [Lisa   5,   [3])  

 •  2  

Vigade  
ennetamine   (5)  

Peale   otsingu   sooritamist   peaks  
süsteem   endiselt   kuvama   kohta,   kust  
on   võimalik   lisada   märksõna,   asukoht  
ja   kategeooria,   juhuks,   kui   inimene  
soovib   otsingu   tingimusi   muuta.  

2  

Kaardil   on   võimalik   sisse   suumida,   kuid   kaarti   ei   ole   võimalik   lohistada,  
mistõttu   ei   leia   kasutaja   sealt   informatsiooni,   mida   näha   soovis.  •  •  2  

Järjepidevus   ja  
standardid   (4)  

Kaardi   lohistamise   võimalikkuse  
tekitamine.  1  

Kommentaari   lisamine   on   alles   peale   reklaamlinkide   nimekirja,   mis   teeb  
kommenteerimise   võimaluse   raskesti   leitavaks.   (Lisa   5,   [4])   •  2  

Järjepidevus   ja  
standardid   (4)  

Kommenteerimise   võimalus   peaks  
ilmnema   kohe   peale   koha   enda  
andmeid.  

1  

Keelelised   vead:   Sõna   “kaart”   asemel   on   kasutusel   sõna   " map ".   Peale  
huvipakkuvale   kohale   kommentaari   lisamist   tuleb   inglise   keelne   teade   selle  
kohta,   et   moderaator   vaatab   kommentaari   üle.  •  •  1  

Kooskõla   päris  
maailma   ja  
süsteemi   vahel  
(2)  

Lehekülg   vajab   keeletoimetaja   poolset  
korrektuuri.  0  

Mitmed   kasutajad   ei   mõistnud,   miks   küsitakse   kommentaari   lisamiseks  
tavakasutajatelt   veebilehe   aadressi,   üks   mobiilis   testinud   kasutaja   arvas,   et  
sinna   tuleb   lisada   pealkiri.   (Lisa   5,   [5])  

•  •  1  
Süsteemi   oleku  
nähtavus   (1)  

Info   sildikese   lisamine  
0  
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Kuhu  Minna  Lastega  veebilehelt  leiti  kasutatavuse  testide  käigus  seitse  kasutatavuse           
probleemi,  millest  arvutis  esines  neist  viis  viga  ja  mobiilis  kuus.  Peamiselt  esines  Kuhu              
Minna  Lastega  veebilehel  “süsteemi  oleku  nähtavus”,  “kooskõla  päris  maailma  ja  süsteemi            
vahel”  ja  “järjepidevus  ja  standardid”  heuristikute  mitte  täitmisega  seotud  kasutatavuse           
probleeme.  Esines  üks  tõsine  kasutatavuse  probleem,  mõned  pisikesed  kasutatavuse          
probleemid   (4   tk)   ja   kosmeetilised   probleemid   (2   tk).  
 
Kuhu  Minna  Lastega  sai  kümne  kasutaja  poolt  täidetud  süsteemi  kasutatavuse  skaala            
küsimustiku  põhjal  kasutatavuse  skooriks  31,0,  mis  on  alla  valdkonnakeskmise  (68)           
tulemus  ning  mida  võib  võrrelda  hindega  F.  Arvutis  hinnati  veebilehe  kasutatavust            
madalamalt  (kasutatavuse  skoor  23,5),  kui  mobiilis  (kasutatavuse  skoor  38,5).  Joonisel  31            
on   näha,   kuidas   osalejad   keskmiselt   igale   väitele   vastasid.   

 
Joonis  31. Kasutatavuse  küsimustikus  esitatud  väidetega  nõustumine  keskmiselt  kümne          
osaleja   kohta   (1   =   ei   nõustu   üldse,   5   =   nõustun   täielikult)  
 
Detailsem  informatsioon  Kuhu  Minna  Lastega  veebilehel  läbi  viidud  kasutatavuse  testide           
käigust   on   leitav    lisast   5.  
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3.2.6.   Lastega.ee  

Lastega.ee  veebilehel  paluti  osalejatel  sooritada  kolm  testülesannet.  Testülesannete         
kirjeldused  on  kuvatud  tabelis  6  (lk  30)  ja  on  märgitud  koodidega  L1 – L3.  Osalejatel  kulus               
kõikide  Lastega.ee  testülesannete  sooritamiseks  kokku  keskmiselt  6  minutit  ja  10  sekundit.            
Arvutis  läks  testülesannete  sooritamiseks  aega  keskmiselt  5  minutit  ja  10  sekundit,  mobiilis             
7  minutit  ja  23  sekundit.  Kõige  kiirem  osaleja,  3L,  sooritas  kõik  testülesanded  kokku  2               
minuti  ja  46  sekundiga.  Kõige  enam  kulus  aega  osalejal  6M,  kes  veetis  kokku              
testülesandeid  tehes  aega  12  minutit  ja  26  sekundit.  Erinevaid  sooritusaegu  kajastab  joonis             
32.  Joonisel  kuvatud  sooritusajad  sisaldavad  ka  neid  sooritusi,  mis  ei  õnnestunud  või  mis              
jäid   pooleli.  

 

Joonis  32. Lastega.ee  testülesannete  sooritamisele  kulunud  aeg  osalejate  ja  testülesannete           
kaupa  
 
Keskmiste  aegade  arvutamisel  on  võetud  arvesse  neid  testülesandeid,  mis  viidi  edukalt            
lõpuni.  Kõige  enam  võttis  aega  testülesanne  L2  (lapsele  huviringi  leidmine),  mille            
keskmiseks  sooritamise  ajaks  oli  2  minutit  ja  41  sekundit.  Kõige  kiiremini  õnnestus             
osalejatel  testülesanne  L3  (koha  kontaktandmete  leidmine),  mis  sooritati  48  sekundiga           
keskmiselt.  Kahte  testülesannet  lahendati  kiiremini  arvutis,  ühte  võrdse  ajaga  nii  arvutis            
kui   mobiilis.   Kokkuvõte   keskmistest   tulemustest   on   leitav   tabelist   21.  
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Tabel   21.    Lastega.ee   testülesannete   peale   kulunud   aeg   arvutis,   mobiilis   ja   keskmiselt  
 L1  L2  L3  

Arvutis  1:35  1:41  0:48  

Mobiilis  1:42  4:59  0:48  

Keskmine  1:38  2:41  0:48  
 

Lastega.ee  veebilehel  õnnestus  osalejatel  teise  testülesande,  L1  (uudiskirjaga  liitumine),          
sooritamine  täielikult,  mis  teeb  testülesande  õnnestumise  protsendiks  100.  L2  (huviringi           
leidmine)  ja  L3  (koha  kontaktandmete  leidmine)  õnnestus  70%  osalejatest.  Veebilehe           
üldine   testülesannete   õnnestumise   protsent   on   80%,   mis   on   nähtav   ka   joonisel   33.  

 

Joonis   33.    Lastega.ee   veebilehel   sooritatud   testülesannete   õnnestumise   protsendid  
 
Tabelisse  22  on  koondatud  kasutatavuse  testide  käigus  leitud  peamised  kasutatavuse           
probleemid.  Tabelis  on  ära  märgitud,  kas  probleem  esines  arvutis  (A)  või  mobiilis  (M),              
milline  on  probleemi  tõsidusaste  (pt),  mis  on  määratud  autori  poolt  tabelis  9  (lk  41)  oleva                
skaala  põhjal,  millist  Nielsen’i  heuristikut  leitud  probleem  puudutab  (heuristik),  milline  on            
võimalik  probleemi  lahendus  (lahendus)  ning  milline  on  spetsialisti  sõnul  probleemi           
parandamise  keerukus  (pk)  tabeli  10  (lk  42)  oleva  skaala  põhjal.  Mitmete  probleemide             
juures   on   sulgudes   viide   kuvatõmmistele,   mis   aitab   probleemi   visualiseerida.  
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Tabel   23.    Peamised   kasutatavuse   probleemid   Lastega.ee   veebilehel  
Kasutatavuse   probleem  A  M  Pt  Heuristik  Lahendus  Pk  
Kohta   avades   on   mobiilse   versiooni   kasutajatel   keeruline   uues  
avanenud   aknas   informatsiooni   näha   (kerivad   lehte   alla,   mitte   nö   uut  
avanenud   akent).   Lehekülg   ei   ole   kohandatud   mobiilis   lehitsemiseks.  
(Lisa   6,   [1])  

 •  3  

Kooskõla   päris  
maailma   ja  
süsteemi   vahel  
(2)  

Lehekülg   vajab   kohandamist   mobiilis   lehitsemiseks.  

2  

Kasutajad   ei   mõista   peale   otsingu   tingimuste   sisestamist,   kas   leht  
annab   neile   automaatselt   vastuseid   või   mitte,   eriti   kuna  
otsingutulemuste   seas   on   ka   otsingu   märksõnaga   mitte   seotud   vasteid.  
(Lisa   6,   [2])  

•  •  2  

Süsteemi  
oleku   nähtavus  
(1)  

"Otsi"   nupu   lisamine   otsingulahtrite   alla;   või  
Otsingutulemuste   automaatse   kuvamise   puhul  
samaaegselt   tingimuste   lisamisega   tulemuste   kuvamine  2  

Firma   nime   küsimine   uudiskirjaga   liitumise   vormis   tekitab   kasutajates  
segadust.   (Lisa   6,   [3])  •  •  2  

Vigade  
ennetamine   (5)  

Firma   info   lisamine   võiks   avaneda   alles   siis,   kui   on  
tuvastatud,   et   end   registreerida   soovib   firma.   Või  
kuvada   firma   lahtri   juurde   selgitavat   teksti.  

1  

Kohtade   otsinguvormis   (mis   avaneb,   kui   vajutada   “Tee   täpsustavad  
valikud   SIIT”),   on   lahtrite   järel   valik   “Puhasta   valikud”,   mis   on  
kasutajate   jaoks   eksitav,   sest   kasutajad   eeldavad   otsinguks   käsklust  
andvat   nuppu.   (Lisa   6,   [4])  

•  •  2  

Vigade  
ennetamine   (5)  

"Puhasta   valikud"   nupp   ei   peaks   asuma   vahetult  
otsingulahtrite   all;  
Kasutajal   peaks   peale   kogemata   "Puhasta   valikud"  
nupule   vajutamist   olema   võimalik   eelnevalt   sisestatud  
informatsioon   taastada.  
Kasutajal   peaks   olema   peale   lahtrite   täitmist   võimalik  
vajutada   otsimiseks   käsklust   andvale   nupule   või   peaks  
tulemuste   automaatne   kuvamine   olema   kasutaja   jaoks  
selgem,   kui   praeguste   tulemuste   põhjal   on.  

1  

“Anna   e-mail”   nupul   on   klikitav   vaid   lingi   osa,   mitte   terve   nupp,   mida  
kasutaja   eeldab.  •  •  2  

Järjepidevus   ja  
standardid   (4)  

Lingi   taustal   kujutatakse   nuppu   ning   kasutajal   on  
õigustatud   ootus,   et   nupule   saab   klikkida.   Antud   juhul  
sai   ainult   lingile   klikkida.  

0  

Keelelised   vead:   selleks,   et   kinnitada   oma   liitumisavaldus   meililistiga,  
tuleb   kasutajal   kinnitada,   et   tegu   ei   ole   robotiga.   Selleks   kuvatakse  
“Kinnita   Humanity”,   mis   on   pooleldi   eesti   ja   pooleldi   inglise   keeles.  
Kirjaviga   huvitegevuse   all   -   “huviringide”   asemel   “huvringid”.  

•  •  1  

Kooskõla   päris  
maailma   ja  
süsteemi   vahel  
(2)  

Lehekülg   vajab   keelekorrektuuri.  

0  
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Lastega.ee  veebilehelt  leiti  kasutatavuse  testide  käigus  kuus  kasutatavuse  probleemi,          
millest  arvutis  esines  viis  ja  mobiilis  kõik  probleemid.  Peamiselt  esines  Lastega.ee  a  lehel              
“kooskõla  päris  maailma  ja  süsteemi  vahel”  ja  “probleemide  ennetamine”  heuristikute           
mitte  täitmisega  seotud  kasutatavuse  probleeme.  Esines  üks  tõsine  kasutatavuse  probleem,           
mõned  pisikesed  kasutatavuse  probleemid  (4  tk)  ja  üks  kosmeetiline  probleem.  Üks            
probleemidest   oli   enam   tuntav   mobiilis.  
 
Lastega.ee  sai  kümne  kasutaja  poolt  täidetud  süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustiku           
põhjal  kasutatavuse  skooriks  20,8,  tulemus,  mis  on  alla  valdkonnakeskmise  (68)  ja  mida             
võib  võrrelda  hindega  F.  Arvutis  hinnati  lehekülje  kasutatavust  madalamalt  (kasutatavuse           
skoor  17,0),  kui  mobiilis  (kasutatavuse  skoor  24,5).  Joonisel  34  on  näha,  kuidas  osalejad              
keskmiselt   igale   väitele   vastasid.  

 
Joonis  34. Kasutatavuse  küsimustikus  esitatud  väidetega  nõustumine  keskmiselt  kümne          
osaleja   kohta   (1   =   ei   nõustu   üldse,   5   =   nõustun   täielikult)  
 
Detailsem  informatsioon  Lastega.ee  veebilehel  läbi  viidud  kasutatavuse  testide  käigust  on           
leitav    lisast   7.  
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3.3.   Kokkuvõte   probleemidest  
Antud  lõputöö  tulemusena  selgus,  et  enim  sisaldasid  veebilehed  “järjepidevuse  ja           
standardite”  heuristiku  mittejärgmisega  seotud  probleeme  (28,6%).  Palju  esines  ka          
“süsteemi  oleku  nähtavuse”  (23,8%)  ja  “kooskõla  päris  maailma  ja  süsteemi  vahel”            
(21,4%)  heuristikute  rikkumise  vigu.  Tabelis  23  on  võimalik  näha,  kui  palju  leitud             
probleemid   erinevaid   Nielsen’i   heuristikuid   puudutasid.  
 
Tabel  23. Uuringu  käigus  esinenud  probleemide  tüübid  Nielsen’i  heuristikute  põhjal,           
esinemiste   arv   ning   protsent   tervikust  

Heuristiku   nimetus  
Esinemiste  

arv  
Protsent  
tervikust  

Järjepidevus   ja   standardid  12  28.6%  

Süsteemi   oleku   nähtavus  10  23.8%  

Kooskõla   päris   maailma   ja   süsteemi   vahel  9  21.4%  

Vigade   ennetamine  6  14.3%  

Vigade   esitamine,   diagnoos   ja   taastumine  3  7.1%  

Kasutajapoolne   kontroll   ja   vabadus  1  2.4%  

Esteetiline   ja   minimalistlik   disain  1  2.4%  

 
Leitud  42  probleemist  esines  Perekoolil  enim  kasutatavuse  probleeme,  10.  Emmede  Klubi            
veebilehel  leiti  8  probleemi.  Perekoolil  ja  Emmede  Klubil  oli  ka  kõige  suurem  hulk              
testülesandeid  (vastavalt  6  ja  7).  Ülejäänud  neljal  veebilehel  sooritati  3 – 4  testülesannet            
ning  leitud  probleemide  arv  jäi  veebilehe  kohta  vahemikku  5 – 7.  Arvutis  olid  kõikidest  42st              
probleemist   tajutavad   37   ja   mobiilis   41.  
 
Tabelis  24  on  iga  veebilehe  kohta  kuvatud  leitud  vigade  arv,  Nielsen’i  kasutatavuse             
probleemide  hindamisskaala  (tabel  9,  lk  41)  põhjal  hinde  4  (väga  tõsine  kasutatavuse             
probleem)  või  hinde  3  (tõsine  kasutatavuse  probleem)  saanud  probleemide  osakaal           
veebilehel  leitud  probleemide  koguhulgast  ning  viimases  tulbas  on  kuvatud  paranduse           
keerukuse  hindamisskaala  (tabel  10,  lk  42)  põhjal  hinde  3  (keeruliselt  parandatav            
probleem)  või  hinde  2  (mõningast  pingutust  nõudev  parandus)  saanud  probleemide  osakaal            
veebilehel  leitud  probleemide  hulgast.  Tabelist  on  võimalik  välja  lugeda,  et  50%  Minu             
Laps  veebilehel  leitud  kasutatavuse  probleemidest  on  tõsised  või  väga  tõsised.  Emmede            
Klubi  veebilehel  leitud  vigadest  on  50%  kasutatavuse  probleemidest  sellised,  mille           
parandamine   on   vaeva   nõudev   või   keeruline.   
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Tabel  24.  Veebilehtedelt  leitud  kasutatavuse  probleemide  hulk,  tõsiste  või  väga  tõsiste            
probleemide   osakaal   ja   vaeva   nõudvate   või   keeruliste   paranduste   osakaal   

Veebileht  
Leitud  

probleemide   arv  
Tõsiste   või   väga   tõsiste  

probleemide   hulk  
Vaeva   nõudvad   või  

keerulised   parandused  

Perekool  10  20%  20%  

Emmede   Klubi  8  13%  50%  

Minu   Laps  6  50%  33%  

Tark   Vanem  5  40%  20%  

Kuhu   Minna   Lastega  7  14%  43%  

Lastega.ee  6  17%  33%  

 
Uuringu  käigus  leitud  probleemidest  on  vaid  üks  probleem  väga  tõsine.  Tõsiseid            
probleeme  esineb  kõikide  lehtede  peale  kokku  9.  Kõige  enam  vigu  (23  tk)  kuuluvad              
väiksemate  kasutatavuse  probleemide  kategooriasse  Lisaks  esineb  veebilehtedel        
kosmeetilisi  vigu  (9  tk),  mis  ei  vaja  kiiremat  parandamist.  Tabelis  25  on  välja  toodud               
veebilehtedel  esinenud  probleemid  tõsidusastme  kaupa,  hinnatuna  autori  poolt,  tabelis  9  (lk            
41)   esitatud   skaala   põhjal.  
 
Tabel   25.    Veebilehtedel   esinenud   probleemid   tõsidusastmete   kaupa  

Probleemi  
tõsidus  

Perekool  
Emmede  

Klubi  
Minu  
Laps  

Tark  
Vanem  

Kuhu  
Minna  
Lastega  

Lastega.  
ee  

Kokku  

4    1     1  

3  2  1  2  2  1  1  9  

2  7  4  2  2  4  4  23  

1  1  3  1  1  2  1  9  

 
Kahel  veebilehel  esines  kaks  probleemi,  mille  parandamine  on  spetsialisti  sõnul  kõrge            
keerukusastmega.  Probleeme,  mille  parandused  nõuavad  pisut  pingutust,  oli  kokku  10  ning            
kõige  rohkem  leiti  probleeme,  mille  parandamine  on  lihtne  (18  probleemi).  Kokku  leidus             
ka  10  probleemi,  mida  on  väga  lihtne  parandada.  Tabelis  26  on  välja  toodud  veebilehtedel               
esinenud  probleemid  paranduse  keerukuse  alusel,  hinnatuna  uuringusse  kaasatud         
vanem-tarkvaraarendaja   poolt,   tabelis   10   (lk   42)   esitatud   skaala   põhjal.  
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Tabel   26.    Veebilehtedel   esinenud   probleemid   paranduse   keerukuse   alusel  

Paranduse  
keerukus  

Perekool  
Emmede  

Klubi  
Minu  
Laps  

Tark  
Vanem  

Kuhu  
Minna  
Lastega  

Lastega.  
ee  

Kokku  

3   2  2     4  

2  2  2   1  3  2  10  

1  5  3  3  3  2  2  18  

0  3  1  1  1  2  2  10  

 
Ülevaade  probleemide  tõsiduse  ning  paranduse  keerukuse  seostest  on  kujutatud  tabelis  27.            
Tabelis  27  on  rohelisega  märgitud  hinded,  mis  viitavad  kosmeetilistele  või  väikestele            
kasutatavuse  probleemidele  ning  samuti  need  paranduse  keerukuse  hinded,  mis  viitavad           
sellele,  et  probleemi  on  parandada  kerge  või  väga  kerge.  Punasega  on  märgitud  need              
hinded,  mis  on  määratud  probleemidele,  mis  on  väga  tõsised  või  tõsised  ning  need              
paranduse   keerukuse   hinded,   mis   viitavad   vaeva   nõudvale   või   keerukale   parandusele.  
 
Tabel   27.    Probleemide   tõsiduse   ja   paranduse   keerukuse   seos  

Probleemi  
tõsidus  

Paranduse  
keerukus  

Probleemide  
arv  

4  1  1  

3  3  3  

3  2  3  

3  1  2  

3  0  1  

2  2  6  

2  1  15  

2  0  2  

1  3  1  

1  2  1  

1  0  7  

 
Tabelist  nähtub,  et  selliseid  probleeme,  mille  tõsidusaste  on  4  ning  mille  paranduse             
keerukuse  aste  on  1,  on  uuringutulemuste  peale  üks  ehk  ühte  väga  tõsist  kasutatavuse              
probleemi,  mis  uuringu  käigus  leiti,  on  kerge  parandada..  Probleeme,  mille  tõsidusaste  on  2              
ja  mille  paranduse  keerukuse  aste  on  1,  on  terve  uurimuse  peale  15,  ehk  kõige  rohkem,  mis                 
tähendab,  et  42st  probleemist  15  on  väikesed  kasutatavuse  probleemid,  mida  on  kerge             
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parandada.  Samas  on  üks  kasutatavuse  probleem,  mis  on  oma  olemuselt  väike  probleem,             
kuid  mida  on  väga  keeruline  parandada.  Iga  veebilehe  konkreetsete  probleemide           
tõsidusaste  ja  paranduse  keerukus  on  nähtav  alapeatükis  3.2.  olevates  tabelites  13 – 18,  tabel             
27   esitab   vaid   koondkokkuvõtte   hinnete   omavahelisest   seosest.  

3.4.   Seadmete   ning   funktsionaalsuste   võrdlused  
Käesolevas  alapeatükis  on  antud  ülevaade  erinevustest,  mis  esinesid  arvutis  ja  mobiilis            
saadud  tulemuste  puhul.  Võrreldud  on  ka  mõndasid  funktsionaalsusi,  mis  esinesid           
vähemalt   kolmel   veebilehel.  

3.4.1.   Arvutis   ja   mobiilis   tehtud   testide   tulemuste   võrdlus  
Kokku  sooritati  kõik  ülesanded  arvutis  keskmiselt  51  minuti  ja  8  sekundiga,  mobiilis             
keskmiselt  1  tunni  ja  29  sekundiga.  Arvutis  ja  mobiilis  tehtud  soorituste  võrdlemiseks  on              
koondatud  tabelisse  28  keskmine  leitud  kasutatavuse  probleemide  arv  veebilehe  kohta.           
Mobiilis  esines  rohkem  probleeme,  kui  arvutis.  Mobiilis  esines  41  probleemi  ehk            
keskmiselt  7  tk  lehe  kohta,  arvutis  esines  41  probleemi  ehk  keskmiselt  6  lehe  kohta.  Kuigi                
mobiilis  leiti  rohkem  kasutatavuse  probleeme,  on  kasutatavuse  skoor  uuringu  tulemuste           
põhjal  mobiilis  pisut  kõrgem,  kui  arvutis.  Tuleb  siiski  arvesse  võtta,  et  süsteemi             
kasutatavuse  skaala  küsimustiku  teel  saadud  hinnangud  on  subjektiivse  loomuga.          
Testülesannete  õnnestumise  protsent  on  sama  nii  arvutis  kui  ka  mobiilis  (83%).  Arvutis  ja              
mobiilis   sooritatud   testide   tulemuste   võrdlus   on   kuvatud   tabelis   28.  
 
Tabel   28.    Arvutis   ja   mobiilis   tehtud   testülesannete   tulemuste   võrdlus  
 Probleemide   arv  Õnnestumise   protsent   (%)  Kasutatavuse   skoor  

Veebileht  Arvutis  Mobiilis  Arvutis  Mobiilis  Arvutis  Mobiilis  

Perekool  10  10  77  78  32,0  39,0  

Emmede   Klubi  8  8  83  83  57,5  51,5  

Minu   Laps  4  6  95  90  54,5  57,5  

Tark   Vanem  5  5  100  100  71,5  65,0  

Kuhu   Minna   Lastega  5  6  62  67  23,5  38,5  

Lastega.ee  5  6  80  80  17,0  24,5  

Keskmiselt  6  7  83  83  42,7  46,0  

 
Kõik  probleemid,  mis  esinesid  mobiilis,  kuid  ei  esinenud  arvutis,  on  seotud  tõsiasjaga,  et              
mobiiltelefoni  ekraan  on  oluliselt  väiksem,  kui  arvuti  ekraan  ning  veebilehed  ei  ole             
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kohandatud  mugavaks  mobiilseks  lehitsemiseks.  Uuringu  käigus  tuvastati,  et  järgnevad          
probleemid   esinesid   ainult   mobiilis:  

● Lastega.ee:  Kohta  avades  on  mobiiliversiooni  kasutajatel  keeruline  uues  avanenud          
aknas  informatsiooni  näha  (kerivad  lehte  alla,  mitte  nö  uut  avanenud  akent).            
Lehekülg   ei   ole   kohandatud   mobiilis   lehitsemiseks.   (Lisa   6,   [1])  

● Kuhu  Minna  Lastega:  Kommentaari  lisamine  on  alles  peale  pikka  reklaamlinkide           
nimekirja,   mis   teeb   kommenteerimise   võimaluse   raskesti   leitavaks.   (Lisa   5,   [4])  

● Kuhu  Minna  Lastega:  Mobiiliversioonis  tekitab  otsingutulemuste  juures  valik         
“Määra  filtrid”  segadust.  Sealt  kaudu  püütakse  sisestada  kas  asukohta  või           
konkreetset  huvitegevust.  Peale  otsingu  sooritamist  ei  ole  ekraanil  enam  nähtav           
asukoha,  kategooria  ja  märksõna  lisamise  vorm,  mistõttu  kasutajate  tähelepanu          
püüab   "Määra   filtrid"   valik.   [Lisa   5,   [3])  

● Minu  Laps:  Mobiilse  versiooni  kasutajatel  oli  probleeme  konto  loomisega.  Konto           
loomise  vorm  ei  olnud  visuaalselt  terves  mahus  ekraanil  nähtav.  Terve  vormi            
nägemiseks  pidid  kasutajad  keerama  telefoni  ekraani,  mis  tõi  omakorda  kaasa  uue            
probleemi:  lahtreid  täites  varjas  klaviatuur  ära  lahtrite  sisu.  1  mobiilsel  kasutajal  ei             
õnnestunud   seetõttu   konto   tegemine.   (Lisa   3,   [1a],   [1b],   [1c])  

● Minu  Laps:  Mobiilses  versioonis  püüdsid  kasutajad  vajutada  artikli  sisu  tekstile,  et            
artiklit   avada.   (Lisa   3,   [4])  

● Mobiilses  versioonis  ei  leidnud  kasutajad  kiiresti  võimalust  kontolt  välja  logida.           
Kontolt  välja  logimiseks  tuleb  esmalt  oma  profiilis  vajutada  lingil  "Minu  lisatud            
artiklid",   misjärel   on   nähtav   ka   Logi   välja   link.   (Lisa   2,   [3])  

 
Ainuke  probleem,  mis  mobiilis  ei  esinenud,  kuid  arvutis  esines,  on  seotud  sellega,  et  arvuti               
ja   mobiili   otsinguvaated   on   erinevad:  

● Kuhu  Minna  Lastega:  Peale  otsingu  sooritamist  kuvab  kasutajaliides  kasutajatele          
kaardi  eelvaadet,  mis  pole  informatiivne  ning  kasutajad  ei  ole  kindlad,  kas  otsing             
on   ka   päriselt   toimunud.   (Lisa   5,   [1])  

Mobiilis  kuvatakse  samuti  otsingulehel  kaarti,  kuid  erinevalt  arvutist,  tuleb  ekraanile  kohe            
peale  otsinguks  käskluse  andmist  uus  vaade,  kus  kuvatakse  otsingu  tulemusi,  kaardi  vaade             
on  nähtav  nüüd  vaid  kaardile  viitavale  nupule  vajutades.  Arvuti  puhul  on  samuti  süsteem              
otsingu   vastetega   lehe   juba   laadinud,   kuid   üle   ekraani   kuvatud   kaart   varjab   tulemused   ära.  
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3.4.2.   Mõningate   funktsionaalsuste   võrdlused  
Allpool  on  võrreldud  mõningaid  funktsionaalsusi,  mis  esinesid  vähemalt  kolmel  erineval           
veebilehel.   Võrreldud   on   soorituste   aegu   ning   testülesannete   õnnestumise   protsente.  
 

a) Kasutajakonto   loomine   (P1,   E1,   M1)  
Kolmel  veebilehel  oli  kasutajatel  võimalik  luua  omale  kasutajakonto.  Võrdleme  selle           
tegevuse  sooritamiseks  kulunud  aegu  ja  õnnestumise  protsenti  kolme  erineva  veebilehe           
puhul:   Perekool,   Emmede   Klubi,   Minu   Laps.  
 
P1  ja  E1  testülesannete  õnnestumise  protsent  on  100.  M1  õnnestus  arvutis  80%  osalejatest              
ja  mobiilis  60%  osalejatest.  Joonisel  35  on  näha  aeg,  kui  palju  aega  kulus  osalejatel  konto                
loomisele  igal  veebilehel.  Kõige  kiiremini  sooritati  testülesanne  Emmede  Klubi  lehel,  kus            
keskmiseks  ajaks  mõõdeti  1  minut  ja  20  sekundit.  Perekoolis  võttis  konto  loomine  aega              
keskmiselt  2  minutit  ja  59  sekundit  ja  Minu  laps  lehel  2  minutit  ja  40  sekundit.  Võrreldes                 
aegu,  mis  kulusid  arvutis  ja  mobiilis  kontode  loomiseks,  võttis  konto  loomine  keskmiselt             
39%   võrra   rohkem   aega   mobiilis.  

 
Joonis   35.    Konto   loomise   peale   kulunud   keskmine   aeg   kolme   veebilehe   võrdluses  
 
Kõikidel  veebilehtedel  esines  konto  loomisega  seotult  kasutatavuse  probleeme.  Perekoolis          
tuleb  kinnituskiri  saajalt  “WordPress”,  mitte  “Perekool”  ja  kasutamistingimuste  link  on           
vigane,  andes  vastuseks  “404:  lehekülge  ei  leitud”  veateate.  Osalejates  tekitas  segadust  ka             
pikk  etteantud  parool.  Emmede  Klubi  puhul  ootasid  osalejad  lehelt  kinnituskirja,  mida            
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antud  lehekülg  kasutajatele  ei  saadagi.  Vigaste  andmete  sisestamise  puhul  kuvati           
osalejatele  venekeelne  teade.  Pärast  registreerumist  seisis  ekraanil  kinnituse         
“Registreeritud”  asemel  tekst  “Registreeru”.  Minu  Laps  veebilehel  ei  olnud  mobiilis           
ekraani  vertikaalselt  hoides  võimalik  konto  loomise  jaoks  vajalikke  lahtreid  täita,           
Google’ga  sisselogimisel  andis  leht “400:  that’s  an  error” veateate.  Samuti  ei  olnud  vigase              
info  sisestamise  järel  selge,  mis  täpselt  vigaselt  sisestati  (tekstiline  teavitus  selle  kohta  ei              
olnud  kergesti  leitav,  samuti  kuvas  süsteem  kohati  ühte,  kohati  kahte  lahtrit  punase             
piirjoonega).  Minu  Laps  kinnituskiri  saabus  osalejate  silmis  väga  aeglaselt  ning  paaril            
osalejal  jäi  konto  loomata,  sest  e-maili  juhistega  ei  saadud  (või  ei  saadud  seda  kätte               
piisavalt   kiiresti).  
 

b) Välja   logimine   ja   sisselogimine   (P2,   E2,   M2)  
Kolmel  veebilehel  oli  osalejatel  üheks  ülesandeks  veebilehelt  välja  logimine  ning  siis  taas             
sisselogimine.  Võrdleme  selle  tegevuse  sooritamiseks  kulunud  aegu  ja  õnnestumise          
protsente   kolme   erineva   veebilehe   vahel:   Perekool,   Emmede   Klubi,   Minu   Laps.   
 
P2,  E2  ja  M2  testülesannetel  on  õnnestumise  protsendiks  100.  Nendest  osalejatest,  kellel             
oli  võimalik  sisse  ja  taas  välja  logida,  kulus  selleks  Minu  Laps  lehel  võrreldes  teiste               
lehtedega  kõige  vähem  aega:  arvuti  ja  mobiili  peale  keskmiselt  32  sekundit.  Emmede  Klubi              
lehel  kulus  selleks  keskmiselt  1  minut  ja  3  sekundit  ja  Perekoolis  1  minut  ja  43  sekundit.                 
Võrdlus   on   esitatud   joonisel   36.  

 

Joonis   36.    Kontolt   välja   ja   uuesti   sisselogimise   kiirus   kolme   veebilehe   võrdluses  
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Perekooli  veebilehel  oli  osalejatel  raskusi  sisselogimise  nupu  leidmisega.  Osalejad  arvasid,           
et  sisse  saab  logida  oranži  (ilma  ühegi  tekstita)  nupu  kaudu,  mis  siiski  osutus  otsingule               
käskluse  andmise  nupuks.  Sisselogimise  nuppu  eraldi  pealehel  ega  mobiili  puhul  menüüs            
ei  olnud.  Sisselogimise  võimalus  oli  leitav  pärast  “Registreeru”  nupule  vajutamist,           
registreerumise  vormi  alt.  Emmede  Klubi  puhul  võis  vigase  sisselogimise  puhul  näha            
venekeelset  teadet  ning  sisse  sai  logida  vaid  e-mailiga,  kuigi  osalejad  ootasid  sisselogimise             
võimalust  ka  kasutajanime  abil.  Välja  logimise  võimalus  oli  raskesti  leitav,  eriti  mobiilis,             
kus  selleks  tuli  esmalt  vajutada  “Minu  lisatud  artiklid”  lingile.  Minu  Laps  veebilehel  ei              
saanud  uuringus  osalejad  mobiilis  ekraani  vertikaalses  asendis  sisse  logida,  sest           
sisselogimise  vorm  ei  ole  mobiilile  kohandatud.  Samuti  oli  vigane  sisselogimine           
Google’iga,   mille   link   andis    “400,   that’s   an   error”    vea.  
 

c) Artikli   või   koha   kommenteerimine   (E5,   M3,   K2)  
Kolmel  testitud  veebilehel  oli  võimalik  artiklile  või  kohale  jätta  kommentaar.  Võrdleme            
selleks  kulunud  aegu  ja  õnnestumise  protsente  järgmistel  veebilehtedel:  Emmede  Klubi,           
Minu  Laps,  Kuhu  Minna  Lastega.  E5,  M3  ja  K2  testülesannete  õnnestumise  protsendiks  on              
100.  Keskmiselt  kulus  kommenteerimiseks  kõige  vähem  aega  Emmde  Klubi  lehel           
(keskmiselt  1  minut  ja  17  sekundit).  Minu  Laps  lehel  kulus  aega  1  minut  ja  56  sekundit                 
keskmiselt  ning  Kuhu  Minna  Lastega  lehel  2  minutit  ja  29  sekundit.  Võrdlus  on  esitatud               
joonisel   37.  

 
Joonis   37.    Artikli   või   koha   kommenteerimisele   kulunud   aeg   kolme   veebilehe   võrdluses  
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Emmede  Klubi  puhul  olid  osalejad  artiklile  kommentaari  lisamisel  pisut  segaduses,  sest            
kommentaari  sai  jätta  alles  peale  artikli  lõpus  olevat  “Loe  edasi”  sektsiooni.  Samuti  oli              
kommentaari  lahter  puudulik  (kuvati  vigaselt  kasutaja  nime  ees  olevat  pilti).  Minu  Laps             
puhul  on  artikli  kommenteerimine  kerge,  kuigi  mobiili  puhul  proovivad  mõned  osalejad            
esmalt  artiklit  avada  artikli  teksti  peale  vajutades,  mitte  pealkirjal  vajutades.  Kuhu  Minna             
Lastega  puhul  saavad  osalejad  kohale  kommentaari  lisada,  kui  lisavad  ka  oma  e-maili             
aadressi,  mida  mõned  kasutajad  ei  pidanud  vajalikuks  või  ei  soovinud  teha,.  Samuti  jäädi              
mõtisklema  vormis  oleva  “Veebilehe”  lahtri  üle,  mis  tekitas  segadust.  Mobiilis  on            
kommenteerimise  sektsioon  nähtav  alles  peale  pikkade  reklaamlinkide  nimekirja,  mis          
kohati  katsid  ekraani  terves  ulatuses.  Peale  kommentaari  lisamist  tuleb  ingliskeelne,  mitte            
eestikeelne   teade   selle   kohta,   et   kommentaar   ootab   ülevaatamist   moderaatori   poolt.  

3.5.   Kokkuvõte   intervjuudest  
Enne  ja  pärast  kasutatavuse  teste  viidi  osalejatega  läbi  intervjuud,  mille  küsimused  on             
nähtavad  tabelis  5  (lk  29).  Enne  kasutatavuse  teste  tehtud  intervjuude  põhjal  selgus,  et              
uuringus  osalenud  isikud  veedavad  päeva  jooksul  internetis  2 – 12  tundi,  millest  keskmiselt            
2  tundi  kulub  eraelulistele  teemadele.  Pooled  osalejatest  kasutavad  rohkem  mobiili,  pooled            
arvutit.  Vastavalt  sellele  sai  määratud  igale  osalejale  ka  testseadme  tüüp:  aktiivsed            
mobiilikasutajad   said   testida   veebilehti   mobiilis,   aktiivsemad   arvutikasutajad   arvutis.  
 
Teemade  seas,  mida  osalejad  internetist  laste  teemal  otsinud  on,  on  palju  terviseteemasid,             
kuid  otsitakse  informatsiooni  ka  kasutatud  riiete,  lapse  käitumise,  lasteaiaga  kohanemise           
jm  kohta.  Enamik  osalejaid  satub  lapsevanematele  suunatud  veebilehtedele  otsingumootori          
poolt  saadud  vastete  teel.  Ükski  osaleja  ei  väisa  lapsevanematele  suunatud  veebilehti            
regulaarselt,   tegu   on   peamiselt   juhtumipõhiste   informatsiooni   otsijatega.  
 
Tabelis  29  on  välja  toodud  kokkuvõte  järelintervjuu  tulemustest.  Olulisematest  tulemustest           
võib  tuua,  et  90%  osalejatest  peab  kõige  olulisemaks  lapsevanematele  suunatud           
veebilehtede  puhul  informatsiooni  kiiret  ja  lihtsat  leitavust,  samas  40%  osalejatest  väitis,  et             
ei  leidnud  veebilehtedelt  seda,  mida  sinna  otsima  mindi  ning  40%  osalejatest  leiab,  et              
otsingusüsteemid  võiksid  olla  lihtsamad,  personaalsemad  või  paremate  filtritega.  Oluliseks          
peetakse   spetsialistide   poolt   kirjutatud   artikleid.  
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Tabel   29.    Kokkuvõte   järelintervjuust  

9  osalejatest  leidis,  et  nende  jaoks  on  olulisim  lapsevanematele  suunatud  veebilehtede  puhul            
informatsiooni   kiire   ja   lihtne   leitavus.  

8  osalejat  nimetas  kogemust  Tark  Vanem  veebilehega  meeldivaks,  sest  tegu  on  lehega,  kus  oli              
võimalik  küsida  nõu  spetsialistidelt,  lehel  on  meeldiv  disain,  leht  on  süsteemse            
ülesehitusega   ning   võimaldab   teha   ka   harivaid   teste.  

4  osalejat  pidas  tänuväärseks  spetsialistide  poolt  kirjutatud  artikleid  või  spetsialistidelt          
küsimise   võimalust.  

4  osalejat   leidis,   et   otsingud   võiksid   olla   lihtsamad,   personaalsemad   või   paremate   filtritega.  

4  osalejat   häiris,   et   testitavate   veebilehtede   seas   oli   lehti,   mis   ei   olnud   mobiilile   kohandatud.  

4  osalejat   mainis,   et   veebilehtedel   oli   kasutajamugavuse   või   -sõbralikkusega   probleeme.  

4  osalejat   väitsid,   et   ei   leidnud   informatsiooni,   mida   soovisid.  

4  osalejat   tõi   välja   reklaami   häirivuse   veebilehtede   üldmulje   juures.  

2  osalejat   leidis,   et   oli   veebilehti,   kus   oli   keeruline   ülesehitus.  

2  osalejat   leidis,   et   oli   lehti,   kus   isegi   konto   loomine   oli   liiga   keeruline.  

2  osalejat  leidis,  et  taolistel  veebilehtedel  olev  kasulik  informatsioon  võiks  olla  ühel            
veebilehel,   mitte   erinevatel   veebilehtedel.  

2  osalejat   pidasid   oluliseks   foorumis   teiste   vanematega   suhtlemise/nõu   küsimise   võimalust.  

 
Intervjuu  käigus  saadud  tulemused  võimaldavad  paremini  mõista  osalejate  kogemust          
analüüsitavate  veebilehtedega.  Tulemuste  põhjal  valminud  autoripoolse  aruteluga  on         
võimalik   tutvuda   peatükis   4.  
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4.   Arutelu   ja   soovitused  
Antud  magistritöö  käigus  selgitati  välja  kuue  erineva  lapsevanematele  suunatud  veebilehe           
kasutatavuse  probleemid,  kasutatavuse  skoorid  ja  testülesannete  õnnestumise  protsendid.         
Lisaks  teostati  enne  ja  pärast  kasutatavuse  teste  osalejatega  intervjuud.  Veebilehtedel  tuli            
uuringus  osalejatel  sooritada  erinev  arv  testülesandeid,  vahemikus  3 – 7  tk  veebilehe  kohta.            
Antud  peatükis  on  võimalik  tutvuda  töö  autori  aruteluga,  autoripoolsete  soovitustega           
lapsevanematele  suunatud  veebilehtede  hea  kasutatavuse  tagamiseks  ning  piirangutega,         
mis   antud   uuringut   läbi   viies   esinesid.   

4.1.   Arutelu  
Uuringu  olulisemad  tulemused,  millel  arutelu  põhineb,  on  koondatud  tabelisse  30.  Tabeli            
eelviimane  tulp  viitab  Nielsen’i  kasutatavuse  probleemide  hindamisskaala  (tabel  9,  lk  41)            
põhjal  hinde  4  (väga  tõsine  kasutatavuse  probleem)  või  3  (tõsine  kasutatavuse  probleem)             
saanud  probleemidele  ning  viimane  tulp  viitab  paranduse  keerukuse  hindamisskaala  (tabel           
10,  lk  42)  põhjal  hinde  3  (keeruliselt  parandatav  problem)  või  hinde  2  (mõningast  pingutust               
nõudev   parandus)   saanud   probleemidele.   
 
Tabel   30.    Analüüsitud   veebilehtede   koondandmed  

Veebileht  Külas-  
tatavus  

Kasuta-  
tavuse  
skoor  

Õnnes-  
tumise  

protsent  

Testüles-  
annete  

arv  

Leitud  
vigade   arv  

Tõsiseid  
probleeme  

lehel  

Keerukalt  
parandatavad  

probleemid  

Perekool  350000  35,5  78  6  10  20%  20%  

Emmede  
Klubi  

100000  54,5  83  7  8  13%  50%  

Minu   Laps  17000  56,0  93  4  6  50%  33%  

Tark  
Vanem  

andmed  
puuduvad  68,3  100  3  5  40%  20%  

Kuhu  
Minna  
Lastega  

10000  31,0  64  3  7  14%  43%  

Lastega.ee  14000  20,8  80  3  6  17%  33%  
 
Sauro  on  väitnud,  et  kasutatavuse  skoori  ja  testülesannete  õnnestumise  protsentide  vahel  on             
korrelatsioon  (Sauro,  2012).  Jooniselt  38  on  näha,  et  ka  antud  uuringus  on  testülesannete              
õnnestumise  protsentide  ja  kasutatavuse  skooride  vahel  seos.  Kõrgem  testülesannete          
õnnestumise  protsent  viitab  ka  kõrgemale  kasutatavuse  skoorile.  Vaid  Lastega.ee  puhul           
esineb  kerge  kõrvalekalle.  Võimalik,  et  hoolimata  suhteliselt  heast  testülesannete          
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õnnestumise  protsendist  on  Lastega.ee  veebilehel  üldine  kehv  kasutusmugavus,  mistõttu          
osalejad  võisid  hinnata  süsteemi  skaala  küsimustiku  põhjal  lehekülge  madalalt.  Näiteks           
hinnati  Lastega.ee  veebilehte  küsimustiku  põhjal  põhjendamatult  keeruliseks  (väitega         
nõustumise  hinne  keskmiselt  4,3  (1 – 5  palli  skaalal)),  erinevates  kohtades  liiga  erinevalt            
käituvaks  (4,1)  ning  aeganõudvaks  ja  kohmakaks  (4,7).  Kokkuvõttes  võib  väita,  et            
tegevuste   õnnestumine   mõjutab   seda,   kuidas   kasutajad   tajuvad   veebilehe   kasutatavust.  

 
Joonis   38.    Õnnestumise   protsentide   ja   kasutatavuse   skooride   seos   veebilehe   kaupa  
 
Kasutajatel  on  suurem  huvi  kasutada  veebilehti,  mis  on  lihtsasti  kasutatavad  (joonis  39).             
Järeldus  on  tehtud  süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustiku  1.  väite  (“Ma  arvan,  et             
kasutaksin  seda  veebilehte  tihti”)  ja  3.  väite  (“Ma  arvan,  et  veebileht  oli  lihtsasti              
kasutatav”)  keskmiste  vastuste  põhjal.  Lihtsasti  kasutatavad  veebilehed  on  osalejate  silmis           
ka  huvipakkuvamad.  Joonisel  38  ja  39  moodustunud  kõverad  on  üsna  sarnased,  mille             
põhjal  võib  järeldada,  et  antud  uuringu  tulemused  on  nii  otseste  mõõdikute  kui  ka              
subjektiivsete  hinnangute  põhjal  korreleeruvad  ehk  testülesannete  õnnestumise  protsent,         
kasutatavuse  skoor,  huvi  veebilehtede  osas  ja  osalejate  hinnang  kasutatavuse  lihtsuse           
suhtes   on   omavahelises   seoses.  
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Joonis  39. Huvi  veebilehe  kasutamise  suhtes  ja  hinnang  kasutatavuse  lihtsusele  iga            
veebilehe   külje   kohta  
 
Kõige  suurem  huvi  on  osalejatel  Tark  Vanem  veebilehe  kasutamise  osas.  Osalejate  huvi             
Tark  Vanem  veebilehe  kasutamise  osas  kinnitas  ka  järelintervjuu,  kus  80%  osalejatest  tõi             
Tark  Vanema  välja  näitena  meeldivast  ja  informatiivsest  veebilehest.  Veebilehte  hinnati  ka            
kõige  lihtsamini  kasutatavaks  ning  leht  saavutas  kõige  kõrgema  kasutatavuse  skoori  ja            
testülesannete  õnnestumise  protsendi  antud  uurimuses.  Huvi  ja  usaldust  Tark  Vanem           
veebilehe  suhtes  võib  tõsta  see,  et  veebilehte  haldab  valitsuse  teadus-  ja  arendusasutus             
Tervise  Arengu  Instituut.  Veebilehel  on  võimalik  küsida  spetsialistidelt  nõu.  40%           
osalejatest  pidas  spetsialistidelt  küsimise  nõu  lapsevanematele  suunatud  veebilehtede  puhul          
oluliseks  funktsionaalsuseks.  Tark  Vanem  veebilehe  meeldiva  kasutajakogemuse  juures         
võib  mängida  rolli  ka  see,  et  antud  veebileht  ei  sisalda  reklaame.  Reklaami  veebilehtedel              
mainis  häiriva  tegurina  järelintervjuus  40%  osalejatest.  Kuigi  Tark  Vanem  veebilehel  on            
40%  leitud  probleemidest  tõsised  kasutatavuse  probleemid  (sellest  tulemusest  on  suurem           
hulk  tõsiseid  või  väga  tõsiseid  probleeme  vaid  Minu  Laps  lehel),  siis  kasutajate  jaoks  ei               
tundu   need   probleemid   olevat   liigselt   häirivad.   
 
Kuigi  Perekool  on  Eesti  enim  külastatud  lapsevanematele  suunatud  veebileht,  on  antud            
uuringus  osalenud  kümne  osaleja  huvi  antud  veebilehte  kasutada  madal.  Kõikide           
analüüsitud  veebilehtede  võrdluses  on  neli  veebilehte,  mille  kasutamise  suhtes  on  suurem            
huvi  ja  üks  veebileht,  mille  kasutamise  suhtes  on  väiksem  huvi,  kui  Perekooli  suhtes.              
Perekooli  veebilehel  leiti  kõige  rohkem  kasutatavuse  probleeme  (10),  kuid  samas  oli  ka             
veebilehel  sooritatud  testülesannete  arv  (6)  vaid  ühest  veebilehest  väiksem  (Emmede           
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Klubi,  7  testülesannet).  Perekooli  veebilehel  on  vaid  20%  tõsiseid  probleeme.  Hoolimata            
suurest  külastajate  arvust  sai  Perekool  hindeks  suhteliselt  madala  kasutatavuse  skoori.           
Põhjus  võib  seisneda  ka  selles,  et  antud  uuringus  osalesid  uued  kasutajad.  Uued  kasutajad              
lõid  endale  uuringu  käigus  kolmel  veebilehel  kasutajakonto  ning  just  Perekooli           
kasutajakonto  loomine  võttis  kõige  enam  aega  (detailsem  võrdlus  on  alapeatükis  3.4.).            
Kasutajatel  oli  võimalus  konto  loomise  kogemusi  erinevatel  veebilehtedel  võrrelda  ning           
aeglasem  konto  loomise  protsess  võis  uue  kasutaja  häälestatust  mõjutada.  Perekooli  kohta            
täidetud  küsimustiku  tulemused  näitavad,  et  osalejate  silmis  käitus  veebileht  liiga  erinevalt            
erinevates  kohtades  (väitega  nõustumise  hinne  keskmiselt  4  (1 – 5  palli  skaalal)),  samuti            
peeti   veebilehte   keeruliseks   (3,4)   ning   selle   kasutamist   aeganõudvaks   ja   kohmakaks   (3,8).  
 
Hoolimata  kehvemapoolsest  kasutatavusest  on  Perekool  kõige  enam  külastatav         
lapsevanematele  suunatud  veebileht  Eestis.  Võib  aimata,  et  tegu  on  veebilehega,  mille            
puhul  ei  mängi  kasutatavus  nii  suurt  rolli,  kui  selle  sisu.  Perekoolis  on  ilmselt  pikka  aega                
kasutusel  olnud  foorum  ja  võimalik,  et  veebileht  on  hästi  optimeeritud  ning  Google  teel              
erinevaid  lapsevanematele  suunatud  teemasid  otsides  saab  kõige  enam  vasteid  just           
Perekooli  lehelt,  mis  omakorda  toob  kaasa  suure  külastajate  hulga.  Kahjuks  ei  ole  autoril              
informatsiooni  selle  kohta,  kui  pikalt  peatuvad  külastajad  Perekooli  veebilehel.  Samuti           
pole  teada,  kui  paljud  külastajad  on  kasutajakontot  omavad  regulaarsed  külastajad  ja  kui             
paljud  on  juhukülastajad.  Antud  uuringus  osalejad  on  seda  tüüpi  kasutajad,  kes            
lapsevanematele  suunatud  veebilehtedel  regulaarselt  eraldi  ei  käi,  kuid  otsivad  vajalikku           
informatsiooni  Google  abil.  Võib  aimata,  et  suur  hulk  taoliseid  kasutajaid  suunatakse            
Google  abil  Perekooli.  Selle  kinnitamiseks  või  ümberlükkamiseks  on  huvi  korral  võimalik            
kokku  koondada  lapsevanemate  poolt  enim  otsitud  teemad  ning  leida,  milliste  veebilehtede            
vasteid   otsingu   tulemused   kõige   rohkem   sisaldavad.   
 
Antud  uuringu  tulemused  viitavad  sellele,  et  veebilehed,  mis  sisaldavad  üldiseid           
informatiivseid  artikleid  lastega  seotud  teemadel,  on  kasutajate  jaoks  huvipakkuvamad,  kui           
kitsamate  fookustega  veebilehed.  Emmede  Klubi,  Minu  Laps  ja  Tark  Vanem  sisaldavad            
informatiivseid  artikleid  ja  nende  veebilehtede  külastamise  suhtes  on  suurem  huvi,  kui            
ülejäänud  kolme  veebilehe  suhtes.  Perekooli  fookus  tundub  olevat  peamiselt  foorum  ning            
Kuhu  Minna  Lastega  ja  Lastega.ee  on  veidi  kitsama  fookusega,  pakkudes  informatsiooni            
selle  kohta,  kuhu  minna  ja  mida  teha  lastega.  Samas  tuleb  tõdeda,  et  Perekool,  Kuhu  Minna                
Lastega  ja  Lastega.ee  saavutasid  ka  kehvemad  kasutatavuse  skoorid,  seega  mitte  vaid            
veebilehtede   sisu,   vaid   ka   kasutatavus   mõjutab   huvi   veebilehti   külastada.  
 
Järelintervjuudest  selgus,  et  mobiilis  testinud  neljast  kasutajast  viis  oli  häiritud  sellest,  et             
kõik  veebilehed  ei  olnud  mobiilseks  kasutamiseks  kohandatud.  Varasemalt  alapeatükis  3.4.           
esitatud  tabelis  28  olevate  andmete  põhjal  on  näha,  et  arvutis  ja  mobiilis  oli  veebilehtedel               
tehtud  testülesannete  õnnestumise  protsent  sama  (83%).  Kuigi  mobiilis  oli  tajutav  suurem            
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hulk  vigu  (41),  kui  arvutis  (37),  siis  keskmine  kasutatavuse  skoor  on  antud  uuringu              
tulemuste  põhjal  mobiilis  kõrgem,  kui  arvutis  (vastavalt  46  ja  42,7).  Kuigi  tulemuste             
erinevus  ei  ole  suur,  võib  oletada,  et  mobiili  kasutajad  on  ehk  tolerantsemad  võimalikele              
kasutatavuse   vigadele   või   põhineb   erinev   tulemus   osalejate   võimete   ja   ootuste   erinevusest.   
 
Järelintervjuu  tulemused  näitavad,  et  90%  osalejatest  leidis,  et  nende  jaoks  on  olulisim             
lapsevanematele  suunatud  veebilehtede  puhul  informatsiooni  kiire  ja  lihtne  leitavus.  Samas           
mainis  40%  osalejat  pärast  tehte  tehtud  intervjuus,  et  otsingud  võiksid  olla  lihtsamad,             
personaalsemad  või  paremate  filtritega.  40%  kasutajatest  nentis,  et  nad  ei  leidnud            
veebilehtedelt  seda  informatsiooni,  mida  soovisid.  Soov  leida  informatsiooni  kiirelt  ja           
lihtsalt  ning  fakt,  et  vaid  kahel  lehel  õnnestus  kõikidel  osalejatel  edukalt  sooritada             
otsinguga  seotud  testülesanne,  võib  seletada  seda,  miks  üldiselt  saavutati  antud  uuringu            
käigus   väga   madalad   kasutatavuse   skoorid.   

4.2.   Üldised   soovitused   kasutatavuse   parendamiseks  
Üldiste  soovituste  tegemisel  on  lähtutud  nii  funktsionaalsustest,  kus  peamiselt  tõsiseid           
probleeme  esines  kui  ka  Nielsen’i  heuristikutest,  mida  kõige  enam  rikuti.  Soovituste            
tegemisel  on  arvesse  võetud  kuue  analüüsitud  veebilehe  kasutatavuse  probleeme,  kuid           
soovitused  on  üleüldiselt  mõeldud  ettevõtetele,  kes  haldavad  lapsevanematele  suunatud          
veebilehti  või  plaanivad  luua  lapsevanematele  suunatud  veebilehti  tulevikus.  Alljärgnevalt          
on  kirjeldatud  viit  üldist  soovitust  kasutatavuse  parendamiseks,  lähtudes  antud  uurimuse           
käigus  välja  tulnud  probleemidest,  nende  tüüpidest  ning  kasutajate  vajadustest,  mis           
selgusid   intervjuude   käigus.  
 

1) Luua   veebilehel   tõhus   ja   tulemuslik   otsingusüsteem  
Antud  uurimistöö  tulemusel  selgus,  et  osalejate  jaoks  on  lapsevanematele  suunatud           
veebilehtede  puhul  kõige  olulisem  informatsiooni  kiire  ja  lihtne  leitavus.  Samas  ütles  neli             
osalejat  kümnest  intervjuus,  et  ei  leidnud  lehtedelt  soovitut.  Ka  kasutatavuse  testide            
tulemused  näitavad,  et  otsinguga  seotud  testülesannete  soorituse  protsendid  olid  kesised.           
Seetõttu  soovitab  autor  luua  veebilehtedel  tõhus  ja  tulemuslik  otsingusüsteem.  Kui           
otsingusüsteemi  juures  kuvatakse  kaarti,  peaks  kaart  olema  informatiivne  ja  kasutatav.           
Kasutajale   peaks   olema   lihtsasti   näha,   kas   otsing   on   juba   toimunud   või   mitte.   
 
Hea  näitena  võib  tuua  Suurbritannia  lastega  seotud  tegevuste  otsimise  veebilehe           
www.dayoutwiththekids.co.uk ,  kus  otsingut  on  esialgu  võimalik  teostada  ühe  otsingulahtri          
abil  (joonis  40).  Seejärel  on  koheselt  näha  otsingutulemused,  suurendatav  ja  lohistatav            
kaart,  mis  näitab  soovitud  piirkonda  (joonis  41)  ning  lisaks  on  võimalik  määrata  erinevaid              
väga  detailseid  filtreid,  näiteks  tegevuse  tüüp,  vanusevahemik  ja  lisavõimalused,  mida           
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kohad  pakuvad,  näiteks  mähkmete  vahetamise  koht,  pikniku  pidamise  võimalus  jne  (joonis            
42).  

 
Joonis  40. www.dayoutwiththekids.co.uk  veebilehel  on  võimalik  sisestada  otsingusõna         
kohe   pealehel   (kuvatõmmis   26.   oktoober   2019)  
 

 
Joonis  41. www.dayoutwiththekids.co.uk  veebilehel  on  kohe  peale  otsingu  tegemist          
võimalik  näha,  et  otsing  on  toimunud  ning  leitud  tulemused  on  kasutajaliidesel  kuvatud             
koos   informatiivse   kaardiga   (kuvatõmmis   26.   oktoober   2019)  
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Joonis  42. www.dayoutwiththekids.co.uk  veebilehel  on  võimalik  filtreerida  soovitud         
tegevusi   erinevate   tingimuste   põhjal   (kuvatõmmis   26.   oktoober   2019)  

 
2) Pakkuda   veebilehe   head   kasutatavust   ka   mobiilis  

Antud  lõputöö  tulemused  näitasid,  et  enamik  testülesandeid  sooritati  mobiilis  aeglasemalt,           
kui  arvutis.  Kuigi  keskmised  kasutatavuse  skoorid  olid  mobiilis  kõrgemad  ja  testülesannete            
õnnestumise  protsent  umbes  sama  nagu  arvutis,  väljendas  neli  mobiilis  testinud  osalejat            
viiest  rahulolematust  selle  suhtes,  et  oli  veebilehti,  mis  polnud  mobiilseks  lehitsemiseks            
kohandatud.  Samas  on  mobiilne  kasutatavus  väga  oluline,  sest  65%  kasutajatest  lehitseb            
näiteks  Perekooli  veebilehte  mobiilis.  (Metrix.Station,  Perekool)  On  tõestatud,  et  mobiilis           
kulub  inimestel  20%  võrra  rohkem  aega  parooli  sisestamiseks  ja  parooli  loomine            
ebaõnnestub  poole  rohkematel  kordadel  trükkimise  vigade  tõttu  võrreldes  traditsiooniliste          
seadmetega  (Melicher  jt,  2016).  Seda  enam  on  oluline  konto  loomise  ja  sisselogimise             
vormi,  kuid  ka  kõikide  teiste  funktsionaalsuste,  kasutajamugavus  garanteerida  üheaegselt          
nii  arvutis  kui  mobiilis.  Mobiilse  veebilehe  disaini  puhul  tuleb  arvestada  sellega,  et             
inimesed  kasutavad  ekraanil  liikumiseks  ja  info  sisestamiseks  sõrmi,  seega  soovitab           
Nielsen   suurendada   kasutajaliidese   elemente   (Nielsen,   2012b).  
 
Tuleb  arvestada  ka  sellega,  et  mobiilis  ei  ole  nii  palju  informatsiooni  nähtaval  ekraani              
väiksemate  mõõtmete  tõttu,  kui  arvutis,  seega  soovitatakse  mobiilses  versioonis  kasutaja           
väiksemaks  koormamiseks  kasutada  ka  vähema  sisu  ja  funktsionaalsusega  veebilehte,  ehk           
jätta  alles  vaid  kõige  olulisemad  funktsionaalsused  (Nielsen,  2012b).  Lisada  võiks  lingi,            
mille   kaudu   saab   vajadusel   minna   täislehele.  
 

 
 
 
 

83  

https://www.dayoutwiththekids.co.uk/


 

3) Teha  konto  loomise,  sisselogimise  ja  välja  logimise  protsess  lihtsaks  ja           
sujuvaks  

Konto  loomisele,  sisselogimisele  ja  välja  logimisele  viitavad  nupud  peaksid  olema           
harjumuspärases  asukohas,  lihtsasti  leitavad  ja  visuaalselt  eristatavad.  Kui  registreerimise          
ja  sisselogimise  nupu  kuvamine  üheaegselt  ei  ole  ruumi  puuduse  või  disaini  eelistuste  tõttu              
võimalik,  on  soovitatav  kasutada  vaid  “Logi  sisse”  nuppu.  Antud  uuringu  tulemused            
näitavad,  et  kasutajad  mõistavad  kergemini  seda,  kui  pealehel  kuvatakse  “Logi  sisse”            
nuppu,  mille  alt  on  võimalik  leida  ka  “Registreeri”  võimalus,  kui  seda,  kui  pealehel  on               
näha  vaid  “Registreeri”  nupp,  millele  klikkides  on  võimalik  leida  ka  sisselogimise            
võimalus.  Ka  mobiilses  versioonis  on  võimalik  pealehel  kuvada  valikuid  ühe  nupu  all             
(ikoon,   mis   viitab   kontoga   seotud   tegevustele).   
 
Kasutajakonto  loomise  juures  on  soovituslik  võimaldada  kasutajatele  alternatiivina  konto          
loomine  Google’i  või  Facebook’i  abil.  Nö  sotsiaalse  konto  loomise  puhul  ei  pea  kasutaja              
looma  uut  kontot  uute  andmetega,  vaid  saab  kasutada  juba  olemasolevat  e-maili  või             
sotsiaalmeedia  kontot.  Selliselt  kontot  luues  on  välistatud  kogemata  vigaste  andmetega           
(e-mail,  parool)  konto  loomine.  Ühtlasi  väheneb  ka  parooli  unustamise  võimalus,  sest            
konto  loomisel  ei  olnud  vajalik  luua  uut  parooli.  Ühtlasi  on  sisselogimine  lihtsam  ja              
kiirem.   On   oluline   ka   veenduda,   et   sotsiaalse   konto   loomisele   viitavad   lingid   toimivad.  
 
Konto  loomisel  tuleks  veenduda  selles,  et  kasutajad  saavad  kinnituskirja,  mis  saabub  kiirelt             
ja  on  korrektse  sisuga. Kasutaja  peab  saama  peale  kasutajakonto  loomist  informatsiooni            
selle  kohta,  et  tegevus  on  edukalt  sooritatud.  Kinnituskirja  mitte  saabumine  või  aeglane             
saabumine  tekitab  kasutajates  segadust.  Kinnituskirja  saatja  nimetus  peaks  viitama          
veebilehele,   kus   konto   loodi.  
 

4) Kasutada  üheselt  mõistetavaid  ja  visuaalseid  veateateid  ning  vigu  ennetavaid          
teateid  

Esmalt  oleks  oluline  minimeerida  võimalust,  et  kasutaja  teeb  veebilehel  mõne  soovimatu  ja             
tõsise  vea.  Selle  juures  on  suureks  abimeheks  kasutatavuse  testid  kasutajatega.  Näiteks            
peaksid  kõik  nupud  veebilehel  olema  loogilise  nimetusega,  segase  nimetuse  või  hoopis            
puuduva  nimetuse  korral  võib  kasutada  oma  tegevuses  takerduda.  Nupu  asukoht,  suurus            
või   värv   võib   oluliselt   mõjutada   kasutaja   tegevust   veebilehel.  
 
Selleks,  et  kasutaja  ei  määraks  parooli  loomisel  tingimustele  mitte  vastavat  parooli,  on             
soovitatav  kasutada  parooli  näitamise  võimalust.  See  võimaldab  kontrollida,  kas  sisestati           
selline  parool,  mida  sooviti.  Samuti  on  palju  kasu  visuaalsest  indikaatorist,  mis  näitab,  kas              
parool  on  piisavalt  tugev.  Nielsen  Norman  Group’i  kasutatavuse  ekspert  Krause  (2019)            
soovitab  keerukamate  väljade,  näiteks  parooli  loomise  välja  puhul,  reaalajas  anda           
informatsiooni  parooli  tugevuse  kohta.  Autor  soovitab,  et  kui  veebileht  pakub  ise            
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kasutajale  etteantud  parooli,  tuleks  kasutajale  teksti  abil  selgitada,  kust  on  parool  tulnud  ja              
mis  sellega  tegema  peab,  et  kasutaja  ei  vajutaks  kogemata  nupule  ja  nõustuks  parooliga,              
mis   meelde   ei   jäänud.   
 
Vigade  esitamisel  pole  soovituslik  kasutada  tööriistavihjeid  (ingl.  k. tooltips) ,  vaid  kuvada            
vea  seletus  kohe  lahtri  all  või  kõrval  (Krause,  2019),  ilma  selleta,  et  inimene  peaks  tegema                
eraldi  liigutuse  selleks,  näiteks  kuskile  vajutama  või  hiirega  mõne  elemendi  kohale            
minema,  et  tehtud  vea  kohta  informatsiooni  saada.  Krause  (2019)  soovitab  vigase  lahtri             
täitmise  puhul  mitte  lahtrit  eristada  vaid  punase  piirjoonega,  vaid  arvestada  ka            
värvipimedatega,  mis  tähendab,  et  ka  tekstiliselt  peaks  kohe  olema  näha,  milles  viga.             
Korrektselt  lahtri  täitmise  puhul  soovitab  Krause  kasutajaliidesel  selle  kohta  kasutajale  ka            
märku  anda.  Näiteks  unikaalse  kasutajanime  loomise  puhul  antakse  kinnitus  rohelise           
linnukese   ja   lühikese   tekstina,   et   kasutajanimi   on   vaba.   (Krause,   2019)  
 
Veebilehel  peaks  olema  kasutuses  ilma  kirjavigadeta  keel,  eestikeelse  veebilehe  puhul  ei            
tohiks  kasutada  võõrkeelseid  teavitusi.  Kasutajale  tuleks  teavitusi  kuvada  ka  lihtsas,  mitte            
tehnilises   keeles.  
 

5) Viia   regulaarselt   läbi   kasutatavuse   teste  
Antud  uuringu  käigus  selgus,  et  analüüsitavatel  veebilehtedel  oli  mitmeid  koheselt  silma            
hakkavaid  kasutatavuse  probleeme,  mis  annab  alust  eeldada,  et  antud  veebilehtedel  ei  viida             
regulaarselt  läbi  kasutatavuse  teste.  Mitmed  väga  kergesti  leitud  kasutatavuse  probleemid           
olid  uurimuse  põhjal  oma  olemuselt  lihtsad  ning  ka  kergesti  parandatavad.  Viie  kasutajaga             
testimine  on  taskukohane  ja  tulemuslik  ning  aitab  vähendada  võimalust,  et  kasutaja  läheb             
konkurendi  lehele,  sest  veebilehe  kasutatavus  on  halb.  Samuti  on  võimalik  kasutada            
erinevaid  veebilehe  analüütika  tööriistu,  mis  aitavad  hinnata  veebilehel  tehtud  tegevustega           
seotud   probleeme.  
 
Kokkuvõttes ,  soovituste  tegemisel  on  lähtutud  antud  uurimuse  käigus  leitud  kasutatavuse           
probleemidest  ja  probleemide  tüüpidest  Nielsen’i  heuristikute  põhjal.  Autoripoolsed         
soovitused  hõlmavad  peamiselt  kasutajakonto  loomise  ja  kontole  sisselogimisega  seotud          
protsesse,  keelelist  korrektsust  veebilehtedel,  standarditest  ja  järjepidevusest  kinni         
pidamist,  veebilehe  mobiilseks  kohandamist,  otsingu  parendamist,  vigade  esitamist  ning          
süsteemi   oleku   nähtavuse   parendamist.  
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4.3.   Piirangud   
Selles  peatükis  on  kirjeldatud  piiranguid,  mis  uurimust  läbi  viies  esinesid.  Töös  tuli  ette              
piiranguid  testülesannete  koostamise,  osalejate  valiku,  soorituse  aja  mõõtmise  kasulikkuse,          
kaasatud   ekspertide   arvu   ja   töö   skoobi   osas.  
 

1) Testülesanded  
Testülesannete  loomisel  tuli  arvesse  võtta  kasutajate  peamisi  eesmärke  antud  lehekülgedel.           
Lähtudes  eesmärgist,  oli  võimalik  koostada  testülesannete  kirjeldused.  Testülesanded  on          
autori  poolt  koostatud  ning  põhinevad  nende  veebilehtede  kasutajate  sihtgruppi  kuulumisel           
ja  autori  kogemusel  sarnaste  veebilehtede  kasutamisel.  Täpsema  informatsiooni  saamiseks          
selle  kohta,  millised  on  kõige  enam  kasutatavad  funktsionaalsused  veebilehtedel,  tuleks           
pöörduda   veebilehtede   haldajate   poole.  
 

2) Osalejate   valik  
Töös  on  valimisse  võetud  osalejad,  kes  ei  ole  antud  veebilehtede  kasutajad  või  kasutavad              
neid  harva.  Algajaid  kasutajaid  kasutatakse  testides  eelkõige  seetõttu,  et  nemad  suudavad            
leida  veebilehel  teistsuguseid  vigu,  kui  kogenud  kasutajad,  kes  kasutavad  veebilehti  tihti  ja             
kelle  jaoks  teatud  probleemid  ei  ole  enam  probleemid  just  seetõttu,  et  nad  on  harjunud  neid                
funktsionaalsusi  kasutama.  Kui  kaasata  ka  kogenud  kasutajaid,  võib  leida  teistsuguseid           
probleeme,   mida   antud   töö   käigus   ei   leitud.  
 

3) Soorituse   aeg  
Tegevustele  kulunud  aeg  võib  olla  erinev  ajast,  mis  kasutajatel  tavapäraselt  samadeks            
tegevusteks  kulub,  sest  antud  töös  rakendati  kasutatavuse  testide  ajal  valjult  mõtlemise            
meetodit,  mis  tähendab,  et  osalejad  ei  lahendanud  testülesandeid  tavaviisil.  Samuti  tuleb            
välja  tuua  see,  et  osad  osalejad  olid  jutukamad  ja  peatusid  pikemalt  tegevusel,  et  oma               
kogemust  kommenteerida,  teised  osalejad  jagasid  oma  mõtteid  vähem,  mis  võib  nende            
testülesannete  soorituse  aegu  võrreldes  teistega  tõsta.  Testülesanneteks  kulunud  aeg          
üksinda  hea  mõõdik  kasutatavuse  hindamisel,  oluline  on  pöörata  tähelepanu  osaleja           
kommentaaridele   ning   tegevusele   ekraanil.   
 
Aja  mõõtmine  valjult  mõtlemise  meetodi  rakendamise  ajal  võib  mõjutada  täpsust  ja            
soorituse  aega,  kuid  on  väärtuslik  kasutajate  mõtete  ja  reaalaja  tagasiside  ning            
emotsioonide  mõistmiseks.  Soovitatakse  mõõta  nii  objektiivseid  (hakkama  saamine),  kui          
ka  subjektiivseid  mõõdikuid  (eelistused).  Inimeste  eelistused  ja  hakkama  saamine  testi  ajal            
ei   pruugi   alati   kokku   langeda.   (Usability.gov)  
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Sauro  (2010b)  väidab,  et  on  olemas  uuringuid,  mis  on  jõudnud  järeldusele,  et  valjult              
mõtlemise  meetodi  puhul  soorituse  ajad  pikenevad,  kuid  on  ka  uurimusi,  mis  on  leidnud,  et               
ajad  hoopis  lühenevad.  Sauro  sõnul  ei  ole  moderaatoripoolne  küsitlemine  (ingl  k. probing )             
takistuseks  soorituse  aegade  kasutamisel  analüüsiks,  sest  kui  küsitleda  uuringu  käigus           
läbivalt,  ei  muutu  sellest  üldised  tulemused,  eriti  kui  võrrelda  vana  ja  uut  disaini.  Sauro               
rõhutab  ka  seda,  et  tavapärasest  pikema  sooritusaja  fikseerimise  võib  olla  aktsepteeritav,            
sõltuvalt  sellest,  kas  tegu  on  uuringuga,  mille  eesmärgiks  on  leida  vigu  ja  neid  parandada               
või   saada   võrreldavaid   tulemusi.   (Sauro,   2010b)  
 

4) Eksperthinnangud  
Nielsen  on  välja  toonud,  et  usaldusväärse  tulemuse  kasutatavuse  probleemide  tõsidusele           
annab  kolme  eksperdi  hinnang  (Nielsen,  1994c),  mis  tähendab,  et  antud  töös  esitatud             
tulemused  võivad  erineda  tulemustest,  mida  annaks  uuring  kolme  eksperdiga,  lisaks  sellele            
on  hinnangu  andjaks  magistrant,  mitte  kasutatavuse  spetsialist.  Probleemide  keerukuse          
hindamisel  on  antud  töö  raames  kasutatud  vaid  ühte  spetsialisti.  Töö  raames  ei  ole  läbi               
viidud  heuristilist  hindamist,  mis  annaks  võrdlusmomendi  eksperdi  poolt  leitud  ja           
kasutajate   poolt   leitud   probleemidele.  
 

5) Kasutatavuse,   mitte   kasutajakogemuse   fookus  
Kuigi  kasutatavuse  testide  käigus  selgus  ka  üldise  kasutajakogemusega  seotud  nüansse,  on            
antud  lõputöös  keskendutud  peamiselt  vaid  kasutatavuse  aspektidele.  Osalejate  vastused          
intervjuudes  ja  süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustikes  võisid  olla  mõjutatud  osaleja           
üldisest  kasutajakogemusest  antud  veebilehtedel.  Üldise  kasutajakogemuse  analüüsiks        
tuleks  koostada  järgmine  uurimistöö,  mis  võtaks  arvesse  lisaks  kasutatavusele  ka  laiemalt            
kasutajamugavust  antud  veebilehtede  sirvimisel  ja  kasutamisel.  Antud  töö  skoopi  arvesse           
võttes   on   keskendutud   vaid   kasutatavusega   seotud   aspektidele.  
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Kokkuvõte  

Antud  magistritöö  eesmärgiks  oli  välja  selgitada, milline  on  Eestis  lapsevanematele           
suunatud  veebilehtede  kasutatavus .  Uurimisobjektiks  olid  kuus  lapsevanematele        
mõeldud  veebilehte.  Selleks,  et  saada  vastus  kolmele  püstitatud  uurimisküsimusele,          
koostas   autor   uuringu,   mis   koosnes:  

- poolstruktureeritud   intervjuust;  
- kasutatavuse  testidest,  valjult  mõtlemise  meetodil,  mille  pooled  osalejad  viisid  läbi           

arvutis   ja   pooled   mobiilis;   ning  
- süsteemi   kasutatavuse   skaala   küsimustikust.   

 
Esimeseks  püüdis  autor  välja  selgitada,  millised  olid  analüüsitud  veebilehtede põhilised           
kasutatavuse  probleemid .  Analüüsi  käigus  leiti  kokku  42  kasutatavuse  probleemi  kuue           
lehe  peale  kokku.  Tulemused  näitasid,  et  veebilehtede  kasutatavusel  esineb  puudujääke           
peamiselt  järjepidevuse  puudumise  ja  standarditest  mitte  kinni  pidamisega  seoses  (28,6%           
probleemidest).  Lisaks  esineb  probleeme  süsteemi  oleku  nähtavusega  (23,8%         
probleemidest),  päris  maailma  ja  süsteemi  vahel  esineva  kooskõlaga  (21,4%  probleemi)           
ning  vigade  ennetusega  (14,3%  probleemidest).  Teisi  puuduseid  esines  vähemal  määral.           
Ühel  veebilehel  oli  üks  probleem,  mida  võib  lugeda  väga  tõsiseks,  kõik  teised  leitud              
probleemid  on  tõsised,  väiksemad  või  vaid  kosmeetilised.  Kahel  leheküljel  esineb  kaks            
probleemi,  mida  on  keerulisem  parandada,  ülejäänud  probleemid  on  kas  lihtsad  parandada            
või  nõuavad  pisut  pingutust.  Lehekülgede  testülesannete  õnnestumise  protsent  oli  nii           
arvutis   kui   mobiilis   keskmiselt   83.  
 
Teiseks  püüdis  autor  välja  selgitada, millised  olid  kasutatavuse  probleemid,  mis           
ilmnesid  osalejatel  just  veebilehtede  mobiilseid  versioone  kasutades .  42st  probleemist          
olid  kõik  peale  ühe  tajutavad  mobiilis,  neist  arvutis  olid  tajutavad  37  probleemi.  Mobiilis              
esinenud  probleemid  olid  peamiselt  seotud  sellega,  et  veebileht  ei  olnud  kohandatud            
mobiilis  kasutamiseks  või  sellega,  et  mobiili  ekraan  on  arvuti  ekraanist  väiksem  ning             
korraga   saab   kuvada   vähemat   hulka   informatsiooni.   
 
Kolmandaks  selgitati  süsteemi  kasutatavuse  skaala  küsimustiku  ja  järelintervjuu  põhjal          
välja kasutajate  üldine  hinnang  veebilehtede  kasutatavuse  osas .  Tark  Vanem  veebilehe           
kasutatavuse  skoor  on  pisut  kõrgem  (68,3),  kui  see,  mida  valdkonnakeskmiseks  peetakse            
(68),  teistel  veebilehtedel  jääb  skoor  alla  keskmise.  Osalejate  üldhinnang  veebilehtede           
kasutajamugavusele  selgus  järelintervjuu  käigus.  Osalejad  kinnitasid,  et  kõige  olulisem  on           
nende  jaoks  kiire  ja  lihtne  informatsiooni  leidmine  veebilehtedelt,  kuid  samas  ei  peetud             
testitud  veebilehtede  otsinguid  piisavalt  tõhusateks.  Analüüsitud  veebilehtedel  pidasid         
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osalejad  probleemseks  seda,  et  otsingu  tegemine  või  veebilehtede  üldine  ülesehitus  oli            
keeruline.  Osalejad  mainisid  häirivate  asjaoludena  ka  kehva  kasutajamugavust  ja          
puudulikku   mobiilset   kohandatust.  
 
Kokkuvõttes ,  analüüsi  käigus  täideti  lõputöö  eesmärk  ja  selgitati  välja  Eesti           
lapsevanematele  suunatud  veebilehtede  kasutatavus.  Veebilehtede  kasutatavust  hindasid        
kasutajad  sõltuvalt  veebilehest  umbkaudselt  keskmiseks  või  alla  keskmise.  Kokkuvõtvalt          
võib  öelda,  et  kõikidel  analüüsitud  veebilehtedel  esineb  lihtsamaid  ja  ka  tõsisemaid            
kasutatavuse  probleeme  nii  mobiilis  kui  arvutis,  mida  tuleks  edasise  parema  kasutatavuse            
nimel  parandada.  Autor  andis  igale  esinenud  probleemile  omapoolse  hinnangu  probleemi           
tõsiduse  osas.  Autor  pakkus  välja,  milline  oleks  lahendus  iga  kasutatavuse  probleemi            
parandamiseks.  Uuringusse  kaasati  ka  spetsialist,  vanem-tarkvaraarendaja,  kes  hindas         
probleemide  paranduse  keerukust,  millest  saab  lähtuda  paranduste  prioriseerimisel.  Autor          
tõi  välja  ka  endapoolsed  üldised  soovitused  lapsevanematele  suunatud  veebilehtede          
kasutatavuse   parandamiseks,   esitles   endapoolset   arutelu   ning   antud   uuringu   piirangud.  
 
Võttes  arvesse  antud  uuringu  käigus  esinenud  piiranguid,  soovitab  autor  edaspidiseks           
leitud  probleemide  parandamise  järgselt  uuesti  läbi  viia  kasutatavuse  testimine  nii  uute            
kasutajatega  kui  ka  juba  olemasolevate  kasutajatega,  et  leida  erinevat  tüüpi  vigu,  hinnata  ja              
võrrelda  testülesannete  soorituse  aega  ja  õnnestumise  protsente  ning  mõista  paremini           
erineva  kogemusega  kasutajate  emotsioone  ja  hinnanguid.  Selle  tulemusel  oleks  võimalik           
võrrelda  praegust  disaini  ja  parandustejärgset  disaini  nii  objektiivsete  kui  ka  subjektiivsete            
hinnangute   põhjal.  
 
Veel  parema  hinnangu  saamiseks  veebilehtede  kasutatavuse  osas  oleks  soovituslik  läbi  viia            
heuristiline  hindamine  ekspertide  poolt.  Samuti  oleks  asjakohane  edaspidi  kaasata  kahte           
või  kolme  spetsialisti  paranduste  keerukuse  hindamiseks.  Soovituslik  on  kasutada  ka           
mõnda  kodulehe  analüütika  tööriista,  mille  abil  on  võimalik  välja  selgitada  kasutaja            
käitumine  veebilehel.  Sellised  tööriistad  võimaldavad  salvestada  kasutaja  veebilehe         
külastusest  ekraanivideo,  kus  kuvatakse  kasutaja  hiire  liikumist  ning  informatsiooni          
hiireklikkide  kohta.  Edasisel  uuringul  on  soovituslik  võtta  arvesse  ka  üldist           
kasutajakogemust   laiemalt,   et   rahulolu   veebilehtedega   tõsta.   
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Lisad  

Lisa   1.   Perekooli   testülesannete   käigu   kirjeldused   ja   kuvatõmmised  
 

Testülesanne   P1.   Registreerimine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Registreeri-  
mise   nupu  
asukoht  

Kõik   osalejad   leidsid   nupu   kiiresti  
ja   kergesti.  

Kaks   osalejat   viiest   eeldavad   nuppu   näha  
kohe   pealehel,   kuid   leiavad   nupu   menüüsse  
edasi   liikudes   kergesti.  

Parooli  
määramine   

Üks   osaleja   pole   kindel,   kust   lehe  
poolt   etteantud   parool   tuleb   (Lisa  
1,   [4]).   Osaleja   vajutas   “Muuda  
parool”,   kuid   parool   meelde   ei  
jäänud,   misjärel   tegi   osaleja  
parooli   taastamise   ja   seejärel   sai  
sisse   logida.  

Üks   osaleja   vajutas   “Muuda   parool”   nupule  
ilma   parooli   meelde   jätmata   ning   pidi   tegema  
parooli   taastamise.   Tema   sõnul   tuli   kiri   selle  
kohta   kiiresti:   “väga   kiirelt   tuleb,   see   on  
positiivne”.   Üks   osaleja   vajutas   kogemata  
“Muuda   parool”   peale,   kuid   tegelikult   tahtis  
ta   etteantud   parooli   kustutada.  

Kinnituskiri  E-mail   saabub   kiiresti,   kaks  
osalejat   mainivad   ära,   et   saatjaks  
on   “WordPress”,   mitte   “Perekool”  
(Lisa   1,   [5]).  

E-mail   saabub   kiiresti,   üks   osaleja   märgib  
ära,   et   saatjaks   on   “WordPress”,   mitte  
“Perekool”.   Sama   osaleja   mainib,   et   e-mailis  
on   tegelikult   kaks   linki,   kuid   ta   klikib   vaid  
esimesel.  

Muud  
tähelepanekud  
või  
kommentaarid  

Üks   osaleja   mainib   pealehel  
olevat   reklaami   ja   sulgeb   selle.  

Üks   osaleja   soovib   teha   linnukese  
tingimustega   nõustumise   lahtrisse,   kuid  
vajutab   kogemata   mööda   Perekooli  
kasutamistingimuste   lingile,   mis   avab  
veateatega   lehe:   “404,   lehekülge   ei   leitud”  
(Lisa   1,   [3]).  
Ühe   osaleja   sõnul   häirib   teda   reklaam   (enne  
registreerima   hakkamist   sulgeb   selle).  
Üks   osaleja   ütles:   “mulle   meeldib   see,   et  
kontrollitakse   parooli   tugevust,   mis  
tõenäoliselt   enamusele   on   tüütu”.  
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Testülesanne   P2.   Välja   logimine   ja   sisselogimine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Välja   logimine  Kõikidel   osalejatel   õnnestub   välja  

logimine   lihtsasti.  
Kõikidel   osalejatel   õnnestub   välja  
logimine   lihtsasti.  

Pealehele  
liikumine  

Olles   välja   loginud,   püüavad   osalejad  
pealehele   minna   “Perekool.ee”   logo   kaudu  
(seda   klikitakse   1-6   korda,   sõltuvalt  
osalejast),   nupp   kuskile   ei   vii.   Osalejad  
kasutavad    url- i   muutmise   võimalust.   Kaks  
osalejat   ei   mõista,   miks   peale   välja  
logimist   ei   suunata   pealehele,   vaid   hoopis  
foorumi   lehele.  

Osalejad   liiguvad   pealehele    url- i  
muutes,   kaks   neist   eelnevalt   ka  
“Perekool.ee”   logo   vajutades,   mis   ei  
viinud   neid   pealehele   nagu  
ootuspärane   oli.  

Sisselogimine  Osalejad   on   segaduses,   sest   ei   näe  
pealehel   sisselogimise   nuppu.   Kolm  
osalejat   püüavad   tühja   oranži   nupu   (Lisa  
1,   [2])   peale   vajutades   sisselogimise  
vormini   jõuda,   mis   aga   kuvab   tühjad  
otsingutulemused.   Seejärel   vajutatakse  
“Registreeri”   nupule   ja   avanenud   vormi  
alt   leitakse   sisselogimise   võimalus.   (Lisa  
1,   [1])   Kaks   osalejat   lähenevad   kohe  
“Registreeri”   nupu   kaudu   ja   leiavad   vormi  
juurest   sisselogimise   võimaluse.   Kahe  
osaleja   meelest   ei   ole   sisselogimise   nupu  
asukoht   “intuitiivne”.   Üks   osaleja  
väljendas   pahameelt,   et   ei   oska   sisse  
logida   ning   väitis,   et   ta   juba   lahkuks  
sellest   lehelt,   sest   tema   meelest   on   nupu  
leidmine   “keeruline”.  

Osalejad   on   segaduses,   sest   ei   näe  
menüüs   võimalust   kohe   sisse   logida.  
Kolm   osalejat   vajutab   esmalt   oranži  
tühja   nupu   peale,   mis   viib   tühjade  
otsingutulemusteni,   peale   mida  
klikitakse   “Registreeri”   nupule,  
misjärel   leitakse   sisselogimise  
võimalus   (Lisa   1,   [6]).   Kaks   osalejat  
mõtisklevad   veidi   ja   lähevad   siis  
kohe   “Registreeri”   valikule   ja  
leiavad   vormi   alt   sisselogimise  
võimaluse.   Osalejad   on   imestunud,   et  
sisselogimise   koht   on   nii   peidetud,  
“kuidagi   mugavam   võiks   olla”,   “ma  
olen   natuke   segaduses   praegu”,   “ma  
ei   saa   aru,   kus   see   päriselt   peaks  
olema”.  

Muud  
tähelepanekud  
ja  
kommentaarid  

Kaks   osalejat   mainivad   reklaami   või  
sulgevad   reklaami.  
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Testülesanne   P3.   Teema   postitamine   foorumisse  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  

Teema   loomise  
võimalus  

Kolm   osalejat   otsivad   uue   teema   lisamise  
nuppu   esialgu   foorumi   esilehelt,   kuid  
jõuavad   siis   mõne   alateemani   ja   näevad  
seal   “Lisa”   nuppu.   Üks   osaleja   neist   otsis  
uue   teema   lisamist   “Foorum”   →   “Uued  
teemad”,   misjärel   käis   ka   oma   profiilil,  
alles   seejärel   läheneb   kõigepealt  
konkreetsele   alateemale   ja   leiab   sealt  
“Lisa”   nupu.  

Ühel   osalejal   ei   õnnestunud   uue  
teema   loomine,   sest   ta   ei   avanud  
ühtegi   alateemat,   et   sealt   vastavat  
nuppu   näha.   See   osaleja   otsis   uue  
teema   tegemise   võimalust   “Uued  
teemad”,   “Minu   teemad”,   “24h  
jooksul   kommenteeritud”,   “Enim  
hinnatud”   valikute   alt   (“ma   ei   saa  
aru,   kus   ma   saan   siin   lisada”).   Üks  
osaleja   ei   näe   üleval   “Lisa”   nuppu,  
vaid   arvab,   et   peab   kerima   alateemas  
lehe   alumisse   ossa,   et   postitada.  

Kasutaja-  
tingimuste   ja  
privaatsus-  
poliitikaga  
nõustumine  
enne  
postitamist  

Üks   osaleja   leiab,   et   talle   ei   peaks   seda  
tingimust   kuvama,   sest   ta   on   värskelt  
konto   teinud.   Üks   osaleja   leiab,   et   teavitus  
on   ähvardava   kõlaga   (“ettevaatust,   me  
tuleme   sulle   kohe   järgi,   kui   sa   halva  
postituse   teed”).   

Üks   osaleja   loeb   tingimused   läbi.  

Postituse  
tegemine  

Kolm   osalejat   mainib,   et   foorumiteema  
postituse   üles   minek   on   aeglane.  

Kolm   osalejat   ütleb,   et   postituse   üles  
minek   võtab   kaua   aega.  

Muud  
tähelepanekud  
ja  
kommentaarid  

Üks   osaleja   ei   soovi   postitust   teha,   sest  
leiab,   et   tegu   on   kohaga,   mis   pole   piisavalt  
“modereeritud”   ja   kus   “esineb   palju  
vihakõne”.   Üks   osaleja   mainib   antud  
testülesande   jooksul   reklaami   häirivust  
kolm   korda,   peab   postituse   üles   minekut  
aeglaseks   ka   reklaambänneri   tõttu,   ning  
ütleb,   et   reaalsuses   lahkuks,   kui   leht   käitub  
aeglaselt.   Ühtlasi   leiab   sama   osaleja,   et  
kuvatud   reklaam   pole   seotud   antud   lehega:  
telekommunikatsioonifirma   ja   mööbli  
reklaamid.   Üks   osaleja   pole   kindel,   mida  
tähendab   foorumis   kõikidele   kasutajatele  
pakutud   anonüümne   ekraaninimi   “Kägu”:  
“Üllataval   kombel   on   mingisugune   Kägu  
palju   küsimusi   pannud”.   Üks   osaleja  
mainib   samuti   reklaami   häirivust,  
“paremal   ääres   vilkuvad   asjad,   veidikene  
segavad”.  

Üks   osaleja   mõtiskleb  
ekraaninime“Kägu”   üle,   mainides,   et  
see   on   Perekooli   enda   loodud  
sünonüüm,   mitte   kasutaja   loodud.  
Üks   osaleja   ütleb,   et   Perekooli  
foorumisse   on   “hirmutav   tunne  
postitada”.  
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Testülesanne   P4.   Foorumi   teema   kommenteerimine   

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Teema  
kommenteerimine  

Üks   osaleja   imestab,   et   vastamise   lahtris  
on   kasutusel    html    märgendid,   mida  
tavakasutaja   ei   pruugi   mõista.   Üks   osaleja  
mainib,   et   osad   foorumi   teemade   pealkirjad  
on   ühte,   osad   teist   värvi,   ning   ei   mõista,  
miks.   Üks   osaleja   mainib,   et   enne   foorumi  
teema   avamist   ei   ole   võimalik   mõista,   kas  
teema   on   veel   kommenteerimiseks   avatud  
või   mitte.  

Üks   osaleja   mainib,   et   ei   mõista,  
miks   foorumi   teemade  
pealkirjad   erinevat   värvi   on.  

Vastamine  Kaks   osalejat   märgivad,   et   teema   all   on  
valik   “ reply ”,   mitte   “vasta”   nagu  
postitustel.  

Kaks   osaleja   mainib,   et   teema  
postituse   juures   on   “vasta”  
asemel   kasutusel   “ reply ”.  

Vastuse   pealkiri  Kolm   osalejat   imestab,   et   vastusele   on   vaja  
pealkirja.   Ükski   osaleja   pealkirja   ei   kirjuta.  
(Lisa   1,   [6])  

Kolm   osalejat   mainib,   et   ei  
mõista   pealkirja   vajalikkust.  
Keegi   osalejatest   seda   lahtrit   ei  
täida,   v.a.   üks,   kes   kirjutab  
kohatäiteks   sinna   ühe   tähemärgi.  

Muud  
tähelepanekud   ja  
kommentaarid  

Üks   osaleja   mainib,   et   “seda   foorumit   vist  
kasutatakse   päris   palju.   Siin   on   palju  
teemasid   ja   tundub,   et   "palju   vastuseid   ka”.  
Üks   osaleja   märgib,   et   “suur   reklaam  
hüppas   lehele   ette”   ning   “ei   olnud   kohe  
ilmne,   kust   selle   kinni   saab   panna”.  
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Testülesanne   P5.   Foorumi   vastete   leidmine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Foorumi   otsingu  
kasutamine  

Kõik   osalejad   kasutavad   oranžist   nupust  
vasakul   olevat   lahtrit   otsingu  
tegemiseks.  

Kolm   osalejat   kasutasid  
otsingulahtrit,   kaks   osalejat   sirvisid  
teemasid   ilma   otsingulahtrit  
kasutamata.  

Vastete   hinnang  Üks   osaleja   märgib,   et   vastuste   seas   ei  
ole   esialgset   teemat   näha,   enamus  
osalejaid   arvavad,   et   nad   leidsid   palutu.  
Vaid   üks   osaleja   mõistab,   et   paremalt  
valikute   nimekirjast   saab   määrata,  
millise   alamfoorumi   postitusi   kuvatakse  
ning   kas   kuvatakse   vaid   teemasid   või   ka  
kommentaare.  

Üks   osaleja   saab   aru,   et   filtrite   abil   ka  
saab   valida   ka   ainult   teemade  
näitamise,   mitte   ainult   kõikide  
vastete   näitamise.  

Muud  
tähelepanekud  
ja  
kommentaarid  

Üks   osaleja   mainib   reklaami   rohkust.  Üks   osaleja   mainis   reklaami   “ette  
tulemist”   testülesande   käigus.   Üks  
osaleja   mainib,   et   ei   mõista,   miks  
osad   foorumi   teemade    pealkirjad   on  
helehallid   ja   osad   tumehallid.  

 

Testülesanne   P6.   Artikli   otsimine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Artiklite  
leidmine  

Kui   vajutada   menüüribalt   “Artiklid”,   siis   uuele  
lehele   kasutajat   ei   viida.   Kui   liikuda   “Artiklid”  
→   “Esileht”,   ei   ilmu   artiklid,   vaid   hoopis  
foorum.   Ühe   osaleja   sõnul   on   väga   palju  
tühjasid   kategooriaid   (vajutas   vähemalt   neljale  
kategooriale   enne,   kui   leidis   artikli),   kümme  
kategooriat   ja   neli   artiklit.   Kolm   osalejat   leiavad  
pika   otsimise   peale   artiklid,   kahel   osalejal   see   ei  
õnnestu.   Osalejatel   tuleb   mõningaid  
kategooriaid   avades   ekraanile   teade  
“Perekool.ee   >   404  
Lehekülge   ei   leitud!   Valitud   lehekülge   ei   leitud,  
ilmselt   on   see   siit   leheküljelt   juba   kustutatud.”  
(Lisa   1,   [7])   Alamkategooriad,   kus   artikleid  
pole,   sisaldavad   vaid   lühikest   teemakirjeldust,  
mis   tekitab   kahes   osalejas   segadust.  
Üks   osaleja   vajutab   “Artiklid   samal   teemal”,  
mis   ei   vii   kuskile.  

Kõik   osalejad   klikivad  
artiklite   rippmenüüst   erinevaid  
artiklite   alamkategooriaid,  
kuid   saavad   vastuseks   veateate  
“404,   lehekülge   ei   leitud”.  
Ekraanil   on   kuvatud   hoopis  
foorum.   Mõne   alamkategooria  
puhul   on   näha   teema  
lühikirjeldust.   Neli   osalejat  
vajutavad   “Artiklid   samal  
teemal”   pealkirjale,   kuid  
kasutajat   kuhugi   edasi   ei   viida.  

Muud  
tähelepanekud  
ja  
kommentaarid  

Üks   osaleja   mainib,   et   lehel   on   palju   reklaami   ja  
ta   “oleks   selle   lehe   juba   kaks   korda   kinni  
pannud”.  

Üks   osaleja   mainib,   et  
artikleid   “telefonis   ei   näita  
kõige   paremini”.  
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Perekooli   kuvatõmmised   (21.   september   2019)  
 

  
[1]   Pealehelt   saab   sisse   logida   siis,   kui   vajutada   esmalt   pealehelt   “Registreeri”   ning   seejärel  
on   registreerimisvormi   all   vasakul   näha   linki   “Logi   sisse”.   Osalejatel   oli   “Logi   sisse”   lingi  
leidmisega   probleeme.   
 

 
 
[2]   Perekooli   pealehel   olevat   oranži   tühja   nuppu   pidasid   paljud   osalejad   sisselogimise  
nupuks   (nii   arvutis   kui   ka   mobiilis   60%   osalejatest).  
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[3]   Perekooli   kasutamistingimuste   lehekülg   on   vigane.  
 

 
[4]   Perekooli   poolt   pakutud   parool.   Mõned   osalejad   ei   mõistnud,   kust   see   parool   pärit   on.  
Kaks   osalejat   klikkis   automaatselt   “Muuda   parool”   nupul,   ilma   parooli   üles  
kirjutamata/meelde   jätmata   ning   üks   osaleja   vajutas   kogemata   “Muuda   parool”   nupule,  
kuigi   tahtis   parooli   hoopis   kustutada.  
 
 

 
[5]   Perekooli   kinnituskiri   saabub   saatjalt   “WordPress”.  
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[6]   Foorumi   teemale   vastates   palutakse   kasutajal   sisestada   ka   enda   vastusele   pealkiri.   Nii  
arvutis   kui   mobiilis   teste   teinud   osalejatest   60%   ei   mõistnud   selle   vajalikkust.  
 

 
 
[7]   Mitmeid   artiklite   kategooriaid   valides   kuvati   viga   “404,   lehekülge   ei   leitud”   ja   teadet  
selle   kohta,   et   “valitud   lehekülge   ei   leitud”.   Teate   all   kuvatakse   ka   foorumit.  
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Lisa   2.   Emmede   Klubi   testülesannete   käigu   kirjeldused   ja  
kuvatõmmised  
 
Testülesanne   E1.   Registreerimine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Registreerimise  
võimaluse  
leidmine  

Osalejad   leiavad  
registreerimise  
võimaluse   kergesti,  
vajutades   pealehel  
nupule   “Logi   sisse”  
ning   valides   sealt  
alasektsiooni  
“Registreeri”.  
Üks   osaleja  
kommenteeris,   et  
registreerimise   koht   on  
“lihtsasti   leitav”   ja  
konto   loomine   “lihtne”.  

Üks   osaleja   keris   lehekülje   alumisse   ossa,   et   leida  
konto   loomisele   viitavat   nuppu.   Üks   osaleja  
mõtiskleb,   kas   ta   peab   otsima   eraldi   “Registreeri”  
nuppu   või   vajutab   “Logi   sisse”   nupule.   Üks   osaleja  
täitis   kahel   korral   oma   andmed   “Logi   sisse”   vormi,  
saades   venekeelse   teate   (Lisa   2,   [2]),   hiljem  
õnnestus   registreerimine   siiski,   kui   osaleja   valis  
eelnevalt   “Registreeru”.   Üks   osaleja   otsis   esialgu  
konto   loomise   võimalust   Emmede   Klubi   logole  
vajutades,   hiljem   sama   osaleja   imestas,   et  
kasutajanimi   ja   e-mail   on   eraldi   ridadel   ja   et  
parooli   ei   pea   kinnitama   teisel   real.   Lisaks   avastas  
ta,   et   peale   registreerimist   ilmuv   kinnitus  
“Registreeru”   on   vigane   ja   peaks   olema   hoopis  
“Registreeritud”.  

Kinnituskiri  Neli   osalejat   lähevad  
kontrollima,   kas  
kinnituskiri   tuli  
(tegelikkuses   ei   tulnud)  

Üks   osaleja   läks   otsima   kinnituskirja   peale  
registreerimist.   Üks   osaleja   läks   otsima  
kinnituskirja   peale   vigast   konto   loomist   (täitis  
hoopis   “Logi   sisse”   lahtrid   ning   ei   mõistnud   veel  
oma   viga).  

Muud  
tähelepanekud   ja  
kommentaarid  

Üks   osaleja   ütleb,   et   “on  
palju   reklaami,   aga   see  
on   tavaline   vist”.  
Üks   osaleja   ütleb   peale  
lehe   avamist:   “viskab  
juba   reklaami   täiega”.  
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Testülesanne   E2.   Välja   logimine   ja   sisselogimine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  

Välja   logimine  Üks   osaleja   otsib   esmalt  
“Veel”   alt   väljalogimise  
võimalust,   teised   leiavad  
oma   kasutajanime   alt   “Logi  
välja”   lingi.  

Kaks   osalejat   leidsid   välja   logimise   võimaluse,  
vajutades   oma   kasutajanime   peale   ning   seejärel  
“Minu   lisatud   artiklite”   alt   avanenud   linkidest  
valides   “Logi   välja”.  
Üks   osaleja   vajutas   kolm   korda   oma  
kasutajanime   peale,   seejärel   “Emmedeklubi.ee”  
logo   peale,   seejärel   liikus   lehekülje   alumisse  
ossa,   kuid   lõpuks   leidis   oma   kasutajanime   alt  
välja   logimise   võimaluse,   vajutades   esmalt  
“Minu   lisatud   artiklid”.  
Üks   osaleja   vajutas   oma   kasutajanime   peale,  
sealt   edasi   “Emmedeklubi.ee”   logo   peale,  
erinevate   menüüvalikute   peale   ja   lõpuks   leidis  
välja   logimise   võimaluse   oma   kasutajanime   alt.  
Üks   osaleja   vajutab   oma   kasutajanimele,   liigub  
lehekülje   alumisse   ossa   ning   alles   üles   tulles  
näeb,   et   “Minu   lisatud   artiklite”   all   on   välja  
logimise   võimalus.   (Lisa   2,   [3])  

Sisselogimine  Kolm   osalejat   mainivad,   et  
on   tülikas,   et   registreerides  
tuli   sisestada   ka  
kasutajanimi,   kuid   nüüd  
sisse   saab   logida   vaid  
e-maili   aadressiga.   Üks  
osaleja   saab   venekeelse  
teate,   kui   kogemata   vale  
e-maili   aadressiga   sisse  
proovib   logida.   Lisaks   käib  
ta   ka   kinnituskirja   otsimas,  
mida   ei   ole.  

Õnnestub   kergelt.  

Muud  
tähelepanekud   ja  
kommentaarid  

“Oleks   eeldanud,   et   “Logi  
välja”   nupp   on   natukene  
lihtsamalt   leitav”,   “see   ei  
ole   väga   hästi   korraldatud”.  

“Issand   kui   keeruline”.  
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Testülesanne   E3.   Teema   postitamine   foorumisse  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Teema   loomine  Neli   osalejat   pole   kindlad,   kas   “Lisa  

artikkel”   nupp   võimaldab   alustada  
foorumi   postitust   või   on   artiklite   näol  
tegemist   millegi   muuga.   Neist   kolm  
osalejat   postitab   lõpuks   õigesti  
foorumisse,   üks   postitab   artikli.   Kaks  
osalejat   juhivad   tähelepanu,   et  
vahetult   enne   foorumi   teema  
postitamist   tuleb   vajutada   “Lisa  
artikkel”,   mitte   “lisa   teema”.   (Lisa   2,  
[41)  

Üks   osaleja   ei   mõista   artiklite   ja  
foorumi   postituste   erinevust.   Üks  
osaleja   ei   mõista,   miks   ta   peab   peale  
alateemasse   sisenemist   seal   postituse  
tegemisel   uuesti   alateema   valima.  

Muud  
tähelepanekud   ja  
kommentaarid  

Üks   osaleja   juhib   tähelepanu,   et  
foorumis   on   “ebamäärased   jooned”   ja  
teine   osaleja   juhib   tähelepanu,   et  
foorumis   jooned   ja   read   “ei   klapi  
omavahel”.   (Lisa   2,   [5])  
Üks   osaleja   ütleb   reklaami   kohta  
“Selline   kirju   värk   on   siin,   reklaam  
jookseb   niimoodi   sisse,   ääres   ja  
videod   ja   värgid”.  

Üks   osaleja   leiab,   et   foorum   ei   ole  
vist   väga   populaarne   ja   ta   ei   saa   sealt  
oma   küsimustele   vastuseid.  

 

Testülesanne   E4.   Foorumi   teema   kommenteerimine   

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Kommentaari  
kuvamine  

Üks   osaleja   märgib,   et   kommentaari  
lisamise   lahtris   ei   kuvata   kasutaja   pilti  
korrektselt,   kaks   osalejat   märgivad,   et  
pärast   kommentaari   lisamist   ei   kuvata  
enda   nime   ees   pilti   korrektselt.  

 

Muud  
tähelepanekud   ja  
kommentaarid  

Kaks   osalejat   märgivad,   et   tegu   pole  
vist   väga   aktiivse   foorumiga:   “nii  
vanad   teemad   või..   2015?   Kui   ma  
kommenteerima   hakkan,   siis   kedagi  
enam   ei   huvita”,   “ei   tea,   kas   see   on  
vähe   kasutatav,   see   foorum   ei   ole   vist  
väga   aktiivne”.  

Kolm   osalejat   märgivad,   et   tegu   pole  
väga   populaarse   foorumiga:   “see   on  
mingi   väga   puudulik   leht,   ma   ei   leia  
siit   teemasidki   ju.   Ma   arvan,   et   ma   ei  
taha   seda   lehte   kasutada…   see   on  
mingi   väga   uus   leht   või?”,   “tundub,  
et   siin   ei   toimu   midagi”,   “ma   saan  
aru,   et   see   foorum   siin   pole   väga  
populaarne”.  
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Testülesanne   E5.   Artikli   kommenteerimine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Kommenteerimise  
lahtri   asukoht  

Üks   osaleja   leidis,   et  
kommenteerimise   sektsioon   peaks  
olema   enne   “Loe   edasi”   sektsiooni.  
Üks   osaleja   leidis,   et   “Loe   edasi”  
sektsioonis   olevad   artiklid   ei   ole   tema  
valitud   artikli   teemaga   seotud.   (Lisa  
2,   [4])  

Neli   osalejat   leidis,   et   kommentaarid  
ja   kommenteerimise   võimalus   peaks  
esinema   enne   “Loe   edasi”   sektsiooni,  
üks   neist   ei   mõistnud,   kas  
kommentaar   läheb   tema   valitud  
artiklile,   sest   nägi   ka   soovituslikke  
teisi   artikleid.  

Muud  
tähelepanekud   ja  
kommentaarid  

Kaks   osalejat   märgivad,   et  
kommenteerimise   puhul   on  
kasutajaliidesel   probleeme:  
kommenteerimise   lahter   “katkine”;  
kommenteerimise   järel   “viskab   tähed  
ridadena   üksteise   alla”.  
Samas   peetakse   kommenteerimist  
lihtsaks:   “Kommentaaride   osa   on   küll  
päris   lihtsaks   tehtud”,   “kommentaari  
lisamine   vist   on   lihtne,   kohe   siin   all  
olemas”.  

 

 

Testülesanne   E6.   Foorumi   vastete   leidmine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Otsing  Üks   osaleja   arvab,   et   foorumist  

paremal   asetseb   otsingulahter  
(tegelikult   on   see   üks   tühi   kastike).  
Kolm   osalejat   märgivad,   et  
otsingutulemused   näevad   välja   nagu  
Google   otsing   (üks   osaleja   ütleb,   et  
see   näeb   visuaalselt   teistsugune   välja,  
kui   ülejäänud   leht   ja   üks   osaleja   arvas  
hetkeks,   et   ta   suunati   kuskile   mujale).  
Üks   osaleja   leiab   vaid   teemakohase  
artikli,   mitte   foorumi   postituse,   kuid  
arvab,   et   otsingutulemuste   seas   on  
tulemusi   nii   foorumi   kui   ka   artiklite  
seast   (Lisa   3,   [7]).   Osalejad   ei   leia  
foorumivasteid   oma   märksõnadele.  

Osalejad   sisestavad   otsisõna  
menüüribal   olevasse   otsingulahtrisse,  
v.a.   üks   osaleja,   kellel   ei   õnnestu  
sinna   otsisõna   kirjutada.   Üks   osaleja  
täheldab   “veidrat”   kastikest   foorumi  
lehel.   Kaks   osalejat   märgivad,   et  
otsing   näeb   välja   nagu   Google   otsing,  
mitte   selle   lehe   otsing.   Ükski   osaleja  
ei   leia   foorumivasteid   oma  
märksõnadele.  

 
Testülesanne   E7.   Artikli   otsimine  
 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Artiklite   leidmine  Õnnestub   probleemideta.  Õnnestub   probleemideta.  
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Emmede   Klubi    kuvatõmmised   (21.   september   2019)  
 

 
[1]  Emmede  Klubi  foorumisse  uut  teemat  postitades  viidatakse  teemale  kui  “artiklile”            
(“Lisa  artikkel”)  (vasakul  foorumi  postituse  loomise  lahtri  all  olevad  valikud),  samas            
kasutatakse  sõna  “artikkel”  ka  Emmede  Klubi  lehel  tehtava  artikli  kohta  (parempoolne            
nupp  on  nähtav  Emmede  Klubi  pealehel).  80%  arvutis  testijatest  ja  20%  mobiilis  testijatest              
olid   segaduses   nende   mõistete   erinevusest.  
 

 
[2]  Sisselogimise  lahtritesse  valede  andmete  sisestamisel  annab  süsteem  venekeelse          
veateate.  
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[3]  Emmede  Klubi  mobiilses  versioonis  on  “Logi  välja”  link  nähtav  alles  siis,  kui  klikkida               
lingil   “Minu   lisatud   artiklid”,   mida   osalejad   ei   pidanud   intuitiivseks.  
 

 
[4]  Osalejad  leidsid,  et  kommenteerimise  võimalus  võiks  olla  vahetult  peale  artiklit  ning             
enne  “Loe  edasi”  sektsiooni,  mis  sisaldab  lehel  olevate  teiste,  ka  teistel  teemal  olevate,              
artiklite   soovitusi.  
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[5]  Emmede  Klubi  foorumi  vaade,  kus  mõndade  osalejate  sõnul  on  ebamäärased  kastikesed             
ning  jooned  ja  tekstid  ei  ole  kohakuti.  Segadust  valmistas  ka  “Lisa  artikkel”  nupp,  mis  pani                
osalejaid   mõtlema,   kas   sealt   kaudu   on   võimalik   foorumisse   uus   teema.  
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Lisa   3.   Minu   Laps   testülesannete   käigu   kirjeldused   ja   kuvatõmmised  

 
Testülesanne   M1.   Registreerimine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Konto   loomise  
vorm  

Konto   loomise   võimalus   leitakse  
kergesti   ja   vorm   on   kergesti   mõistetav.  

Mobiilis   testinud   osalejad   täheldavad,   et  
konto   loomise   vorm   ei   ole   täielikult  
ekraanil   nähtav   ning   vormi   lohistamine  
lahtrite   täitmiseks   ei   ole   võimalik.   Üks  
osaleja   otsib   lehekülje   allosast   lehekülje  
täisversiooni,   kuid   ei   leia   seda   ning  
tõdeb,   et   tema   kontot   ei   saagi   luua.   Neli  
osalejat   keeravad   telefoni   ekraani,   et  
näha   kogu   vormi.   Kaks   osalejat  
mainivad,   et   horisontaalselt   ekraanil  
trükkima   hakates   on   klaviatuur   lahtritel  
ees,   mistõttu   osaleja   ei   näe,   kas   on  
trükitud   õigesti   või   mida   paluti   lahtrisse  
sisestada.   (Lisa   3,   [1a],   [1b],   [1c])  

Google   kaudu  
registreerimine  

Kaks   osalejat   proovivad   registreerida  
Google   kaudu,   kuid   ümbersuunamine  
ei   toimi   ja   lehel   kuvatakse   viga    “400:  
that’s   an   error” .   (Lisa   3,   [2])  

Kolm   osalejat   proovivad   sisse   logida  
Google   kaudu,   kuid   ümbersuunamine   ei  
toimi   ja   lehel   kuvatakse   viga    “400:   that’s  
an   error”.  

Kinnituskiri  Ühel   osalejal   ei   õnnestu   konto  
loomine   ning   ta   leiab,   et   ta   ei   saa  
kasutajaliideselt   informatsiooni   selle  
kohta,   miks   konto   loomine   ei   õnnestu.  
Tegelikkuses   sisestas   osaleja    liiga  
lühikese   või   tingimustele   mitte  
vastava   parooli,   lahtri   piirjoon   läks  
punaseks,   kuid   polnud   piisavalt  
märgatav   osaleja   jaoks   (Lisa   3,   [3a],  
[3b]),   teised   neli   osalejat   peavad  
kinnituskirja   saabumist   liiga  
aeglaseks.   Neist   kaks   osalejat   otsivad  
kirja   ka   prügikasti   kaustast.   Kaks  
osalejat   proovivad   ilma   kinnituskirja  
saamata   sisse   logida.  

Neljast   osalejast,   kes   konto   loomiseks  
lahtrid   ära   täitsid,   õnnestus   konto  
loomine   kolmel.   Üks   osaleja   ei   saanud  
kinnituskirja.   Kaks   osalejat   täheldasid,   et  
kinnituskirjal   oli   rämpsposti   hoiatus.  

Muud  
tähelepanekud  
ja  
kommentaarid  

Üks   osaleja   ütleb,   et   “leht   on   väga  
kirju”,   üks   kasutaja   kiidab,   et   “”Loo  
konto”   nupp   on   lihtsasti   leitav”.  

Kaks   osalejat   märgivad,   et   “ Login ”  
asemel   võiks   olla   “Logi   sisse”,   sest   ka  
“Loo   konto”   on   eestikeelne.   Ühel  
osalejal   kuvati   parooli   lahtri   ümber  
punane   piirjoon,   kuid   osaleja   ei   saanud  
ta   infot   selle   kohta,   mis   valesti   on.  
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Testülesanne   M2.   Välja   logimine   ja   sisselogimine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Osalus  Ühel   osalejal   jäi   see   samm   tegemata,  

sest   eelnev   testülesanne   ei  
õnnestunud.  

Kahel   osalejal   jäi   see   samm  
tegemata,   sest   eelnev   testülesanne  
õnnestunud.  

Sisselogimine  Üks   osaleja   proovib   sisse   logida  
Google’ga.   Kuvatakse    “400:   that’s   an  
error”    veateate.   Üks   osaleja   sisestab  
kogemata   vigase   e-maili   ja   vajutab  
“Logi   sisse”,   kuid   süsteem   kuvab  
punasena   hoopis   parooli   lahtri   ümber  
oleva   joone.  

Osalejad   keeravad   ekraani,   et   lahtreid  
täita.   Üks   osaleja   sisestab   kogemata  
vale   parooli,   punase   joonega  
kuvatakse   nii   e-maili,   kui   ka   parooli  
lahtri   piirjoon.  

 

Testülesanne   M3.   Artikli   kommenteerimine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Osalus  Ühel   osalejal   jäi   see   samm   tegemata,  

sest   eelnev   testülesanne   ei  
õnnestunud.  

Kahel   osalejal   jäi   see   samm  
tegemata,   sest   eelnev   testülesanne   ei  
õnnestunud.   Ühel   osalejal   jäi   see  
testülesanne   vahele.  

Kommenteerimine  Osalejad,   kellel   on   konto   olemas,  
saavad   kommentaari   kergesti   lisada  
artiklitele.   “Üsna   mugav”,   “ei   ole  
väga   väga   hullu”.   Reklaami   osas  
kommenteerib   üks   osaleja:   “   reklaam  
jookseb   kogu   aeg,   nagu   niimoodi  
reklaami   täis,   siin   on   mingi   päris  
reklaamivärk,   reklaami   on   nii   vingelt,  
palun   ärge   näidake   nii   palju  
reklaami!”.  

Kolmel   osalejal,   kellel   on   võimalik  
kommentaari   lisada,   õnnestub   see  
kergesti.   Kaks   osalejat   püüavad  
artiklit   avades   vajutada   artikli   sisu  
teksti   peale,   et   artiklit   avada.   (Lisa   3,  
[4])  

 

Testülesanne   M4.   Artikli   leidmine   sõbrale  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Õnnestumine  Osalejatel   õnnestub   sõbrale   artikli   leidmine  

kergesti   ja   kiiresti.  
Osalejatel   õnnestub   sõbrale  
artikli   leidmine   kergesti   ja  
kiiresti.  

Muud  
kommentaarid  
tegevuse  
sooritamise  
ajal  

“Seni   kasutatud   lehtedest   kõige   mugavam”,  
“mul   läheb   silme   eest   kirjuks,   nii   palju  
reklaami”,   “ei   ole   väga   hästi   loetav   minu  
meelest   see,   kuidas   need   artiklid   on   asetatud   ja  
kuidas   nende   pealkirjad   on   fotode   suhtes.  
Artikleid   on   üksteise   otsas   kuidagi   hästi   palju”.  

“Saan   aru,   et   veebilehel   on   seda  
reklaamiasja   vaja,   aga   seda   on  
nagu   siin   palju.”,   “leht   on   jube  
värviline”,   “siin   on   üldse  
kuidagi..   värviline   on”.  
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Minu   Laps   kuvatõmmised   (8.   oktoober   2019)  
 

 
[1a]  Mobiilis  on  ekraani  vertikaalselt  hoides  konto  loomise  vorm  näha  vaid  pooleldi,  vormi              
lohistada   ei   ole   võimalik.   
 

 

[1b]  Mobiilses  versioonis  on  konto  loomise  vormi  täies  mahus  näha  vaid  ekraani             
horisontaalselt  hoides.  80%  osalejatest  keeras  ekraani  horisontaalseks,  üks  osaleja  seda  ei            
tee   ning   tõdes,   et   tema   ei   saagi   antud   veebilehel   omale   kontot   luua.  
 
 

 
 
 
 

112  



 

 

 

[1c]  Horisontaalselt  on  keeruline  lahtritesse  midagi  trükkida,  sest  klaviatuur  varjab  ära            
lahtrid   ja   parasjagu   kirjutatava   teksti.  
 

 
 
[2]  Konto  loomiseks  või  sisselogimiseks  ei  ole  võimalik  Google’it  kasutada.  Kuvatakse            
viga    “400:   that’s   an   error” .  
 

 
[3a]  Liiga  lühikest  parooli  määrates  märgitakse  viga  punase  joonega  piiratud  lahtriga,  kuid             
automaatselt   pole   kasutajal   võimalik   mõista,   millise   vea   ta   tegi.  
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[3b]   Selleks,   et   vea   kohta   informatsiooni   saada,   peab   kasutaja   liikuma   hiirega   lahtri   kohale.   
 
 
 

 

[4]  Mobiilis  püüdis  40%  kasutajatest  artiklit  avada,  vajutades  artikli  sisule  (valge  taustaga             
ala).  
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Lisa   4.   Tark   Vanem   testülesannete   käigu   kirjeldused   ja  
kuvatõmmised  
 
Testülesanne   T1.   Testi   tegemine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Alkoholiteemaline  
test  

Kõik   osalejad   (4),   kes   tegid  
alkoholiteemalist   testi,   väitsid,   et   nad  
ei   mõista   täielikult,   kas   nende   vastus  
on   õige   või   vale   [Lisa   4,   [2]).  
Süsteem   näitab   kõiki   vastuseid  
rohelise   taustavärviga.   Üks   osaleja  
märkis,   et   tema   jaoks   ootamatult  
kadusid   teised   vastusevariandid   peale  
vastamist   ära   (Lisa   4,   [1]).   Ühe  
osaleja   sõnul   on   testi   tulemus   vaid  
tekstiline,   visuaalselt   ei   ole   tulemus  
arusaadav.  

Osalejad   (2),   kes   tegid  
alkoholiteemalist   testi,   ei   mõistnud,  
kas   nende   antud   vastused   testis   on  
õiged.   Süsteem   näitab   kõiki   vastuseid  
rohelise   taustavärviga.   Üks   osaleja  
nendest   märkis   ka   seda,   et   valides  
vastuseks   näiteks   variandi   C,  
kuvatakse   pärast   vastamist   sama  
vastusevarianti   hoopis   A   tähe   all  
[Lisa   4,   [1]).   Üks   osaleja   märkis,   et  
tema   jaoks   ootamatult   kadusid   teised  
vastusevariandid   peale   vastamist   ära.  

Kasuvanemaks  
sobivuse   test  

Üks   osaleja,   kes   seda   testi   tegi,  
lahendas   testi   ilma   probleemideta.  
Kõik   vastusevariandid   selles   testis  
olid   õiged.  

Kaks   osalejat   lahendasid   testid   ilma  
probleemideta,   testi   puhul   olid   kõik  
vastusevariandid   õiged.  

Tubakateemaline  
test  

 Ainuke   osaleja,   kes   seda   testi  
lahendas,   sai   tagasisidet   vastuste  
õigsuse   osas   ning   ka   testi   lõppedes  
sai   teada,   mitu   valet   vastust   tal   oli  
(vahemik).  

 

Testülesanne   T2.   Spetsialistilt   nõu   küsimine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Vormi  
leidmine  

Kõik   osalejad   leidsid   vormi,   vajutades  
menüüribal   nupule   “Küsi   nõu”.  

Neli   osalejat   leidsid   vormi,   vajutades  
menüüs   nupule   “Küsi   nõu”.   Üks   osaleja  
leidis   vormi,   liikudes   pealehel   allapoole.  

Vormi  
täitmine  

Kolm   osalejat   viiest   hakkasid   algul   täitma  
teemade   filtreerimise   jaoks   mõeldud   vormi,  
alles   peale   seda   liiguti   edasi   õige   vormi  
juurde   (Lisa   4,   [3]).   Ühe   osaleja   tähelepanu  
oli   samuti   alguses   teemade   filtreerimise  
vormil,   kuid   peale   seda   liikus   ta   edasi   õige  
vormi   peale.   Üks   osaleja   leidis   kohe   õige  
vormi.   Üks   osaleja   ei   mõistnud,   kas  
filtreerimise   vormi   on   vaja   lisada   enda   või  
lapse   vanus.  

Kolm   kasutajat   hakkasid   esialgu   täitma  
teemade   filtreerimise   vormi.   Ühe   osaleja  
tähelepanu   läheb   esialgu   filtreerimise  
vormile,   kuid   täitma   asub   ta   lehekülje  
allosas   ikkagi   õiget   vormi.   Üks   osaleja  
täidab   kohe   pealehel   õiget   vormi.   Üks  
osaleja   polnud   kindel,   kas   filtreerimise  
vormis   küsitakse   enda   või   lapse   vanust.  
(Lisa   4,   [3])  
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Testülesanne   T3.   Lugemissoovituste   otsimine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Lugemissoovituste  
nimekirja   leidmine  

Kolm   osalejat   lugemissoovitusi  
pealehelt   ning   leidsid   need,   liikudes  
lehekülje   alumisse   ossa.   Kaks   osalejat  
kasutasid   lehe   otsingumootorit   ning  
sisestasid   sobiva   märksõna,   leides   ka  
vastava   lingi   üles.  

Kõik   osalejad   leiavad  
lugemissoovitused,   liikudes   pealehe  
alumisse   ossa.  

 
Tark   Vanem   kuvatõmmised   (29.   september   2019)  
 

 
[1]  Peale  vastuse  valimist  kaovad  teised  valikuvariandid  ära.  Hoolimata  valitud           
vastusevariandi   tähest,   kuvab   süsteem   alati   selekteeritud   vastuse   ees   A   tähte.  
 

 
[2]  Alkoholiteemalist  testi  tehes  polnud  ükski  osaleja  kindel,  kas  vastused  on  õiged  või              
mitte.  Testis  olid  kõik  vastused  märgitud  rohelisega,  mida  osalejad  pidasid  õigeteks            
vastusteks.   Tekstiliselt   mõistsid   osalejad   siiski,   et   antud   vastused   ei   olnud   õiged.  
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[3]  Mitmed  osalejad  hakkasid  spetsialistile  küsimuse  esitamiseks  täitma  juba  vastatud           
teemade  filtreerimise  vormi  (60%  osalejatest,  nii  arvutis  kui  mobiilses  versioonis).  Kaks            
osalejat   polnud   ka   kindlad,   kas   vasakpoolses   vormis   tuleks   sisestada   lapse   või   enda   vanus.  
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Lisa   5.   Kuhu   Minna   Lastega   testülesannete   käigu   kirjeldused   ja  
kuvatõmmised  
 
Testülesanne   K1.   Huviringi   leidmine   lapsele  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Kaardi   kuvamine  
otsingutulemuste  
juures  

Kõik   arvutis   testivad   osalejad  
väljendavad   rahulolematust   selle   osas,  
et   peale   kaardi   vaate   juurest  
otsingusõnade   sisestamist   ja   “Otsi”  
vajutamist,   kuvatakse   endiselt   suurelt  
üle   ekraani   kaarti,   mitte  
otsingutulemusi.   (Lisa   5,   [1])  

 

Kaardi   vaade  Kolm   kasutajat   täheldavad,   et   kaardi  
vaikimisi   vaade   on   suvalises   kohas  
Pärnu   maakonnas.   (Lisa   5,   [2])  

Kaks   osalejat   täheldavad,   et   kaardi  
vaikimisi   vaade   on   suvalises   kohas  
Pärnu   maakonnas.  

Kaardi  
käsitlemine  

Kaardile   on   võimalik   sisse   suumida,  
kuid   mitte   lohistada   endale   sobivasse  
asukohta   (seda   proovis   üks   osaleja).  

Kaardile   on   võimalik   sisse   suumida,  
kuid   mitte   lohistada   endale   sobivasse  
asukohta   (seda   proovis   üks   osaleja).  

“Määra   filtrid”  
sektsioon  

 Neli   osalejat   püüavad   “Määra   filtrid”  
juurest   sisestada   kas   konkreetse  
huvitegevuse   või   asukoha.   (Lisa   5,  
[3])  

Muud  
tähelepanekud   ja  
kommentaarid  

Üks   osaleja   mainib,   et   konkreetse  
koha   kirjelduse   juures   võiks   olla   pika  
teksti   asemel   nimekiri   tegevustest,  
mida   seal   kohas   teha   saab.   Tulemuste  
otsimine   võiks   toimuda   vastavalt  
lapse   vanusele   (mainib   üks   osaleja).  
Üks   osaleja   mainib,   et   need  
tegevuskohad,   millel   pole   logo,   ei  
tundu   usaldusväärsed.   Üks   osaleja  
märgib,   et   pisut   keeruline   oli  
otsinguvormis   eemaldada   juba   tehtud  
valikut.  

Üks   osaleja   mainib,   et   “poolikud  
logod”   (kus   on   näha   ainult   kaarti),  
talle   ei   meeldi.   Üks   kasutaja   mainib,  
et   “ map ”   asemel   võiks   olla   kasutusel  
sõna   “kaart”.  
Tegevuskoha   pildigalerii   on   esitatud  
linkidena,   millele   klikkides   pildid  
ükshaaval   avanevad,   ühe   osaleja  
sõnul   ta   kindlasti   sellisel   kujul   pilte  
“avada   ei   viitsiks”.  
Reklaami   osas   kommenteeritakse  
selle   testülesande   jooksul   järgmiselt:  
“Siin   on    spam-i    moodi   asja”,   “Erki  
Noole   vangistus”...”,   “Reklaam  
aeglustab   kogu   seda   protsessi”,  
“Mingi   reklaam   hüppab   näkku”,  
“Viskab   reklaami   ette   ja   ei   ühtegi  
tulemust”,   “siin   on   jälle   reklaam  
vahel;   siit   tuleb   reklaam,   panen   kinni,  
enne   see   ei   lähe   edasi”.  
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Testülesanne   K2.   Koha   kommenteerimine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Kommenteerimise  
mugavus  

Üks   osaleja   täheldas,   et   peale  
kommentaari   lisamist   kuvatav   teade  
on   ingliskeelne.  

Neli   osalejat   täheldas,   et  
kommentaari   lisamise   võimalus  
ilmub   alles   peale   pikka   reklaam-  
linkide   nimekirja.   (Lisa   5,   [4])  

Lahtrite   sisu  Kaks   osalejat   ei   lisanud   esialgu  
e-maili   koha   kommentaari   vormi  
täites   (üks   ei   märganud   selle  
kohustuslikkust,   teine   ei   soovinud  
lisada   ja   proovis   ilma).  

Üks   osaleja   ei   mõistnud,   miks   on  
kommentaari   jätmisel   vajalik   lisada  
oma   e-maili   aadress.   Kolm   osalejat  
peatusid   kommentaari   lisamise  
vormis   “Veebileht”   lahtri   juures,   üks  
neist   arvas,   et   sinna   tuleb   lisada  
pealkiri,   ning   kaks   osalejat   ei  
mõistnud,   mis   veebilehe   nad   sinna  
lisama   peaks.   (Lisa   5,   [5])  

Muud  
tähelepanekud   ja  
kommentaarid  

“See   reklaam   on   siin   eriti   häiriv”.  Tegevuskohtade   juures   “võiks   olla  
näha   ka   kellaajad,   mil   koht   avatud  
on”,   “reklaam   häirib!”,   “reklaam  
häirib,   panen   kinni”,   “reklaamid   on  
järjest   peale   koha   kirjeldust”,   “ma   ei  
saa   päris   täpselt   aru,   kas   see   on  
reklaam   või   juba   esimene  
otsingutulemus,   reklaamid   ja   saidi  
enda   info   lähevad   väga   sassi”.  

 

Testülesanne   K3.   Puuduva   koha   vormi   leidmine  
 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Vormi  
leidmine  

Kaks   osalejat   leiab   õige   vormi   üles  
“Kontaktid”   menüüvaliku   alt.   Eelnevalt  
vajutatud   valikud   olid   “Info   avaldamine”,  
“Soovitused”   lehekülje   allosast.  
Kaks   osalejat   ei   leia   õiget   vormi   (kaks   neist  
siiski   arvab,   et   leidsid   õige   vormi   “Info  
avaldamise”   menüüvaliku   alt).   Osalejad  
vaatasid   ringi   järgmistes   menüüvalikutes:  
“Soovitused”   menüüribalt   ja   lehekülje   alt,  
“Kohad”.  

Kolm   osalejat   leiavad   õige   vormi  
“Kontaktid”   menüüvaliku   alt.   Kaks  
osalejat   ei   leia   vormi   ning   vaatavad  
ringi   järgmistes   menüüvalikutes:  
menüüribal   “Info   avaldamine”,  
“Soovitused”   ja   lehekülje   allosas   olev  
“Kohad”.  

Muud  
tähele-  
panekud   ja  
kommen-  
taarid  

 “Reklaam   on   ka   siin   vahel   ja   tekitab  
segadust”,   “siin   on   jälle   mingid  
reklaamid”,   “terve   lehe   katab   ainult  
reklaam;   siin   on   kenasti   suur   reklaam,  
pean   sellest   üle    scroll ’ima”.  
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Kuhu   Minna   Lastega   kuvatõmmised   (8.   oktoober   2019)  

 
[1]  Peale  otsingu  tegemist  kuvab  kasutajaliides  endiselt  kaardi  eelvaadet,  mistõttu  ükski            
arvutis   testinud   osaleja   polnud   kindel,   kas   otsing   oli   toimunud   või   mitte.  

 

[2]   Kaarti   aktiveerides   on   vaikimisi   asukohaks   suvaline   koht   Pärnu   maakonnas.  
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[3]  Mobiilis  oli  osalejate  jaoks  segadust  tekitav  “Määra  filtrid”  valik,  kust  otsiti  võimalust              
sisestada   asukoht   või   huvitegevus.  
 

 
 
[4]  Mobiilis  on  koha  kommenteerimise  võimalus  alles  peale  pikka  reklaamlinkide           
nimekirja.  
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[5]  60%  mobiilis  testinud  osalejatest  ei  mõistnud,  miks  tavakasutajatelt  küsitakse           
huvipakkuvale   kohale   kommentaari   lisades   veebilehe   aadressi.  
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Lisa   6.   Lastega.ee   testülesannete   käigu   kirjeldused   ja   kuvatõmmised  
 
Testülesanne   L1.   Uudiskirjaga   liitumine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Uudiskirjaga  
liitumise   vormi  
leidmine  

Kõikidel   osalejatel   õnnestub  
uudiskirjaga   liitumine.   “Anna   e-mail”  
nupule   vajutades   toimib   edasi  
suunamine   vaid   siis,   kui   vajutada  
tekstiga   osa   (lingi)   peale.   Nupp  
tervenisti   ei   ole   aktiveeritud.   Kaks  
osalejat   vajutab   nuppu   mitu   korda.  
Peale   liitumisavalduse   täitmist   tuleb  
kinnitada,   et   tegu   ei   ole   robotiga,  
selleks   kuvatakse   ekraanil   teavitus  
“Kinnita    Humanity ”,   mis   on   segu  
eesti   ja   inglise   keelest   (seda   märkab   ja  
mainib   kaks   kasutajat).   Firma   nime  
lahter   uudiskirjaga   liitumise   vormis  
tekitab   kasutajatele   segadust.   Nad   ei  
ole   kindlad,   kas   ka   eraisik   saab   vormi  
täita   või   mitte.   Kahel   osalejal  
õnnestus   kohe   lehe   jalusest   leida  
uudiskirja   tellimise   võimalus,   teised  
liikusid   eelnevalt   valikutel   “Telli  
omale   infot”,   “Registreeru”,  
“Kasulikku”,   “Teenused”.  

Kõikidel   osalejatel   õnnestub  
uudiskirjaga   liitumine.   Kaks   osalejat  
täitis   Google   roboti   tuvastamise  
tingimused   ära,   kuid   peale   seda   tuli  
taas   valik   “Liitu   mailinglistiga”   ja  
osalejad   polnud   kindlad,   kas   nad  
peavad   uuesti   nuppu   vajutama.   Üks  
osaleja   märgib,   et   roboti   tuvastamise  
juures   on   juhendiks   “Kinnita  
Humanity ”,   ehk   segu   eesti   ja   inglise  
keelest.   Kaks   osalejat   mõtlevad  
vormi   avades,   kas   tegu   on  
eraisikutele   mõeldud   vormi   või  
firmadele   mõeldud   vormiga.   [Lisa   6,  
[3])   Üks   neist   mainib,   et   “firma  
nime”   ja   “ www ”   lahtrid   võiks  
avaneda   alles   siis,   kui   on   märgitud,   et  
registreerijaks   on   firma.   Enamus  
osalejaid   leiavad   lehe   jalusest   kohe  
uudiskirjaga   liitumise   võimaluse,  
kaks   osalejat   aga   vaatavad   eelnevalt  
menüü   valikuid.  

Muud  
tähelepanekud   ja  
kommentaarid  

“Siin   on   mingi   reklaam”   (sulges  
selle),   “need   on   nii   tüütud   ja   võtavad  
pool   ekraani   ära”.   

“Kohe   siin   ees   on   mingi   reklaam,   mis  
mulle   ei   meeldi,   panen   selle   kinni.”  
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Testülesanne   L2.   Huviringi   leidmine   lapsele  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Otsingu  
valikute  
sisestamine  

“Tee   täpsustavad   valikud”   otsingulahtrite  
juures   on   peale   lahtreid   nupp   “Puhasta  
väljad”.   Kaks   osalejat   klikkisid  
kogemata   peale   lahtrite   täitmist   sellele  
nupule,   pidades   seda   otsingu   nupuks.  
Lisaks   üks   osaleja   oleks   peaaegu   sama  
vea   teinud.   (Lisa   6,   [4])  

Üks   osaleja   ei   mõista,   kust   anda  
käsklus   otsingu   alustamiseks   ning  
arvab,   et   ehk   ei   tohi   otsingu  
tingimustes   olla   täitmata   lahtreid.  
Sama   osaleja   oleks   soovinud   otsingut  
tehes   lisada   mitu   kategooriat,   kuid   sai  
lisada   vaid   ühe.  

Visuaalne   pool  Üks   osaleja   märkab   trükiviga:  
menüüribalt   “Huvitegevus”   lehel   -  
“Huviringid”   asemel   on   sõna  
“huvringid”.  

Üks   osaleja   proovib   otsingutulemusi  
näha   ekraani   horisontaalseks  
keerates,   kuid   hindab   saadud  
visuaalset   pilti   “veel   hullemaks”.  

Tulemuste  
kuvamine  

Kaks   osalejat   ei   mõista,   kas   otsingu  
tulemusi   kuvatakse   automaatselt   peale  
lahtrite   täitmist   või   mitte.   (Lisa   6,   [2])  

Kaks   osalejat   ei   mõista,   kas   otsingu  
tulemusi   kuvatakse   automaatselt  
peale   lahtrite   täitmist   või   mitte.   Kaks  
osalejat   märgivad,   et   leiavad  
otsingutulemuste   seas   ka   tulemusi,  
mis   ei   vasta   nende   määratud  
kriteeriumitele.   Nt   huviringe   otsides  
ilmuvad   ka   vanavanemate   päeva   ja  
nädala   kalendri   nupukesed.  

Muud  
tähelepanekud  
ja  
kommentaarid  

“Lehel   on   palju   tekste   ja   nagu   raskesti  
eristatavad   olulised   lingid,   lehe  
kasutamismugavus   on   väga   halb”,  
“reklaamid   häirivad”,   “automaatselt   mul  
ei   tulnud   midagi   ette.v.a   see   reklaam;  
esmainimesele,   kes   seda   kasutab,   on   see  
suht   arusaamatu”.  

“Appi,   kui   ebamugav   on   seda  
kasutada;   see   reklaam   on   ka   üsna  
häiriv   kogu   aeg   siin,   ei   ole   väga  
mobiilne   otsing”,   “kuidagi   kirju   on,  
ma   ei   saa   aru,   miks   osadel   on   alla  
joonitud   tekst,   see   üldse   ei   meeldi,  
ma   läheks   siit   juba   ära”,   “jälle   ta  
tahab   mulle   mööblit   pakkuda”,  
“kõigepealt   tuleb   siin   jälle   reklaam;  
jälle   see   reklaam;   mis   mõttes   jälle  
tuleb   reklaam”.  

 

  

 
 
 
 

124  



 

Testülesanne   L3.   Koha   kontaktandmete   leidmine  

 Arvutis   testijad  Mobiilis   testijad  
Kontaktandmete  
leidmine  

“Leht   hüppab   üles   alla,  
kasutajamugavus   on   suhteliselt   halb;  
on   võimalik   leida,   aga   ei   ole   väga  
kasutajasõbralik”.   Ühe   kasutaja   sõnul  
on   kontaktinfo   “nähtav,   aga   mitte  
kõige   paremini”.  

Kaks   osalejat   mainib,   et  
otsingutulemustes   on   vasteid,   mis   ei  
peaks   justkui   tehtud   otsingu  
tulemuste   seas   olema.   Osalejad  
mainivad,   et   huvipakkuva   koha   “aken  
ei   lähe   täielikult   lahti”   ja   seda   “ei   saa  
scroll ’ida”.   (Lisa   6,   [1])  

Muud  
tähelepanekud   ja  
kommentaarid  

“See    pop-up    häirib   mind”,  
“Siin   on   nagu   postrid   ja   kui   on   info,  
siis   on   info”.  

Muud   kommentaarid   sisaldasid:  
“Tahab   ikka   mööblit   mulle   pakkuda”,  
“see   leht   mulle   ei   meeldi”.   “Ma   olen  
natuke    lost ”.  

 

 
Lastega.ee   kuvatõmmised   (2.   september   2019)  
 

 
 
[1]  Osalejatel  on  keeruline  sinise  piirjoonega  aknas  informatsiooni  lugeda,  sest  nad  kerivad             
üldist,   mitte   sinise   piirjoonega   lehte.  
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[2]  Osalejad  ei  mõista,  kas  leht  kuvab  automaatselt  otsingule  vastuseid  või  mitte,  sest              
ekraanil  peale  valikute  tegemist  midagi  ei  muutu.  See  probleem  esines  40%-l  kasutajatest             
nii   mobiilis   kui   ka   arvutis.  
 

 
 
[3]   Firma   nime   küsimine   uudiskirjaga   liitumise   vormis   tekitab   kasutajates   segadust.  
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[4]  Kaks  osalejat  klikkisid  kogemata  “Puhasta  lahtrid”  nupule,  pidades  seda  “Otsi”  nupuks.             
Üks  osaleja  oleks  peaaegu  sama  teinud.  Üks  osaleja  mõtiskleb,  kust  saab  anda  käskluse              
otsingu   tegemiseks.  
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