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IZVLEČEK
TikTakTest je spletno orodje za preverjanje znanja, ki sistematično povezuje učitelje in
učence – podobno, kot so povezani v šolskem prostoru. TikTakTest učitelju omogoča
vpisovanje nalog v sistematično zgrajeno zbirko nalog, učencu pa nudi reševanje teh nalog v
obliki testov. Z beleženjem odgovorov spletni sistem nudi učitelju in učencu možnost, da
spremljata učenčev napredek ter ga usmerjata do novega znanja. Za potrebe obveščanja in
neformalnega izobraževanja spletno mesto na domači strani prikazuje tudi pripravljene zapise.
Diplomska naloga je nastala zaradi potrebe po preoblikovanju grafičnega uporabniškega
vmesnika spletnega mesta tiktaktest.si. Z upoštevanjem dobre prakse oblikovanja grafičnih
vmesnikov smo določili potrebne elemente ter njihovo mesto na posamezni zaslonski sliki. V
prvi fazi smo pregledali trenutno stanje spletnega mesta in ugotovili, katere funkcionalnosti
bomo obdržali in katere nadgradili. Na podlagi ugotovitev smo nato izdelali nov grafični
uporabniški vmesnik. Predstavili smo teoretična izhodišča za oblikovanje dobre uporabniške
izkušnje pri uporabi spletnih mest ter potek načrtovanja in oblikovanja, ki je zajemal kratko
raziskavo uporabnika, izdelavo prototipov, izdelavo posameznih grafičnih elementov, njihovo
postavitev na posamezni zaslonski sliki ter izdelavo prototipa v spletnem orodju InVision.
Poudarili smo ključne korake ter argumente, ki so pripeljali do izbranih oblikovalskih rešitev.
Rezultat diplomskega dela je analiza gradiv na področju orodij, namenjenih izbranim ciljnim
skupinam, grafična priprava elementov novega grafičnega vmesnika ter potrebe in razlogi za
njihovo implementacijo.

Ključne besede: grafični uporabniški vmesnik, uporabniška izkušnja, uporabnost, kognitivna
obremenitev, uporabniško usmerjeno oblikovanje, vizualna komunikacija, spletno mesto,
estetika
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ABSTRACT
TikTakTest is on-line knowledge assessment tool systematically linking teachers and
students, i.e. similarly as in school. TikTakTest enables the teacher to enter assignments for
students into a systematically built collection of assignments and offers the student to solve
these assignments in form of exams. By recording answers the web system gives the teacher
and the student the possibility to follow the student’s progress and lead him/her to new
knowledge. For the purposes of notification and informal education the website’s homepage
contains the prepared records. The thesis resulted from the need to redesign the graphical user
interface of the website tiktaktest.si. Having regard to good graphical interface design
practice, individual elements and their position in individual screen images were established.
In the first phase, the current state of the website was examined and established which
functionalities should be retained and which upgraded. Based on the findings, a new graphical
user interface was created. Furthermore we presented a theoretical platform for a good user
experience in using the website as well as the course of planning and designing, which
included a short user survey, prototyping, creation of individual graphical elements, their
positioning on individual screen images and prototyping with InVision web app. Moreover,
key steps and arguments leading to the chosen design solutions are presented. The thesis
reflects an analysis of the literature in the field of tools intended for chosen target groups,
graphical preparation of elements of the new graphical interface as well as the need and
reasons for their implementation.

Keywords: graphical user interface, user experience, applicability, cognitive load, useroriented design, visual communication, website, aesthetics
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UVOD

Osrednji cilj te diplomske naloge je raziskati dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje dobre
uporabniške izkušnje, ter materializirati te izsledke v novo obliko spletnega mesta 1 ter
aplikacije za preverjanje znanja tiktaktest.si. 2
Spletno mesto deluje od leta 2010. Razlog za nastanek te naloge je bila potreba po temeljitem
preoblikovanju in novi vizualni podobi trenutnega stanja, ki ne zadovoljuje sodobnih smernic
in priporočil v oblikovanju dobre uporabniške izkušnje in uporabnosti. Menimo, da lahko to
pripišemo strmemu razvoju sodobnih interaktivnih medijev in vedno bolj zahtevnemu
uporabniku.
S to nalogo smo želeli ugotoviti, kaj je tisto, kar uporabnik potrebuje, kateri so dejavniki, ki
vplivajo na dobro uporabnost in uporabniško izkušnjo, ter kako to v praksi izpeljati. Zanimalo
nas je, kolikšen vpliv ima na motivacijo pri uporabi estetski vidik spletnih mest in kaj pravijo
raziskave na tem področju.
Iz raziskav, literature ter primerov dobre prakse sklepamo, da je videz spletnega mesta
pomemben dejavnik pri odločitvi za uporabo, da pa k motivaciji za nadaljnjo uporabo
pomembno prispevata tudi vsebina in struktura. S tem imamo v mislih predvsem to, kako
uporabnik pride do vsebin, ki jih išče, oz. koliko truda mora vložiti v razumevanje navigacije.
To je tudi naša hipoteza in vodilo pri raziskovanju ter oblikovanju končnega izdelka.
Začeli bomo s povzetkom teorije psihološke podlage, ki močno vpliva na odločitve v
načrtovanju in oblikovanju. Pri tem bomo najprej raziskali, kako delujejo možgani pri
dojemanju okolice, kakšen je vpliv estetike na dojemanje uporabnosti ter nazadnje pomen
kognitivne obremenitve pri oblikovanju pedagoških vsebin. Ker se zavedamo, da je
uporabnost pri oblikovanju interaktivnih vsebin področje, ki se nenehno razvija in spreminja,
si bomo ogledali tudi najnovejše smernice in vodila, ki jih velja upoštevati pri izvedbi te
naloge. V zaključku teoretičnega dela bomo pogledali še proces načrtovanja in oblikovanja
uporabniškega vmesnika, ki ga je dobro upoštevati, če želimo z našim produktom doseči
želeni rezultat.

1

V tem diplomskem delu smo uporabili izraz spletno mesto, ki predstavlja skupek strani, povezanih s spletnimi
povezavami (linki). Spletna stran pa je mišljena kot posamezna stran spletnega mesta.
2

http://www.tiktaktest.si/index.php?polje=1&j=sl

1

Za potrebe pričujoče naloge bomo izvedli tudi kratko analizo ankete med uporabniki, ki jim je
ta aplikacija namenjena.
Končni cilj naloge je na podlagi ugotovitev teoretičnih raziskav ter rezultatov ankete med
uporabniki oblikovati produkt, ki bo s svojo vizualno podobo in prenovljeno arhitekturo
uporabniku razumljiv ter prijeten za uporabo. S tem imamo v mislih predvsem večjo
motiviranost uporabnika za uporabo sistema z namenom preverjanja znanja.

2

2

NAČRTOVANJE SPLETNEGA MESTA,
USMERJENO K UPORABNIKU

Uporabniško usmerjeno načrtovanje daje velik poudarek zgodnjemu vključevanju končnega
uporabnika v proces razvoja. Uporabnika pa je treba seveda najprej spoznati. Če bi živeli v
popolnem svetu, bi pred vsakim načrtovanjem spletnega mesta najprej izvedli raziskavo. Vse
več avtorjev, katerih dejavnost je usmerjena v raziskave uporabniške izkušnje, namreč
poudarja pomembnost tega početja, saj s primerno izvedeno raziskavo dobimo dragocene
podatke, ki nam omogočajo, da bo spletno mesto doseglo učinek z vidika uporabnosti in
ekonomičnosti.
Raziskave o uporabnosti, na podlagi katerih načrtujemo spletno stran ali aplikacijo, lahko
delamo sami, lahko pa se opremo na raziskave drugih. Vendar pa moramo biti pozorni na
širino raziskave ter raznolikost področij (uporabniki, sposobnosti, naloge, tehnologije,
primerjava 10–20 let nazaj ipd.). Raziskav, ki imajo velik vzorec in testirajo samo posamezno
opravilo ali samo določeno stran, ne moremo posplošiti in zato odločitev glede oblikovanja
našega produkta ne smemo opreti nanje (Nielsen, 2013).
Wallach & Scholz (2012) predstavljata tri načela uporabniško usmerjenega oblikovanja: (1)
zgodnja osredotočenost na uporabnika, (2) empirične meritve s prototipi in (3) iterativni
pristop k oblikovanju. Podrobneje jih bomo predstavili v nadaljevanju, še pred tem pa
razložimo nekaj osnovnih pojmov, s katerimi se srečamo v procesu načrtovanja.
E-sistem (ang. web system, web application) ali spletna aplikacija je hipermedijski sistem,
ki vsebuje več strani informacij, med seboj povezanih v obliko grafa, v nasprotju s
hierarhično ali linearno povezanimi stranmi. Spletni sistem lahko deluje samostojno kot
spletni strežnik, do katerega dostopamo prek spletnega brskalnika (Glossary - UPEDU, 2014).
Kognitivna obremenitev (ang. cognitive workload) ponazarja obremenitev, povezano z
izvršilnim nadzorom delovnega spomina. V kompleksnih učnih dejavnostih lahko količina
obdelanih informacij premalo ali preveč obremeni posameznikov delovni spomin
(wikipedia.org).
Učinkovitost (ang. effectiveness) je točnost in celovitost, s katero uporabnik doseže določen
cilj (Petrie & Bevan, 2009).

3

Naučljivost (ang. learnability) je zmogljivost produkta, ki omogoča uporabniku, da se ga
nauči uporabljati. Naučljivost je vidik uporabnosti, ki ima velik poudarek v razvoju esistemov (wikipedia.org).
Uporabnost (ang. usability) nam pove, kako uspešno, učinkovito in s kolikšno mero
zadovoljstva lahko določeni uporabnik v specifičnih okoliščinah uporablja produkt, storitev
ali okolje za dosego določenih ciljev (Pertie, Bevan 2009).

2.1

Psihološka podlaga za načrtovanje

Ker ima uporabniško usmerjeno načrtovanje v ospredju uporabnika – človeka z njemu lastno
osebnostjo, vrsto čustvenih odzivov, izkušenj, hotenj, pričakovanj –, je dobro poznati
psihološko ozadje človekovega delovanja, odzivanja in doživljanja.

2.1.1

Ravni možganskega delovanja

Da bi bolje razumeli, kaj uporabnik doživlja ob uporabi produkta, je treba poznati fiziološki
princip delovanja možganov. Norman (2004) opisuje tri ravni, na katerih možgani dojemajo
okolico: visceralno ali nezavedno raven, ki je prirojena in podzavestna, vedenjsko raven, ki
usmerja vsakodnevno obnašanje, in refleksivno raven, ki je najvišja in se oblikuje na podlagi
preteklih izkušenj in znanj.
Na visceralni ali nezavedni ravni, ki je neposredno povezana z mišičnim sistemom, se
ustvarijo prvi vtisi. Tukaj so pomembni videz, dotik in občutek, ki se v posamezniku ustvari
ob srečanju z nekim produktom
Vedenjska raven se nanaša na izkušnjo ob uporabi produkta. Zajema funkcionalnost,
zmogljivost in uporabnost. Funkcionalni vidik nam pove, za kakšen namen se produkt
uporablja, vidik zmogljivosti nam pokaže, kako dobro želena funkcija deluje, vidik
uporabnosti pa nam pove, koliko napora mora uporabnik vložiti, da razume delovanje
produkta. Vsem tem vidikom moramo zadostiti, da bo uporabnik zadovoljen.
Na najvišji – refleksivni ravni pa uporabnik razmišlja o lastnih operacijah, se odloča na
podlagi preteklih izkušenj ter razvija nove koncepte mišljenja in učenja. Tukaj so pri
uporabniški izkušnji pomembni samopodoba, osebno zadovoljstvo in spomini (Norman,
2004).
4

Čustva, ki so bistven element življenja, kot živčni impulzi stimulirajo delovanje in določajo
način reševanja problemov, še posebej v ustvarjanju in spreminjanju kognitivnih procesov v
vsakodnevnem odločanju (Miller, 2011). Kot smo že omenili, uporaba nekega produkta v nas
sproža doživljanje na treh možganskih ravneh. Medtem ko nam odziv visceralne ravni pošilja
pozitivne občutke glede produkta, lahko na refleksivni ravni zaradi preteklih izkušenj
doživimo ravno obraten odziv. Takšni konflikti v odzivih so značilni za večino produktov.
»Resnični produkti zagotavljajo stalen niz konfliktov.« (Norman, 2004)

2.1.2

Vpliv estetike na dojemanje uporabnosti

Razumevanje zgoraj navedenih treh ravni možganskega delovanja je lahko v veliko pomoč pri
oblikovanju produktov, ki so prijetni za oko in hkrati uporabni. Kako in zakaj naj bi estetski
vidik produkta vplival na njegovo lažjo uporabo? Nedavne študije, ki dokazujejo korelacijo
med estetiko in stopnjo težavnosti uporabe produkta, kažejo na vpliv, ki jih ima čustvovanje
na proces odločanja in reševanja problemov. Pozitivna čustva pomembno vplivajo na učenje,
vedoželjnost in kreativno mišljenje, medtem ko nas negativna čustva opozarjajo na nevarne
situacije in ozko usmerijo našo pozornost na reševanje specifičnega problema (Norman,
2004).
Raziskava psihologinje Alice Insen je pokazala, da stanje sreče in zadovoljstva, ki ga občuti
posameznik, pozitivno vpliva na miselni proces in omogoči lažje reševanje problemov, ki
zahtevajo kompleksne rešitve (Norman, 2004). Raziskave z bančnimi avtomati in mp3
predvajalniki pa so, denimo, pokazale, da produkte z lepše oblikovanim uporabniškim
vmesnikom uporabniki zaznajo kot bolj enostavne za uporabo (Miller, 2011).
Na podlagi navedenih raziskav so bili razviti merilni instrumenti, po katerih naj bi se
vrednotilo zaznavanje estetike spletnih mest. Ti inštrumenti zajemajo pet dejavnikov: klasično
estetiko, ekspresivno estetiko, uporabnost, zadovoljstvo pri uporabi in kakovost storitve.
Dostopnost teh meritev pomeni večje razumevanje interakcij človek–računalnik (Miller,
2011).
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2.1.3

Pomen estetike v spletnem okolju za preverjanje znanja

»V središču človekovega mišljenja in delovanja estetska izkušnja zagotavlja temelj za
intelektualne aktivnosti, povezane z učenjem.« (Miller, 2011)
Sodobne raziskave o čustvih in uporabniški izkušnji nakazujejo, da estetsko dovršeni produkti
pozitivno vplivajo na naše občutke in povečajo našo vedoželjnost, ustvarjalnost in odločanje
ter ne nazadnje spodbujajo učenje. Estetsko oblikovan e-sistem za učenje ima skupaj s
koristnostjo in uporabnostjo potencial povečati učinkovitost pedagoškega okolja, prav tako pa
stimulira boljšo uporabnikovo vključenost skozi manjšo kognitivno obremenitev. V raziskavi
avtor primerja dve skupini študentov, ki jim je bila dana ista naloga z istim končnim
rezultatom: prva skupina je reševala nalogo na preprostem uporabniškem vmesniku brez
estetskih izboljšav, druga pa na istem vmesniku s številnimi estetskimi izboljšavami, ki naj bi
povečale izobraževalno izkušnjo. Rezultati so pokazali, da je skupina na estetsko dovršenem
vmesniku potrebovala bistveno manj mentalnega napora, občutila manj stresa in zaznala nižjo
težavnost dane naloge kot skupina z uporabniškim vmesnikom brez estetskih izboljšav
(Miller, 2011).
Na področju pedagoškega oblikovanja in učenja na daljavo je bilo sicer izvedenih bolj malo
raziskav, ki bi dokazale pozitiven vpliv estetike na učenčevo kognicijo in motivacijo, še
dodaja avtor (Miller, 2011).

2.1.4

Pomen kognitivne obremenitve pri oblikovanju pedagoških vsebin

Številne študije kažejo na pomen lepo oblikovanih e-sistemov za boljšo uporabnost in dobro
uporabniško izkušnjo. Pri tem moramo poudariti, da je stopnja uporabnosti in zadovoljstva
uporabnika z e-sistemom odvisna od kognitivne obremenitve, ki jo uporabnik občuti pri
uporabi e-sistema. Teorija kognitivne obremenitve v informacijskih strukturah raziskuje vlogo
oblikovanja pedagoških vsebin in pod drobnogled vzame miselne zahteve, ki so položene pred
učenca. Ta vloga se nanaša na zmanjševanje oz. odstranjevanje nepotrebnih zahtev in
spodbuja oblikovanje kognitivnih veščin (Miller, 2011).
Pri oblikovanju grafičnega uporabniškega vmesnika za spletno reševanje testov je tako treba
načrtovati ključne poti, ki jih Travis (2009) imenuje »rdeče poti«. Te vsebujejo samo najbolj
nujne elemente, ki jih uporabnik v tistem trenutku potrebuje za dosego cilja. To mu omogoči
kar najbolj udobno pot, ki jo bo prehodil s čim manj napora, saj že sama naloga (reševanje
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testa) od njega zahteva miselne procese, ki so povsem drugačne narave. Vsak dvom, s katerim
se uporabnik sooči pri vprašanju, kaj mora narediti, da pride do naslednjega koraka proti cilju,
poveča njegovo kognitivno obremenitev. Mogoče to ne predstavlja problema, če se zgodi
enkrat. Kadar pa se to pri neki nalogi, ki jo mora uporabnik opraviti, da pride do cilja,
ponavlja, lahko to predstavlja veliko frustracijo in mogoče celo povzroči, da ne dokonča
opravila (Krug, 2014).
Vprašanja, ki si jih uporabnik lahko zastavlja, ko pride na spletno stran:
Kje sem?
Kje naj začnem?
Kje najdem tisto, kar iščem?
Katere so najbolj pomembne stvari na strani?
Zakaj so ta gumb tako poimenovali?
Je to oglas ali del strani?
Cilj oblikovalcev spletnih sistemov je, da poskušajo vsebino strani organizirati tako, da bo ta
očitna ali pa vsaj samoumevna (Krug, 2014).

2.2

Vodila oblikovanja po načelih uporabnosti

Oblikovanje kot koncept lahko opredelimo kot enkratno dejavnost (oblikovanje ikon), kot
proces (načrtovanje, usmerjeno k uporabniku), kot način izvedbe (standardi in priporočila v
oblikovanju) in kot področje (oblikovanje uporabniškega vmesnika) (Wallach & Scholz,
2012).
Čeprav smo priče izjavam, da je pomembnost oblike uporabniškega vmesnika nekaj novega in
prelomnega in da je soustanovitelj podjetja Apple Steve Jobs izumil dober uporabniški
vmesnik, temu ni tako. Razumevanje pomena dobrega uporabniškega vmesnika in metod za
doseganje dobre uporabnosti interaktivnih naprav sega že vsaj dve desetletji nazaj.
Moderna tehnologija pa je kompleksna. Uporabniki potrebujejo prikaze zaslonov, ki so brez
vizualne navlake (Travis, 2009). Ko načrtujemo e-sistem, moramo upoštevati, na kakšen
način uporabniki uporabljajo splet in kako bodo uporabljali e-sistem. Predvidevamo, da
povprečen uporabnik uporablja splet na tak način kot mi. Še več. Mislimo, da bodo
uporabniki vsako stran podrobno analizirali, prebrali vse vsebine in ugotavljali, kako smo
organizirali stvari in kam lahko kliknejo. V realnosti ni tako. Uporabniki spleta večinoma
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vsako stran bežno preletijo, preberejo nekaj besedila in kliknejo na prvo povezavo, ki
obljublja tisto, kar iščejo. Večinoma ostane velik del strani neopažen. Eno bolj raziskanih
dejstev na področju uporabnosti je, da ljudje na večini straneh malo časa posvetijo branju
besedila. V resnici se dogaja to, da besedilo preletijo in iščejo fraze, odseke, ki jih zaznajo kot
uporabne ali zanimive v danem trenutku (Krug, 2014).

2.2.1

Uporabnost in uporabniška izkušnja

Pri razvijanju e-sistemov se tako danes veliko pozornosti posveča uporabnosti (ang.
usability). Velikokrat lahko slišimo izraze, kot je uporabniku prijazno ali pa enostavno za
uporabo. Uporabnosti ne moremo absolutno definirati, saj je odvisna od uporabnika, ciljev in
konteksta uporabe v točno določenih okoliščinah. Ljudje, ki neki e-sistem uporabljajo
vsakodnevno, bodo pripravljeni vložiti več truda in časa v učenje uporabe tega e-sistema kot
tisti, ki takšen e-sistem uporabljajo le občasno, čeprav bodo imeli slednji prav tako visoke
zahteve po učinkovitosti (Petrie & Bevan, 2009).
Standard ISO EN 9241-11 definira uporabnost kot obseg, v katerem lahko določen uporabnik
v specifičnih okoliščinah uporablja produkt za dosego določenih ciljev uspešno, učinkovito in
z zadovoljstvom. Ta se lahko preslika na koncept ciljev uporabnosti (Wallach & Scholz,
2012), ki jih lahko tipično opredelimo kot (1) hitrost (čas, potreben za dokončanje opravila),
(2) pravilnost (število poskusov za dokončanje opravila), (3) skupni uspeh (število
uporabnikov, ki so dokončali opravilo) in (4) zadovoljstvo (kako zadovoljni so bili uporabniki
s procesom poteka opravila) (Usability.gov, 2013).
Čeprav obstaja veliko različnih definicij uporabnosti, pa morajo vse pozitivno odgovoriti na
ključna vprašanja (Krug, 2014):
Ali nudi tisto, kar uporabnik potrebuje? (uporabno – ang. useful)
Ali lahko uporabnik ugotovi, kako se uporablja? (naučljivo – ang. learnable)
Ali si lahko uporabnik način uporabe zapomni in se mu ga ni treba vsakič znova naučiti?
(zapomnljivo – ang. memorable)
Ali produkt opravi nalogo? (koristno – ang. effective)
Ali to počne v razumnem času in ob razumnem trudu? (učinkovito – ang. efficient)
Ali uporabnik to hoče? (zaželeno – ang. desirable)
Ali je uporaba prijetna ali celo zabavna? (prijetno – ang. delightful)
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Z razvojem sodobne elektronike pa uporabniki želijo od e-sistemov več kot samo enostavno
uporabo. Definicijo uporabnosti Petrie & Bevan (2009) razširita na področje uporabniške
izkušnje (ang. user experience), ki želi vzpostaviti ravnotežje med vidiki, usmerjenimi v
končanje opravil, in t. i. hedonističnimi vidiki uporabe e-sistema, ki vključujejo všečnost,
užitek, udobje in zaupanje v produkt. Uporabniška izkušnja je tako usmerjena na bolj
subjektivno dojemanje e-sistemov in njihovo interakcijo.
Uporabniška izkušnja je pojem, ki se zadnje čase vedno bolj uporablja ne samo na področju
digitalnih komunikacij, ampak tudi širše. Je razmeroma nov kriterij, ki ga uporabljamo pri
vrednotenju produktov in storitev. Vsaka odločitev, ki jo sprejmemo v procesu oblikovanja
nekega e-sistema, vpliva na uporabniško izkušnjo. Cilj takega oblikovanja je komunicirati
nameravano sporočilo do uporabnika, da ga bo ta razumel. Kakšna pa bo ta izkušnja, je
odvisno od vseh elementov, ki jih vključimo v naš produkt. Pisno sporočanje, barva,
poravnave, vizualna hierarhija, povezave, uporaba pisave, navigacija, celo odsotnost oblik in
vzorcev – vse to je del komunikacije, ki vpliva na uporabniško izkušnjo (Porter & Brewer,
2010).

2.3

Koraki oblikovanja uporabniškega vmesnika

Vsak produkt, katerega namen je zadovoljiti neko potrebo, je treba skrbno načrtovati.
Načrtovanje obsega več korakov in njihov obseg je odvisen od končnega produkta, a nekateri
postopki so ključni pri vseh. Prikazujemo jih v spodnji shemi (Shema 1), v nadaljevanju pa jih
bomo podrobneje opisali.
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Shema 1: Proces uporabniško usmerjenega načrtovanja

2.3.1

Raziskovalni pristop k oblikovanju

Raziskovalni pristop k načrtovanju e-sistemov je sestavni del uporabniško usmerjenega
oblikovanja. Raziskava, ki jo opravimo pred oblikovanjem produkta, omogoča, da najdemo
primerno in smiselno oblikovalsko rešitev. Raziskava se začne tisti trenutek, ko začnemo
postavljati vprašanja in želimo ugotoviti kar največ o produktu, ki ga bomo oblikovali.
Vključuje številne preiskovalne metode, ki omogočajo vpogled v ozadje in proces načrtovanja
(Maier, 2009).
Raziskava uporabnika
Zavedati se moramo, da noben produkt ne more zadovoljiti vseh uporabnikov na svetu. Zato
je ključnega pomena, da v oblikovalski proces v začetku vključimo spoznavanje uporabnika,
ki mu bo produkt namenjen (Norman, 2004). Raziskava uporabnika pomaga razumeti njegove
potrebe, cilje in ozadja. To lahko izvedemo s pomočjo obstoječih standardov in priporočil,
intervjujev obstoječih in/ali potencialnih uporabnikov (Petrie & Bevan, 2009). Raziskava
uporabnika je lahko zelo obsežna ali pa zgolj minimalna, odvisno od produkta, ki ga
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razvijamo (Maier, 2010). Vsekakor pa velja pravilo, da je bolje opredeliti uporabnika na
podlagi raziskave kot pa na podlagi predvidevanj, ki jih imamo o njem (Travis, 2009).
V praksi se večinoma uporablja bolj običajen pristop k raziskavi uporabnika, ki temelji na
vedenjskem opazovanju ali vprašalnikih, in ne na dragih raziskovalnih metodah. Ti pristopi
vključujejo eno ali več tehnik pridobivanja podatkov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.
Posredni intervju (ang. non-direct interviews) je nestrukturiran intervju, ki nima vnaprej
določenih vprašanj, ampak samo okvirne smernice. Omogoča bolj široke in fleksibilne
odgovore, spraševalec se osredotoči na poslušanje (Maier, 2010).
Povezano poizvedovanje (ang. contextual inquiry) je posebna vrsta intervjuja, s katerim
zbiramo podatke neposredno od uporabnika pri opravilu oz. opazujemo, kako poteka njegov
dan (usabilitynet.org, 2014).
Vprašalnik omogoča vpogled v navade, želje, potrebe in motivacijo uporabnika. Je enostaven
način doseganja večjega števila uporabnikov prek spletnih orodij za ankete (Maier, 2010).
Sortiranje kartic (ang. card sorting) je metoda, pri kateri uporabnik ali skupina uporabnikov
poimenuje objekte ali koncepte in jih uredi v smiselne strukture. Raziskovalcem omogoča
vpogled v uporabnikovo dojemanje kategorij in povezav med njimi (Doubleday, 2013).
Pridobitvi informacij od uporabnikov sledi njihova analiza in oblikovanje person.
Persona
V uporabniško usmerjenem načrtovanju je persona fiktivna oseba, ki predstavlja različne tipe
uporabnikov, ki bi uporabljali našo spletno stran, produkt ali storitev na podoben način kot
naša persona (Wikipedia, 2014).
Učinkovita persona mora:
•

predstavljati večinski del uporabnikov našega produkta;

•

izpostaviti glavne potrebe in pričakovanja najbolj pomembnih skupin
uporabnikov;

•

prikazati čim bolj jasno sliko, kako bodo uporabniki uporabljali produkt;

•

pomagati pri odkrivanju splošnih značilnosti in funkcionalnosti;

•

opisati resnične ljudi z ozadjem, cilji in vrednotami.
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Razvoj person sodi na začetek procesa načrtovanja in oblikovanja produkta, saj nas informira
o funkcionalnosti produkta, razkrije pomanjkljivosti ali izpostavi področja za priložnosti
(Usability.gov, 2013). Če želimo ustvariti učinkovite persone, moramo dobiti odgovore na
določena vprašanja, ki pokrivajo področja interesov (Tabela 1).
Tabela 1: Vprašanja za oblikovanje person (Usability.gov, 2013)

Cilji
Definirati namen/vizijo
produkta

Vprašanja
• Kakšen je namen produkta?
• Kakšni so cilji produkta?

Opisati uporabnika

Osebna
•
•
•

Koliko je oseba stara?
Kakšnega spola je?
Kakšna je njena izobrazba?

Profesionalna
•
•
•
•
•

Kakšne delovne izkušnje ima?
Kakšno je njeno poklicno ozadje?
Zakaj bo uporabljala produkt (njene potrebe, interesi in
cilji)?
Kje (ali od koga) dobiva informacije o področju,
povezanem s produktom?
Kdaj in kje bo oseba dostopala do produkta (okolje in
okoliščine uporabnika)?

Tehnična
•
•

•

Kakšne tehnološke naprave oseba redno uporablja?
Kakšno programsko opremo in/ali aplikacije oseba redno
uporablja?
S katerimi napravami oseba primarno dostopa do
informacij na spletu?
Koliko časa oseba dnevno porabi za brskanje po spletu?

•
•
•
•

Kaj osebo motivira?
Kaj oseba išče?
Kaj želi oseba delati?
Kakšne so njene potrebe?

•

Motivirati uporabnika
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2.3.2

Iterativno oblikovanje

Na podlagi informacij, ki smo jih dobili o uporabnikih, začnemo oblikovati začetne koncepte
produkta. Na tej stopnji je pomembno, da zastavimo več oblikovalskih rešitev in skušamo
ugotoviti, katera bo najbolj ustrezala uporabnikovim potrebam (Petrie & Bevan, 2009). Tak
pristop nam omogoča sprejemanje odločitev, ki sledijo v naslednjih fazah oblikovanja.
Informacijska arhitektura
Pomemben vidik pri oblikovanju spletnega mesta je hierarhija vizualnih elementov.
Informacijska arhitektura je učinkovito organiziranje, strukturiranje in označevanje vsebine
spletnega mesta, ki pomaga uporabniku najti informacijo in dokončati opravilo. Spletno
mesto z dobro premišljeno informacijsko strukturo pomaga uporabniku razumeti, kje se
nahaja, kam lahko gre in kaj lahko pričakuje (Usability.gov, 2013). Tak način oblikovanja
izhaja že od oblikovanja prvih časopisov – naslov je kot najpomembnejši zapisan z največjimi
črkami, pod njim je podnaslov ali uvodni stavek, ki oriše vsebino, in pod tem ugnezdena
vsebina članka. Bralec takoj ugotovi, kaj spada skupaj, in tako hitro preleti vsebino.
S temi smernicami oblikujemo vizualno hierarhijo tudi pri spletnih straneh.
Bolj ko je nekaj pomembno, večjo težo ima. To lahko dosežemo z večjim in krepkim
besedilom, s specifično barvo, z več belega prostora okoli elementa, s postavitvijo višje na
strani ali kombinacijo naštetega.
•

Stvari, ki so povezane logično, so tudi vizualno podobne.

•

Stvari, ki spadajo skupaj, so ugnezdene.

Šele kadar ni vizualne hierarhije, ugotovimo, da je ta pomembna. Kadar so vse stvari na strani
vizualno enakovredne, porabimo več časa in napora, da jih sami organiziramo. Prav tako jih
po lastni presoji razvrščamo po pomembnosti, ki ni nujno prava (Krug, 2014).
Spletne konvencije
Pri oblikovanju spletnih sistemov ne moremo mimo spletnih konvencij (ang. web design
conventions), ki definirajo učinkovito spletno stran. To so neformalna pravila, ki smo jih
posvojili skozi čas in so postala del naše vizualne kulture. Konvencije zmanjšajo kognitivno
obremenitev uporabnika, saj mu ni treba vsakič znova »dekodirati« nekega novega spletnega
sistema. Oblikovalci pa lahko z učinkovito implementacijo spletnih konvencij na spletno stran
koristijo rešitve, ki so že standardizirane, in se tako osredotočijo na druge specifike, ki so
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pomembne za končni produkt. Spletne konvencije so lahko barve, oblike, vzorci, tipografija,
navigacija ipd.
Odzivnost uporabnika – očitna in nedvoumna
Večina uporabnikovih dejanj, ko brska po spletnih straneh ali uporablja aplikacije, temelji na
iskanju naslednjega gumba, na katerega lahko klikne na svoji poti do cilja. Tako s pogledom
preleti strani in išče namige, ki identificirajo klikabilne elemente. Uporabniki so tudi vajeni,
da se miškin kurzor na zaslonu spremeni v ročico, kadar ga zapeljejo čez povezavo, vendar je
treba upoštevati, da pri napravah z zaslonom na dotik ni tako. Torej morajo biti vsi gumbi in
povezave jasno izraženi (Krug, 2014).

2.3.3

Prototip

Ko izberemo želeno obliko (ali več oblik), naredimo prototip produkta. Ta je lahko zelo
preprost, npr. skica na papirju, ali bolj interaktiven, npr. Powerpoint, Adobe Flash, HTML. Za
začetni prototip je celo bolje, da je narejen čim bolj preprosto in nedokončano, saj to testnim
uporabnikom dovoljuje potencialno kritiko. Prototip se lahko nanaša samo na del ali neko
funkcionalnost e-sistema, pomembno pa je, da na tej stopnji ostanemo pri preprostih prikazih
brez nepotrebnih podrobnosti, preden se odločimo za končno implementacijo rešitve v esistem. Za končni uspeh prototipa so potrebne številne ponovitve. Za končni produkt bi
praviloma zadostovalo med tri in pet različnih ponovitev prototipa (Petrie & Bevan, 2009).

2.3.4

Testiranje in vrednotenje

Testiranje in vrednotenje produkta je verjetno najpomembnejši del celotnega procesa
načrtovanja. Ljudje smo namreč kompleksna bitja in nam lahko kljub zelo dobremu
načrtovanju in razumevanju uporabnosti in uporabnika na podlagi preteklih izkušenj spodleti
pri uspehu prototipa. Prototipe lahko ocenjujejo strokovnjaki ter trenutni in potencialni
uporabniki. Številne iteracije prototipov so lahko narejene in testirane, preden dosežemo
sprejemljivo raven uporabnosti in uporabniške izkušnje (Petrie & Bevan, 2009).
Petrie & Bevan (2009) kot razloge, zakaj naj testiranje najprej izpeljejo strokovnjaki, navajata
prepoznavanje vprašanj dostopnosti in uporabnosti, ki se odpravijo pred testiranjem na
uporabnikih, strokovnjaki lahko pregledajo več prototipov, kot jih je smiselno testirati na
uporabnikih. Prav tako pride testiranje strokovnjakov v poštev takrat, ko ni mogoče pridobiti
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dejanskih uporabnikov za testiranje in/ali ko za to zmanjkuje časa (in sredstev), takšno
testiranje pa je lahko tudi priložnost za učenje razvijalcev in oblikovalcev na področju
dostopnosti in uporabnosti.
Testiranje na uporabnikih pa sledi naslednjemu postopku (Maier, 2010):
•

prepoznati potencialne uporabnike,

•

pridobiti potencialne uporabnike,

•

oblikovati pravila in navodila testiranja,

•

načrtovati časovnico testiranja potencialnih uporabnikov,

•

nadzorovano izvesti testiranje uporabnikov,

•

analizirati rezultate testiranja.

Hevristično vrednotenje in hevristično označevanje
Kako se produkt ujema z znanimi načeli uporabnosti, lahko preverimo in ocenimo z metodo
hevrističnega vrednotenja ali s hevristično označevalno metodo. Pri metodi hevrističnega
vrednotenja strokovnjak za uporabniško izkušnjo opravi revizijo produkta in identificira dele,
ki ne ustrezajo standardom in dobrim praksam. Pri tem lahko uporablja nabor vodil za
ocenjevanje po Nielsenu (Tabela 2). Hevristično označevalna metoda pa daje večji poudarek
dejanskemu odzivu uporabnika ob uporabi produkta in manjšega priznanim standardom in
dobrim praksam. Ta metoda nam pove, kako bi uporabnik doživljal uporabo produkta skozi
ves postopek. Pri hevrističnem označevanju spremljamo in beležimo vse odzive uporabnika,
ki se pojavijo ob uporabi produkta skozi ves proces (Buley, 2013).

Tabela 2: Vodila za hevristično vrednotenje po Nielsenu (Petrie & Bevan, 2009)

Vidnost statusa sistema

Povezava med sistemom in realnim svetom

Svoboda in nadzor uporabnika

Sistem mora s primerno povratno informacijo in v
razumnem času obveščati uporabnika, kaj se dogaja.
Sistem mora govoriti uporabnikov jezik v besedah,
frazah in konceptih, ki so znane uporabniku. Slediti
mora konvencijam iz realnega sveta, oblikovati
informacije v logično in naravno zaporedje.
Uporabniki pogosto izberejo neko funkcijo
pomotoma, zato potrebujejo jasno označen »izhod
v sili«, da lahko zapustijo nenameravano izbiro brez
nepotrebnih dialogov s sistemom. Tukaj so na mestu
ukazi, kot sta »razveljavi« in »uveljavi«.
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Doslednost in standardi

Preprečevanje napake

Prepoznavanje pred odpoklicem

Uporabniki se ne smejo spraševati, ali imajo različne
besede, položaji ali akcije isti pomen. Slediti je treba
konvencijam.
Bolje kot dobro sporočilo, da je v sistemu prišlo do
napake, je treba skrbno načrtovati, da do tega ne
pride. Treba je ali odpraviti možnost napak ali
omogočiti uporabniku potrditveno funkcijo, preden
se odloči za določeno akcijo.
Treba je zmanjšati uporabnikove obremenitve
spomina z dobro vidnimi elementi, akcijami in
opcijami. Navodila za uporabo naj bodo na vidnem
mestu oziroma enostavno dosegljiva, kadarkoli jih
uporabnik potrebuje.

Prilagodljivost in učinkovitost uporabe

Sistem mora zadovoljiti nove in tudi napredne
uporabnike. Uporabnikom je treba omogočiti
prilagoditev funkcij, do katerih pogosto dostopajo.

Estetsko in minimalistično oblikovanje

Dialogi ne bi smeli vsebovati nepotrebnih ali redko
uporabnih informacij. Vsak dodaten dialog z
nepotrebnimi informacijami tekmuje z relevantnimi
informacijami in zmanjšuje njihovo vidnost.

Pomoč uporabnikom pri prepoznavanju,
spoznavanju in odpravi napak pri uporabi

Sporočilo o napaki mora biti oblikovano v
preprostem jeziku, ki natančno navede problem in
predlaga konstruktivno rešitev.

Pomoč in dokumentacija

Čeprav je bolje, če se sistem lahko uporablja brez
dokumentacije, je treba zagotoviti pomoč
uporabnikom. Takšne informacije morajo biti
enostavno dostopne, omejene na uporabnikova
opravila s konkretnimi koraki navodil, in ne smejo
biti predolge.
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3

GRAFIČNO PREOBLIKOVANJE
UPORABNIŠKEGA VMESNIKA
SPLETNEGA MESTA TIKTAKTEST.SI

3.1

Kaj je tiktaktest.si?

Tiktaktest.si je spletni sistem za preverjanje znanja. Nastal je leta 2008 kot produkt
diplomskega dela (Kralj, 2008), ki je temeljilo na potrebi po enotnem spletnem sistemu za
preverjanje znanja iz kemije, ki bi podpiralo medsebojno izmenjavo vsebin (nalog) med
učitelji in šolami. Sistem omogoča učiteljem, da za preverjanje znanja svojih učencev
uporabljajo tudi naloge drugih učiteljev, ki so te shranili v sistem. To pa predstavlja prednost
tudi za učence, saj lahko izbirajo med nalogami vseh učiteljev, ki shranjujejo naloge v zbirko
nalog tega sistema. Sistem omogoča učitelju in učencu spremljanje rezultatov, ki so
primerljivi na osebni, razredni, šolski in sistemski ravni. Sistem trenutno vsebuje zbirko nalog
in testov iz kemije, ki so organizirani na ciljih učnega načrta.
Junija 2008 je bila aplikacija prvič predstavljena na zagovoru diplomskega dela Benjamina
Kralja, študenta Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Od novembra istega leta pa je
aplikacija registrirana pod imenom TikTakTest. Do leta 2010, ko še ni bilo resnejše uporabe
tega sistema, so se izvajale nadgradnje in dopolnitve ter prva prenova grafičnega vmesnika.
Od septembra 2010 dalje pa je sistem v uporabi. Najbolj obsežna uporaba sistema je bila med
letoma 2010 in 2011, ko so učenci z učitelji kemije sodelovali v raziskavi o nekaterih učinkih
tega spletnega sistema. Sistem trenutno lahko uporabljajo učenci in učitelji, ki so sodelovali v
raziskavi in so prijavljeni v sistemu.
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Slika 1 Časovnica razvoja spletne aplikacije TikTakTest

3.2

Potrebe in vodila pri preoblikovanju

Vse od začetka razvoja te spletne aplikacije se v našem prostoru še ni pojavila takšna ali
primerljiva aplikacija, ki bi podpirala funkcionalnosti, kot jih ima spletni sistem TikTakTest.
Danes pa je potreba po uporabi takšnega orodja izražena še bolj kot pred 6 leti. Tehnologija
vedno bolj prodira v izobraževalni sistem in tudi šolarji se pri učenju vse bolj poslužujejo
sodobnih tehnologij. Razvoj na področju oblikovanja sodobnih spletnih sistemov kaže, da
sistem TikTakTest z obstoječim uporabniškim vmesnikom, grafično podobo, navigacijo in
funkcionalnostjo ne zadosti pogojem za dobro uporabniško izkušnjo. Ti razlogi so nas
pripeljali do odločitve za prenovo in nadgradnjo spletnega sistema. Uporabniku želimo s
sodobnim uporabniškim vmesnikom sistem še bolj približati.
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3.2.1

Uporabniki spletnega sistema tiktaktest.si

Spletni sistem tiktaktest.si uporabljajo učitelji in učenci, ki so prijavljeni v sistemu. Pri
načrtovanju grafičnega vmesnika v okviru te diplomske naloge se bomo v večji meri
osredotočili na uporabniško izkušnjo učenca ter grafični vmesnik razvili za tiste vsebine, do
katerih dostopa. Nadaljnji razvoj sistema predvideva tudi druge funkcionalnosti, ki presegajo
obseg tega diplomskega dela, zato bomo vsebine, namenjene učiteljem in naključnim
obiskovalcem, zgolj nakazali na uvodni strani sistema.
Učenci, ki so trenutno kot uporabniki prijavljeni v spletni sistem, obiskujejo 8. in 9. razred
osnovne šole, sistem pa uporabljajo za preverjanje znanja iz kemije. Ob začetku načrtovanja
prenove uporabniškega vmesnika smo želeli raziskati njihove navade in želje v zvezi z učnimi
vsebinami na spletu.
Zanimalo nas je:
1. S katerimi napravami učenci največ dostopajo do spleta in katere operacijske sisteme pri
tem najpogosteje uporabljajo?
2. Kje učenci večinoma dostopajo do spleta in koliko časa dnevno porabijo za brskanje po
spletu?
3. Katera spletna mesta obiskujejo dnevno in katere vsebine najpogosteje iščejo?
4. Kje iščejo informacije o šolskih vsebinah?
5. Kaj jih motivira, da se na spletnem mestu zadržijo dlje časa, in ali pri tem obstajajo razlike
med motivi fantov in deklet?
6. Ali uporabljajo kakšen sistem za preverjanje znanja oziroma ali bi ga želeli uporabljati?
7. Ali jih zanimajo tudi poučni prispevki, katere vsebine bi si želeli na takšnem spletnem
mestu in ali pri tem obstajajo razlike med željami fantov in deklet?
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Da bi pridobili odgovore na zgornja vprašanja, smo izvedli anketo med učenci 8. in 9. razreda.
V njej je sodelovalo 68 učencev.
Tabela 3: Demografski podatki anketirancev
Spol

Starost
12 let

13 let

14 let

15 let

SKUPAJ

Moški

1

18

17

0

36

Ženske

1

17

13

1

32

SKUPAJ

2

35

30

1

68

Najpogosteje uporabljene naprave in operacijski sistemi za dostop do spleta
V raziskavi nas je zanimalo, s katerimi napravami učenci največ dostopajo do spleta in katere
operacijske sisteme na svojih napravah uporabljajo, saj na podlagi tega določimo širino
vsebinskega dela grafičnega vmesnika in posameznemu operacijskemu sistemu prilagodimo
grafični vmesnik. Pri vprašanju o napravah je bilo možno izbrati en odgovor, pri operacijskem
sistemu pa so lahko izbrali več odgovorov.
Tabela 4: Naprave, s katerimi anketiranci največ dostopajo do spleta
S katero napravo največ dostopate do spleta?
f

f%

Osebni računalnik

19

28

Prenosni računalnik

20

30

Tablični računalnik (iPad ipd.)

7

10

Pametni telefon

22

32

SKUPAJ

68

100

Tabela 5: Operacijski sistemi, ki jih anketiranci uporabljajo
Kateri operacijski sistem uporabljate na svojih napravah?
N = 68

f

f%

Microsoft Windows

55

81

Mac OS X

3

4

Linux

1

1

20

Windows Phone

2

3

iOS

12

18

Android

37

54

Blackberry

0

0

Symbian

0

0

Raziskava je pokazala, da anketiranci do spleta najpogosteje dostopajo s pametnim telefonom
(32 %), prenosni računalnik za dostop do spleta najpogosteje uporablja 30 % vprašanih,
osebni računalnik 28 %, tablični računalnik pa 10 %. Ker je za načrtovanje spletnega mesta
pomembna širina zaslona naprave, s katero dostopajo do spleta, lahko kategoriji osebni in
prenosni računalnik združimo, kar pomeni, da skupno 58 % anketirancev za dostop do spleta
najpogosteje uporablja eno od teh naprav.
Najbolj uporabljen operacijski sistem je Windows za računalnike, ki ga uporablja 81 %
anketirancev, več kot polovica anketirancev (56 %) pa uporablja tudi Android za pametne
telefone.
Spletna mesta in vsebine, ki zanimajo učence
Da bi proučili navade učencev ob obisku spleta in to, kateri uporabniški vmesniki so jim
blizu, nas je zanimalo, katera spletna mesta učenci najpogosteje obiskujejo in katere vsebine
dnevno iščejo na spletu. Pri obeh vprašanjih je bilo možnih več odgovorov.
Tabela 6: Najpogosteje obiskana spletna mesta
Katera spletna mesta ste obiskali v zadnjem tednu?
N = 68
Socialna mreža (Facebook, Twitter,
Google+, Ask …)
Spletni iskalniki (Google, Yahoo,
Bing ...)
Glasbeni portal (Youtube …)

f

f%

51

75

40

59

53

78

Spletno mesto šole

18

26

Forum

2

3

Spletna trgovina

11

16

Drugo

3

4

Po podatkih iz raziskave je 78 % anketirancev v zadnjem tednu na spletu obiskalo glasbeni
portal, 75 % jih je obiskalo socialna omrežja, spletne iskalnike jih je obiskala več kot
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polovica. Pod drugo so anketiranci navedli spletno enciklopedijo Wikipedija, portal avto.net
in podatkovno bazo wowhead.com.
Tabela 7: Vsebine, ki zanimajo anketirance
Katere vsebine dnevno iščete na spletu?
N = 68

f

f%

Glasba

44

65

Video

26

38

Film

25

37

Zabavne novice

10

15

Moda

5

8

Sport

14

21

Življenjski slog

0

0

Zdravje

1

1

Dnevne novice

14

21

Druge vsebine

7

10

Največ anketirancev (65 %) na spletu dnevno išče glasbene vsebine, video vsebine dnevno
išče 38 % vprašanih, film 37 %. Okoli petina učencev dnevno išče vsebine, povezane s
športom, prav toliko jih išče tudi dnevne novice. Med drugimi vsebinami, ki so jih učenci
navedli, so igre, vsebine za šolo, o kmetiji, o avtomobilih in motorjih ter spletna pošta.
Iskanje informacij o šolskih vsebinah
Zanimalo nas je tudi, kje učenci iščejo informacije o šolskih vsebinah, saj smo želeli izvedeti,
ali učenci uporabljajo splet za pomoč pri učenju.
Tabela 8: Katera spletna mesta anketiranci uporabljajo za iskanje informacij o šolskih vsebinah?
Kje iščete informacije o šolskih vsebinah?
N = 68

f

f%

Spletne enciklopedije (Wikipedija)

53

78

Tuja spletna mesta

13

19

Dodatna literatura v knjižnici

8

12

Drugo

6

9
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Ugotovili smo, da 78 % anketirancev informacije o šolskih vsebinah išče na spletni
enciklopediji Wikipedija. Okoli petina jih te vsebine išče na tujih spletnih mestih. Med
drugim informacije o šolskih vsebinah iščejo tudi na šolskem spletnem mestu, portalu
dijaski.net, v spletni učilnici in prevajalniku Pons.
Motivi za uporabo spletnih mest in morebitne razlike med spoloma
Motivacija uporabnika je ključni dejavnik pri odločitvi za uporabo sistema oz. obisk in
nadaljnjo uporabo spletnega mesta, zato nas je zanimalo, kaj učence motivira, da se na
spletnem mestu zadržijo dlje. Možnih je bilo več odgovorov.
Tabela 9: Motiv za uporabo spletnih mest po spolu
Kaj vas motivira, da se na spletnem mestu zadržite dlje?
N = 68 (36 M, 32 Ž)

Moški

f%

Ženski

f%

Skupaj

f%

Vsebina

26

72

21

66

47

69

Videz

12

33

8

25

20

29

Potreba po nakupu

2

6

0

0

2

3

Potreba po znanju

7

19

5

16

12

18

Drugo

3

8

2

6

5

7

Največ anketirancev (69 %) k uporabi spletnega mesta motivira vsebina, 29 % jih je
odgovorilo, da jih motivira videz spletnega mesta, pri čemer je videz izbralo 33 % vseh
fantov, med dekleti pa je ta odgovor izbralo 25 % anketirank. Da jih na spletnem mestu dlje
zadrži potreba po znanju, je odgovorilo 18 % anketirancev. Pod možnostjo drugo so
anketiranci navedli prisotnost prijateljev na socialnem omrežju in domačo nalogo.
Uporaba sistemov za preverjanje znanja
V raziskavi smo preverili tudi potrebo učencev po spletnem sistemu za preverjanje znanja.
Zanimalo nas je, ali svoje znanje že preverjajo s pomočjo kakšnega spletnega orodja in ali bi
želeli uporabljati sistem, ki bi jim sporočil, kaj obvladajo in kako lahko svoje znanje
izboljšajo.
Tabela 10: Uporaba spletnega orodja za preverjanje znanja
Ali svoje znanje že preverjate s pomočjo spletnega orodja?
Ne

f

f%

62

91

23

Da

6

9

SKUPAJ

68

100

Tabela 11: Zanimanje za uporabo spletnega orodja za preverjanje znanja
Ali želite uporabljati spletni sistem za reševanje nalog, ki bi
vam sporočil, kaj obvladate in kako izboljšati svoje znanje?
f

f%

Da

53

78

Ne

15

22

SKUPAJ

68

100

Kar 91 % vprašanih ne uporablja nobenega spletnega sistema za preverjanje znanja, bi ga pa
večina (78 %) želela uporabljati. Tisti, ki že uporabljajo takšno orodje, pa so v pojasnilo k
odgovoru navedli spletno učilnico, interaktivne vaje, portal brezknjige.com in elektronske
učbenike Svarog.
Želene vsebine na spletnem mestu za preverjanje znanja
Zanimalo nas je še, katere vsebine bi si učenci želeli na spletnem mestu za preverjanje znanja
in ali bi si želeli tudi poučne prispevke, saj bi obstoječi sistem želeli nadgraditi z dodatnimi
vsebinami, ki bi učence motivirale k pogostejši uporabi tega orodja. Pri tem nas je zanimalo
tudi, ali pri željah obstajajo razlike med fanti in dekleti.
Tabela 12: Vsebine, ki bi jih anketiranci želeli na spletnem mestu za preverjanje znanja
Katere vsebine bi si želeli na spletnem mestu za preverjanje znanja?
N = 68 (36 m, 32 ž)

Moški

f%

Ženski

f%

Skupaj

f%

E-učbenik
Več informacij o šolskih
vsebinah
Zanimivi znanstveni spisi

18

50

19

59

37

54

6

17

9

28

15

22

7

19

5

16

12

18

Naloge z razlagami

16

44

22

69

38

56

Tekmovanja s sošolci

18

50

3

9

21

31

Klepet s sošolci

19

53

14

44

33

49

Klepet z znanstveniki

8

22

7

22

15

22

Naročilo inštrukcij

3

8

3

9

6

9

Drugo

4

11

0

0

4

6
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Rezultati ankete so pokazali, da bi učenci na spletnem mestu za preverjanje znanja želeli
vsebine, povezane z učno snovjo. Tako bi 56 % vprašanih želelo naloge z razlagami, nekaj
manj (54 %) bi jih želelo e-učbenik, 27 % pa več informacij o šolskih vsebinah. Skoraj
polovica vprašanih (49 %) bi želela, da takšen sistem omogoča tudi komunikacijo s sošolci.
Med anketiranimi fanti in dekleti je opaziti razlike predvsem v želji po tekmovanju s sošolci v
okviru spletnega mesta za preverjanje znanja; medtem ko bi si tega želela polovica
anketiranih fantov, bi to zanimalo manj kot desetino anketiranih deklet. Opazna je še razlika
po spolu med anketiranimi pri želji po nalogah z razlagami, ki si jih želi 69 % deklet in 44 %
fantov.
Tabela 13: Zanimanje za poučne prispevke na spletnem mestu tiktaktest.si
Ali vas zanimajo poučni življenjski prispevki,
napisani v vsakdanjem jeziku?
f

f%

Da

38

56

Ne

30

44

SKUPAJ

68

100

Z raziskavo smo ugotovili, da bi večino anketirancev (56 %) zanimali poučni prispevki.
Pravilo najšibkejšega člena
Predvidevamo tudi, da se uporabniki razlikujejo glede na računalniško pismenost. Za
preverjanje tega bi potrebovali drugačen, bolj poglobljen pristop. Predpostavljamo, da se
nekateri učenci dobro znajdejo v računalniškem okolju in hitro razumejo, kako aplikacija
deluje in kaj zahteva od njih, drugi pa za razumevanje in obvladanje potrebujejo več časa ali
pomoči. S tem v mislih smo načrtovali uporabniški vmesnik, da bo kar najbolj razumljiv za
najšibkejšega uporabnika.

3.2.2

Tehnološke zahteve pri načrtovanju spletne aplikacije

Spletna aplikacija je trenutno oblikovana za prikaz in uporabo na računalniških monitorjih.
Ker gre za aplikacijo, ki preverja znanje, in so naloge oblikovane ter predstavljene na način,
ki potrebuje večjo zaslonsko površino (slike, grafi, video vsebine), bi bila implementacija za
pametne telefone neprimerna. Morda bo v kateri od naslednjih faz nadgradnje aplikacija v
primerni obliki delovala tudi na pametnih telefonih.
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3.3

Izdelava prototipov in njihovo vrednotenje

V procesu oblikovanja spletnega mesta nastane veliko iteracij posameznih elementov in
strani. Ti prototipi so v tej fazi lahko na papirju ali v katerem od programskih orodij. Za to
diplomsko nalogo smo najprej na papir izrisali okviren koncept in postavitev posameznih
strani. Papirnati prototipi spletnega mesta so zelo hvaležen način načrtovanja, saj nam
omogočajo sprotno testiranje in spreminjanje brez nepotrebnega truda, kot če bi to počeli pri
visokoresolucijskih prototipih, kjer je spreminjanje že zaradi narave izvedbe bolj zamudno.
(Denkov, 2014)
V nadaljevanju pa smo za končni izris uporabili program Adobe Illustrator. Ko so bile vse
zaslonske slike oblikovane, smo jih s pomočjo spletne aplikacije za izdelavo prototipov
Invision povezali v interaktivni prototip, ki omogoča določitev t. i. »vročih točk«, ki se jim
določi funkcionalnost. Tako lahko spletno mesto tudi dejansko testiramo, preden preidemo v
fazo implementacije.

3.4

Končni izdelek

Oblikovanje uporabniškega vmesnika je kompleksna dejavnost, ki zajema veliko področij. Če
se osredotočimo samo na vizualni del, je treba poznati likovno teorijo, tipografijo,
oblikovanje slikovnega jezika (piktogrami), vizualno hierarhijo, posebnosti oblikovanja za
zaslone in predvsem dobro poznati uporabnika ter uporabnosti. Grafično oblikovanje
vizualnega dela smo opravili v programu Adobe Illustrator, prototip pa smo sestavili v spletni
aplikaciji Invision. 3

3.4.1

Načelo prvega vtisa

Prvi vtis se ustvari v približno 7 sekundah. Toliko časa ima naše spletno mesto, da prepriča
uporabnika v nadaljnjo uporabo (Cao, Zieba in Stryjewski, 2015; Krug, 2014; Blake, 2014).
Ker vemo, da uporabniki strani spletnega mesta najprej samo preletijo in iščejo ključne
besede, smo se odločili, da vstopno stran oblikujemo čim bolj preprosto z očitnimi akcijami,
3

http://www.invisionapp.com/
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ki nagovarjajo k določeni aktivnosti. Ker večini uporabnikov naše aplikacije veliko pomeni
videz pri motivaciji za uporabo aplikacije, smo se želeli temu pričakovanju približati.

3.4.2

Elementi vizualnega jezika

Vsak jezik zahteva svojevrsten kod elementov za sporazumevanje. Ko oblikujemo spletno
stran ali spletno mesto, želimo komunicirati z našimi uporabniki. Vizualni elementi na
spletnem mestu so kot črke in besede, ki z načeli oblikovanja tvorijo vizualno slovnico. Da bi
lahko uspešno komunicirali v vizualnem jeziku, je treba poznati njegove elemente. Leborg
(2006) organizira osnovne sklope elementov vizualnega jezika v objekte, strukture,
aktivnosti in odnose.
Objekti so točka, linija, ploskev, volumen. Atributi, kot so oblika, velikost in barva, jim
dajejo strukturo. Oblike so lahko geometrijske, organske ali naključne (abstraktni). Gestalt
načela oblikovanja pravijo, da morata imeti oblika in obris prednost pred majhnimi
podrobnostmi, kadar gre za nedvoumne elemente uporabniškega vmesnika, kot je npr. gumb.
Ni pomembno, kako estetsko dovršen in unikaten je, če uporabnik v njem ne prepozna gumba
(Cao, Zieba in Stryjewski, 2015). Pri oblikovanju našega spletnega mesta smo dali prednost
geometrijskim oblikam, saj so glede na vsebino, ki jo spletno mesto sporoča, najbolj primerne
in neposredne.
Struktura se pojavi v odnosu dveh ali več objektov. Objekti so lahko organizirani v
formalne, neformalne, gradacijske, radiacijske ali spiralne strukture. Za potrebe oblikovanja
spletnega mesta smo večinoma ustvarjali formalne strukture, saj smo želeli vsebino podati na
organiziran in sistematičen način.
Občutek aktivnosti statičnih objektov na strani ustvarimo z zaporedji objektov. Nekatere bolj
pogoste aktivnosti, s katerimi ustvarjamo občutek akcije na spletnem mestu, so ponavljanje,
frekvenca, ritem, rotacija, gibanje, smer, povečevanje, pomanjševanje, premik.
Objekti, ki tvorijo kompozicijo strani, so v odnosu med seboj, v odnosu z vso obliko strani, v
odnosu z dimenzijo formata in v odnosu z gledalcem (uporabnikom). Odnosi med objekti se
kažejo

kot

simetrija/asimetrija,

ravnotežje,

skupina,

grobo/fino,

ozadje/ospredje,

spajanje/prekrivanje, razpršenost in odražajo smer, položaj, prostor, količino, transparenco.
V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali nekatere elemente vizualnega jezika in pojasnili
njihovo rabo pri oblikovanju spletnega mesta tiktaktest.si.
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3.4.3

Barva

Barve imajo pomembno vlogo in moč vplivanja na naše zaznavanje in doživljanje okolice.
Zato izbira barv za oblikovanje spletnega mesta ne sme biti prepuščena naključju ali osebni
preferenci oblikovalca. Prav tako se moramo zavedati, komu je naš produkt namenjen, saj
imajo barve različen pomen in vpliv glede na spol, starost, kulturno okolje in kontekst. Vsaka
barva nosi pozitivna in negativna sporočila. Katero sporočilo bo barva komunicirala, pa je
odvisno od uporabe v kontekstu ter barvnih kombinacij (Wright, 1999).
S pomočjo teh spoznanj si lažje pomagamo pri izbiri barv za naše spletno mesto. Upoštevali
smo, da je spletno mesto namenjeno mlajši populaciji in da želimo z barvami doseči privlačen
videz ter spodbuditi aktivnost za uporabo. Za osnovni barvi smo izbrali oranžno, ki ima
močno psihološko in mentalno stimulativno noto (Blake, 2014) ter je topla barva, ki spodbuja
akcijo, in njeno komplementarno modro, ki pomirja, vzbuja občutke zaupanja in je najbolj
priljubljena barva, ne glede na spol (Ciotti, 2014). Iz tega smo potem izpeljali še ostale barve,
s katerimi smo poskušali ustvariti dobro vizualno hierarhijo in enoten, harmoničen videz.

Slika 2: Barvna shema spletnega mesta

Oranžna barva naj bi sprožala pozitivne občutke fizičnega ugodja in stimulirala aktivnost.
Uporabili smo jo za gumbe, povezave, posebne učinke (Slika 3) in poudarke (Slika 4). Ker je
močna barva, je pri doziranju potrebna previdnost, da ne pride do nasprotnega (negativnega)
učinka.

Slika 3: Primer uporabe oranžne barve pri učinku »mouse over«
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Slika 4: Uporaba oranžne barve za poudarke

Modro kot primarno barvo smo uporabili za navigacijo (Slika 5). Je bolj umirjena od oranžne,
a skupaj tvorita dinamičen kontrast (Slika 6), ki spodbuja aktivnost.

Slika 5: Uporaba modre barve v navigaciji

Slika 6: Uporaba barvne sheme na naslovni strani
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3.4.4

Sporočanje s slikami

Sporočanje s slikami je univerzalen jezik, saj ga razumejo vsi ljudje, ne glede na geografsko,
versko, kulturno pripadnost. Če lahko s sliko nekaj sporočimo brez besednega opisa, potem
smo dobro opravili svoje delo. V spletnem oblikovanju uporabljamo vrsto ikon in
piktogramov, s pomočjo katerih uporabnik upravlja z aplikacijo oz. spletnim mestom.
Ikone v spletnem oblikovanju pa nimajo samo gole sporočilne vrednosti. Kot smo že omenili,
uporabnik strani najprej preleti strani in išče vizualne namige, ki ujamejo njegovo pozornost.
In to lahko dosežemo z učinkovito rabo ikon. Ikone imajo podoben učinek kot paragrafi.
Vizualno razbijejo vsebino na manjše in bolj obvladljive dele. Primaren cilj ikon pa je
omogočiti uporabniku čim hitrejše in učinkovitejše razumevanje vsebine. Ikone naj bodo
premišljeno oblikovane in umeščene v dizajn tako, da podpirajo vsebino in ne odvračajo
pozornosti od nje (Barry, 2009).
Za potrebe našega spletnega mesta smo razvili skupino ikon, ki služijo komunikaciji z
uporabnikom, hkrati pa ustvarjajo likovno privlačnejši in bolj dinamičen videz spletnega
mesta. Želeli smo oblikovati preproste ikone (Slika 7), ki z videzom asociirajo na vsebino, ki
jo nosi ikona. Ikone so na vstopni strani oranžne (Slika 8) ter večjih dimenzij, saj želijo
pritegniti pozornost uporabnika. Na notranjih straneh in v aplikaciji pa so ikone manjše in
sive barve ter imajo vlogo navigacije (Slika 9).

Slika 7: Ikone uporabniškega vmesnika

Na vstopni strani smo uporabili kombinacijo ikon in tipografije z namenom sporočanja o
glavnih funkcionalnostih aplikacije. Ikone s svojo oranžno barvo nad sivim besedilom
delujejo aktivno, dinamično, hkrati pa z veliko praznega prostora ne učinkujejo vsiljivo.
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Slika 8: Uporaba ikon na vstopni strani

Slika 9: Uporaba ikon v navigaciji

3.4.5

Tipografija

Tipografija je veliko več kot samo niz črk, ki sporočajo vsebino. S tipografijo ustvarimo
ravnotežje, pozicioniranje, hierarhijo in strukturo. Izbiri tipografije v spletnem oblikovanju
moramo nameniti prav toliko pozornosti kot ostalim vizualnim elementom. Čeprav imamo
dandanes na izbiro že kar velik nabor različnih pisav, s katerimi lahko obogatimo naše strani
spletnega mesta, pa je treba upoštevati kar nekaj pravil. Komu je stran namenjena? Kakšna je
vsebina? Kje se bo stran prikazovala (velikost zaslona)? Katere jezike in posebne znake mora
podpirati?
Z razvojem pisav in tehnologije ima oblikovalec danes veliko svobodo pri izbiri tipografije.
Tehnologija omogoča prikaz pisav (ang. web fonts), ki jih generira spletni brskalnik s
pomočjo ukaza, ki ga oblikovalec implementira v kodo spletnega mesta. Predhodne web-safe
pisave so za prikaz na našem računalniku potrebovale fizično nameščeno pisavo. S tem je na
oblikovalca položena odgovornost, da premišljeno uporablja črkovne vrste, prav tako kot je to
pomembno pri oblikovanju za tisk (Fonts.com, 2015).
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Slika 10: Tipografija spletnega mesta tiktaktest.si

Ena bolj razširjenih in široko uporabljenih knjižnic »web pisav« je storitev Google Fonts, kjer
smo za potrebe našega spletnega mesta izbrali pisavi Open Sans in Roboto Slab. Open Sans
je brezserifna pisava, ki je bila oblikovana za tisk in prikaz na zaslonih. Ima odlično berljivost
tudi pri manjših velikostih. Pisavo smo uporabili za osnovno besedilo, podnaslove, povezave,
gumbe, menije. Roboto Slab pa je primer geometrijske serifne črkovne vrste, ki je na
spletnem mestu uporabljena za naslove, povezave, kategorije (Slika 12) in posebne poudarke
v besedilu (Slika 13). Razlogi za izbiro teh pisav so predvsem dobra berljivost na različnih
dimenzijah in ločljivostih zaslonov, dobro ujemanje obeh pisav (Slika 11, Slika 13) in
brezčasnost.

Slika 11: Primer kombinacije obeh pisav
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Slika 12: Uporaba pisave Roboto Slab za prikaz kategorij

Slika 13: Uporaba obeh pisav v zapisu novice

3.4.6

Elementi uporabniškega vmesnika

Grafični uporabniški vmesnik (GUI) je vmesnik med človekom in računalnikom. Uporablja se
ga s pomočjo miške, tipkovnice ali grafičnega pisala. Razvoj spletnega oblikovanja vse bolj
prinaša načine komunikacije iz realnega okolja v digitalno. Ikone, ki spominjajo na stvari iz
vsakdanjega življenja, navigacija s svojo hierarhijo, barve, oblike, vsi elementi, ki sestavljajo
vizualno podobo nekega produkta, pripomorejo k lažji, učinkovitejši in prijetnejši uporabi.
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Vizualna podoba uporabniškega vmesnika pa ne sme biti zgolj estetski dodatek
funkcionalnosti, ampak mora temeljiti na pomenu, razumljivosti podane informacije ter
poznavanju navad uporabnika. Grafični elementi uporabniškega vmesnika ustvarjajo
konsistentno vizualno podobo, ki tudi najšibkejšim uporabnikom omogoča čim enostavnejšo
uporabo.
Uporabniki spleta so vajeni uporabe določenih elementov, s pomočjo katerih imajo interakcijo
s produktom.
Elementi vhodnega krmiljenja
Z elementi krmiljenja uporabnik neposredno manipulira z aplikacijo z namenom pričakovane
povratne informacije (wikipedia.org). Tipični elementi krmiljenja, ki smo jih uporabili tudi pri
našem spletnem mestu, so gumbi, gumbi za izbiro ali potrditev (Slika 14, Slika 15), spustni
seznami (Slika 17), izbira datuma (Slika 18), vnosna polja (Slika 19) (User Interface Design
Basics, 2013). Gumbi imajo geometrijske oblike z rahlo senco na spodnjem robu, kar daje
občutek dvignjenosti od podlage in implicira na fizično obliko gumba z virom svetlobe od
zgoraj.

Slika 14: Knjižnica gumbov uporabniškega vmesnika tiktaktest.si

34

Slika 15: Gumbi za potrditev izbire

Slika 16: Gumbi za izbiro

Slika 17: Spustni seznam za izbiro poglavja

Slika 18: Izbira datuma

Na odprtem delu spletnega mesta smo za trenutno verzijo predvideli dve formi, kamor
uporabnik vpisuje svoje podatke. Prva je forma za prijavo v spletni sistem z vpisom
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uporabniškega imena in gesla, ki ga uporabnik dobi pri učitelju, ki se je registriral v sistem in
ga želi uporabljati s svojimi učenci. Forma za prijavo se pojavi s klikom na gumb »Prijava« v
zgornjem desnem delu strani. Velikost prijavne forme je 290 × 254 pikslov. Nad poljem
uporabniško ime in geslo je pomoč ob morebitni izgubi enega ali drugega. Senca pod prijavno
formo daje občutek materialnosti, saj je vizualno nad ozadjem.

Slika 19: Forme za prijavo

Navigacijske komponente
Navigacija ni samo lastnost spletnega mesta, ampak je spletno mesto. Deluje kot kažipot. Z
dobro vidno hierarhijo pove vsebino strani, kar je bolj pomembno od vodenja ali
pozicioniranja. Neposredno nam pove, kako naj uporabljamo stran, brez nepotrebnih navodil
za uporabo. Globalna oz. stalna navigacija (Slika 20) zagotavlja uporabniku, da je še vedno
na »naši« strani in da ta deluje isto na vseh podstraneh. Izjema so podstrani, kjer uporabnik
nekaj izpolnjuje ali rešuje test. Takrat mora biti na voljo samo izhod ali gumb »Domov«. Tudi
logotip je del navigacije, če je prikazan na vsaki strani (konvencija postavitve je zgoraj levo)
ter povezan z domačo (vstopno) stranjo (Krug, 2014).
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Slika 20: Glavni meni s podmenijem

Glavna navigacija je umeščena na zgornji strani in v višino meri 50 pikslov. Širina se
dinamično prilagaja glede na velikost okna brskalnika do minimalne velikosti 960 pikslov.
Fiksno minimalno širino smo določili na podlagi dimenzij tabličnih računalnikov, s katerimi
učenci pogosto dostopajo do spleta. Meni je napisan v Open Sans Semibold pisavi, velikosti
16 pik. Podmeni se pojavi, ko uporabnik miško pelje čez posamezen menijski vnos. Ta se
pojavi v obliki kartice, kjer so nanizana imena podstrani v velikosti 14 pik. Ime kategorije v
glavnem meniju se takrat obarva iz sive (#dfdfdf) v belo. Na posamezni podstrani pa je
trenutna glavna kategorija še dodatno označena z belo črto spodaj, debeline 2 piksla
(Slika 21).

Slika 21: Indikator trenutne strani

Ko se uporabnik prijavi v sistem, se pojavi aplikacija, ki ima svoj glavni meni v širini 960
pikslov (Slika 22). Menijske kategorije so prikazane z ikono in imenom v velikosti 20 pik.
Skrajno desno je s spustnim seznamom omogočena izbira predmeta. Trenutno izbrani predmet
je izpisan, pod kategorijami naloge, rezultati in učna gradiva pa so vsebine, ki se nanašajo na
ta predmet.
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Slika 22: Glavni meni aplikacije za preverjanje znanja

Poleg globalne navigacije v to skupino spadajo tudi t. i. drobtinice (Slika 23), ki so
indikatorji orientacije. Z vizualnim razlikovanjem od ostale navigacije nam pokažejo pot od
prve strani, povejo, kje smo, in so predvsem zelo uporabne pri straneh z globoko hierarhijo.

Slika 23: Drobtinice

Kadar imamo večje število strani iste vsebine, to označimo s številčenjem (Slika 24).
Uporabniku omogoča hitrejše in preglednejše pomikanje po vsebini.

Slika 24: Številčenje strani z barvno indikacijo trenutne strani

Oznake omogočajo vpogled v vsebine iste kategorije. Poleg imena lahko oznaka nosi še
število enot v posamezni kategoriji. Uporabnik tako hitro vidi, katera kategorija je
najpogosteje uporabljena in kje je največ vsebine.

Slika 25: Primer navigacije z oznakami
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Prav tako med navigacijske elemente sodi iskalno polje. Krug (2014) spodbuja, naj ima
vsako spletno mesto iskalno polje, saj uporabniki raje izberejo možnost iskanja kot brskanja
za informacijo. Pri oblikovanju iskalnega polja smo upoštevali priporočila in izbrali
konvencionalno ikono lupe, ki jo uporabniki prepoznajo kot »išči«. S klikom na ikono lupe se
odpre vnosno polje z jasnim navodilom in puščico, ki nakazuje akcijo »pojdi«. Iskalno polje
je široko 27 črkovnih znakov, kolikor naj bi po raziskavi Jakoba Nielsena 4 znašala idealna
širina.

Slika 26: Iskalno polje

Ikone smo že omenili v posebnem poglavju, po klasifikaciji pa spadajo v skupino
navigacijskih komponent.

Slika 27: Primer skupine ikon za navigacijo

Informativne komponente
Nekatere aktivnosti pri interakciji z aplikacijo zahtevajo dodatna pojasnila oz. so ta pojasnila
dostopna uporabniku, če bi jih potreboval. Ponavadi se to zgodi v obliki oblačkov, ki se
pojavijo, kadar gre uporabnik z miško čez določen objekt. Na našem spletnem mestu in
aplikaciji smo predvideli takšen namig pri vpisovanju gesla uporabniškega računa (Slika 28),
kjer se nad vprašajem pojavi besedilo. Prav tako so takšni namigi dobrodošli pri ikonah, kjer
pomen ni samoumeven (Slika 29).

Slika 28: Primer namiga z navodilom

4

Jakob Nielsen je svetovalec uporabnosti na spletu (http://www.nngroup.com/people/jakob-nielsen/).
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Slika 29: Primer namiga z razlago ikone

Slika 30: Oznaka za nova obvestila

Med informativne komponente uporabniškega vmesnika spada tudi prikaz napredka
določene aktivnosti ali procesa. Uporabnik ima s tem večji nadzor nad dogajanjem in tako
tudi več zaupanja v opravilo. Ker je aplikacija namenjena reševanju testov, med drugim beleži
čas reševanja, ki je ves čas reševanja viden na desni strani. Prav tako lahko uporabnik
spremlja napredek pri poteku reševanja in tako vidi, koliko nalog je že rešil, kje se nahaja na
poti do konca in koliko je vseh nalog (Slika 31).

Slika 31: Prikaz napredka

3.4.7

Uporabniške poti

Reševanje testa
Sistem omogoča uporabniku izbiro testov na podlagi različnih kriterijev (Slika 32). Izbira je
omogočena s spustnimi meniji. Kriterij poglavje se lahko poljubno dodaja ali briše. Grafični
vmesnik smo oblikovali tako, da se na podlagi kriterijev izpišejo testi v obliki tabele.
Uporabnik lahko poljuben test pogleda oziroma reši.
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Slika 32: Čarovnik za izbiro testov

Reševanje testa je proces, ki zahteva višjo mero koncentracije, zato je toliko bolj pomembno,
da je uporabniška pot do cilja jasna in brez odvečnih elementov, ki bi odvračali pozornost od
zastavljene naloge (Travis, 2009). Vsak nepotrebni element poveča kognitivno obremenitev,
ki je v primeru reševanja testa že zelo visoka.
Ko uporabnik izbere test s klikom na gumb »Reši«, se mu odpre prva naloga (Slika 33). Stran
je očiščena glavnega menija in ostalih funkcij, ki jih učenec med reševanjem testa ne
potrebuje. Učencu so med reševanjem testa na voljo informacije o trenutnem testu, čas
reševanja, prikaz napredka, število nalog, možnost preglednega reševanja testa (Slika 34) ter
izhod iz reševanja testa s klikom na gumb »Nazaj na izbiro nalog«. V postopku reševanja
testa namenoma ni bolj očitnega gumba za izhod, saj želimo učenca spodbuditi k dokončanju
naloge.
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Slika 33: Reševanje testa po nalogah

Slika 34: Pregledno reševanje testa

Vsak test ima v zgornjem delu naslov, izpisan v pisavi Open Sans Bold velikosti 30 pik, ter
izpisane 4 korake poteka reševanje testa: predogled, reševanje, oddaja, pregled (Slika 35).
Grafični prikaz korakov ni aktiven, tako da uporabnik ne more preskakovati korakov. Je zgolj
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informativne narave in sporoča uporabniku, v kateri fazi se nahaja in koliko korakov je še do
zaključka naloge.

Slika 35: Koraki reševanja testa

Ko je učenec rešil vse naloge, s klikom na gumb »Oddaj test« preide na korak, kjer se izpiše
ves test z vsemi nalogami in označenimi izbranimi odgovori (Slika 36). Vsaka naloga ima
možnost spremembe odgovora. Za spremembo odgovora s klikom na »Spremeni odgovor« je
uporabnik preusmerjen nazaj na tisto nalogo, kjer lahko izbere drug odgovor. Čas reševanja
testa je v tem koraku še vedno aktiven. Konča se, ko je učenec z izbranimi odgovori
zadovoljen in s klikom na gumb »Oddaj test« potrdi odgovore in preide na korak pregleda
rezultatov testa (Slika 37).

Slika 36: Pregled izbranih odgovorov pred končno potrditvijo
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Slika 37: Pregled rezultatov testa

Rezultati testa so prikazani v obliki sklopov posamezne naloge (Slika 37), kjer sta izpisana
naloga, izbrani odgovor, z ikono in besedilom je označen rezultat (pravilno ali narobe) ter
možnost vpogleda v pravilni odgovor v primeru napačno izbranega odgovora (Slika 38).

Slika 38: Prikaz naloge z napačnim odgovorom

S klikom na »Prikaži pravilen odgovor« se izpod okvira sklopa naloge pripelje polje s
pravilnim odgovorom (Slika 39), s klikom na »Skrij pravilen odgovor« pa se zapelje nazaj. Ta
učinek smo želeli doseči z animacijo ter senčenjem zgornjega roba polja, kjer je izpisan
pravilni odgovor.
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Slika 39: Izpis pravilnega odgovora

Pregled rezultatov poljubnega testa
Uporabniku sistem omogoča shranjevanje vseh rezultatov rešenih testov. Te rezultate lahko
kadarkoli pogleda in spremlja napredek reševanja posameznega testa. V tabeli so kronološko
razporejeni vsi testi, ki jih je uporabnik reševal (Slika 40). Posamezen vnos vsebuje datum
zadnjega reševanja, naslov testa, dosežek zadnjega reševanja v odstotkih ter povprečje vseh
reševanj tega testa.

Slika 40: Prikaz rešenih testov z rezultati

Test, katerega rezultate želimo videti, se obarva oranžno, pod tabelo pa se prikaže grafični
prikaz rezultatov vseh reševanj testa (Slika 41). Prikaz vsebuje naslov testa, število nalog v
testu, število reševanj ter povprečen dosežek. Graf prikaže uspeh reševanja testa po datumih.
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Za ogled posameznega testa z nalogami pa mora uporabnik s klikom na ikono koledar izbrati
datum reševanja, sistem pa mu vrne rezultate testa v obliki prikaza vseh nalog (Slika 37).

Slika 41: Grafični prikaz reševanj testa in izbira posameznega reševanja

Za boljšo uporabniško izkušnjo smo predvideli tudi hitri pregled funkcionalnosti, do katerih
se pogosto dostopa, ki je stalno prisoten na desnem robu strani, ko se uporabnik nahaja v
aplikaciji (Slika 42). Predvideli smo, da bodo uporabniku zanimive informacije zadnjih
rešenih testov s prikazom dosežka ter datumom reševanja, kategorija nedokončanih testov, kar
smo poudarili s klicajem v istem vizualnem slogu, kot ga ima logotip, ter najpogosteje rešeni
testi. Širina stolpca teh kategorij je 236 pikslov. Višina se poljubno spreminja glede na število
kategorij, ki se lahko še dodajajo, ter število prikazanih vnosov pod posamezno kategorijo.
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Slika 42: Desni stranski meni aplikacije

Nastavitve uporabnika
Ko je uporabnik prijavljen v sistem, se zgoraj desno izpiše njegovo ime. Meni uporabnika je
dostopen s klikom na ikono meni (Slika 43). Uporabnik ima možnost spremembe
uporabniškega imena in gesla pod rubriko »Moj profil« (Slika 44). Ima vpogled v podatke o
svoji šoli ter v imena učiteljev in predmetov, katere učijo in ki so registrirani v sistemu (Slika
45). Predvidena je tudi stran za obvestila, kjer naj bi učitelji komunicirali z učenci prek
sporočil. Te strani za potrebe te naloge nismo izdelali.

Slika 43: Meni uporabnika
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Slika 44: Nastavitve uporabnikovih podatkov

Slika 45: Podatki o uporabnikovi šoli

Domača stran
Domača stran mora uporabniku povedati, kam je prišel, kaj stran ponuja in zakaj naj bo tukaj,
in ne kje drugje. Pri načrtovanju domače strani smo pogosto v dilemi, kaj vključiti na to stran,
da bo uporabnik vedel, kaj gleda, in da ne bo prenasičena z informacijami, ki bi povečale
frustracijo uporabnika (Krug, 2014). Raziskave, ki jih je izvedel Jakob Nielsen, so pokazale,
da se 77 % uporabnikov ne pomika (ang. scroll) navzdol po strani, kar pomeni, da vidijo
samo tisti del strani, ki je viden na zaslonu brez pomikanja navzdol (ang. above the fold). Te
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ugotovitve spodbujajo oblikovalca, da ta prostor izkoristi za tiste informacije, ki bodo
prepričale obiskovalca, da si želi ostati na naši strani. Za katere informacije in elemente gre, je
odvisno od področja, ki ga spletno mesto predstavlja, vendar pa obstajajo esencialne
sestavine, ki morajo biti na domači strani. To so ime spletnega mesta, vrednost, ki jo ponuja
spletno mesto (ang. value proposition), ter glavna navigacija (10 Useful Usability Findings
and Guidelines, 2009).

Slika 46: Domača stran

Domačo stran tiktaktest.si smo poskušali oblikovati po smernicah in priporočilih ter
konvencijah. Levo zgoraj smo tako postavili logotip, tik ob logotipu pa kratko besedilo, ki
sporoča vrednost spletnega mesta, ter tri glavne funkcionalnosti, ki jih aplikacija ponuja
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uporabniku (Slika 46). Prav tako pa smo želeli izpostaviti področje Tik tak zapisov, ki ga
želimo približati tudi širši skupini obiskovalcev, ki niso nujno uporabniki aplikacije. Na tem
delu so vidni zadnji zapisi, in sicer s sliko, naslovom, avtorjem in datumom. S klikom na
posamezni sklop zapisa se uporabniku odpre ves zapis (Slika 47). Stran vsebuje glavno
navigacijo, veliko sliko v velikosti 980 × 615 pikslov, ki je vezana na zapis, drobtinice, ki
bralcu povedo, v kateri kategoriji zapisov se nahaja, naslov zapisa, avtorja, datum in oznako
kategorije ter ikone za socialna omrežja, kjer lahko zapis delijo. Naslov zapisa je v pisavi
Roboto Slab Bold, velikosti 30 pik, in je skupaj s sliko najbolj pomemben element na strani.
Ob desnem robu so povezave za hitro dostopanje do zadnjih zapisov ter povezave do zapisov,
ki so povezani s tem. Uporabnik pa se lahko tudi prijavi na elektronsko obveščanje o novih
zapisih in drugih novostih spletnega mesta z vpisom elektronskega naslova v formo (Slika
48).

Slika 47: Prikaz celega zapisa
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Slika 48: Prijavna forma za e-zapise

Noga strani
Ko uporabnik pride na dno strani, mu moramo ponuditi možnosti, kam naprej. Noga strani
(ang. footer) je prostor, kamor lahko damo kopico informacij. Najbolj pogosto se v nogi
pojavijo kontaktni podatki, zemljevid strani, povezave do socialnih omrežij, hitre povezave do
pomembnih strani. Uporabniki so tudi vajeni, da določene informacije najdejo v nogi strani.
To so predvsem ime podjetja, kontakti ter področja, ki jih želimo posebej poudariti.
Uporabniki, ki bodo prišli do dna strani, so pokazali interes, zato jim v nogi ponudimo tiste
vsebine, ki jih bodo dodatno motivirale za nadaljnjo uporabo.
Ker je noga strani ponavadi spregledana, 5 smo želeli na strani tiktaktest.si oblikovati nogo, ki
bo pritegnila z obliko in vsebino. Poudarili smo kontaktne informacije, prek katerih lahko
uporabnik kadarkoli stopi v stik z lastniki strani, kot zanimivost smo dodali informacije o
nalogah in testih v sistemu ter vključili povezave do pomembnih vsebin o sistemu, zapisih ter
ljudeh, ki ustvarjajo to spletno mesto. Uporabniki se lažje povežejo s produktom, če je
razvidno, kdo stoji zadaj, kakšni so razlogi za delovanje in kaj želi s tem prispevati k
skupnosti. Barvna shema noge se ujema s preostalim delom strani in skupaj z velikostjo – 300
pikslov v višino – daje občutek »mini domače strani« (Slika 49).

5

Uporabniki nogo strani ignorirajo iz navade, saj nagonsko drsijo proti vrhu strani ali pa zaprejo stran, ko so
prebrali določeno vsebino, ki jih je zanimala (How to Build a Footer That Doesn’t Stink, 2010).
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Slika 49: Noga strani
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4

RAZPRAVA O REZULTATIH

Oblikovanje uporabniškega vmesnika je zahtevno delo, saj vključuje več področij in zahteva
interdisciplinaren pristop k načrtovanju. V tem diplomskem delu smo na podlagi obstoječega
sistema preoblikovali trenutne funkcionalnosti, dodali nekaj novih ter vizualno spremenili
grafični vmesnik in celo podobo spletnega mesta. Preučili smo področja uporabniške
izkušnje, vodila in smernice oblikovanja za digitalne medije, primere dobre prakse ter naredili
kratko raziskavo uporabnika, ki mu je sistem namenjen. Med procesom načrtovanja in
oblikovanja smo imeli v mislih končnega uporabnika in to, kako bo sistem uporabljal. V tej
nalogi smo se nekoliko bolj posvetili oblikovnemu delu spletnega mesta s poudarkom na
uporabniški izkušnji, saj je to naše primarno področje, in manj tehničnemu (programskemu)
delu, ki pa je za končni izdelek prav tako pomemben.
Končni produkt te naloge je prenovljeno spletno mesto ter del aplikacije, ki je namenjen
učencu in reševanju testov. Na podlagi kratke ankete, ki smo jo izvedli med potencialnimi
uporabniki te aplikacije, smo zbrali kar nekaj informacij o tem, kako anketiranci uporabljajo
splet, kakšne so njihove navade pri tem ter koliko in kako uporabljajo splet pri učenju. Vseh
dobljenih podatkov nismo uporabili pri načrtovanju končnega izdelka, saj bi to presegalo
obseg te naloge. Vsekakor pa pridobljene informacije predstavljajo smernice za nadaljnji
razvoj aplikacije. Med drugim je raziskava uporabnika pokazala, da učenci veliko časa na
spletu porabijo za ogled video vsebin, zato bi bilo smiselno razmisliti o vključitvi video
predstavitev in razlag snovi. Prav tako lahko iz tega sklepamo, da jim je blizu bolj »zabaven«
način podajanja informacij. Za nadaljnji razvoj sistema bi bilo dobro razmisliti o ciljnem
oblikovanju takšnih vsebin, ki bi približale učenje in naredile preverjanje znanja bolj zabavno.
Prav tako sistem še ne omogoča dodatnih vsebin za pomoč pri učenju, po katerih smo
spraševali anketirance, smo pa to kategorijo v pričujoči nalogi že predvideli. Iz rezultatov
ankete smo izvedeli, da učenci zelo pogosto obiskujejo socialna omrežja. Iz tega bi lahko
sklepali, da jim komunikacija s prijatelji, vrstniki veliko pomeni. Kaj to pomeni za našo
aplikacijo? Uporabnikom bi lahko ponudili možnost neposredne komunikacije v obliki
foruma ali neposrednih sporočil, kjer bi lahko komunicirali med seboj in z učitelji ter imeli
možnost komentiranja posameznih vsebin, testov ali nalog.
K uporabniku usmerjen proces oblikovanja v zadnjih fazah vključuje testiranje pri
uporabnikih.
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Preoblikovati je treba še uporabniški vmesnik za učitelje (vpisovalce nalog) ter zapolniti
strani z vsebinami, ki so na vstopni strani aplikacije samo nakazane. Nov grafični vmesnik z
vsemi elementi je treba implementirati, da se lahko faza dejanskega testiranja tudi prične.
V tej nalogi testiranja na ciljnih uporabnikih nismo opravili, je pa to naslednji korak v
procesu. Šele po tem bomo lahko zares ugotovili, kaj od tega, kar smo naredili, dejansko
dosega pričakovane rezultate in kaj je treba spremeniti.
Rezultati ankete ter raziskava spleta so pokazali, da tovrstnih spletnih orodij za preverjanje
znanja ni oz. so zelo omejena, zato lahko sklepamo, da bo tiktaktest.si v prenovljeni obliki še
bolj zanimiv in privlačen za uporabo. Zavedamo se zahtevnosti tovrstnega oblikovanja
uporabniškega vmesnika, saj bodo šele temeljita testiranja pokazala morebitne napake in
odstopanja trenutne oblike od želene in tudi uporabne v praksi.
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