
 
  



2 
 

Zawartość 
 
WPROWADZENIE 6 

1. CHARAKTERYSTYKA STARSZYCH DOROSŁYCH UŻYTKOWNIKÓW I PODSTAWY CZYNNIKÓW 

LUDZKICH 9 

1.1 CZYNNIKI LUDZKIE 10 

1.1.1 Najbardziej istotne czynniki ludzkie do rozważenia w kontekście ICTskills4all. 10 

2. METODOLOGII 14 

Badania użytkowników. 14 

Analiza zadań 14 

Spis treści 15 

Prototypowanie i ocena 15 

3. PROJEKTOWANIE SKONCENTROWANE NA UŻYTKOWNIKU — UCD 16 

3.1 PROJEKTOWANIE SKONCENTROWANE NA UŻYTKOWNIKU 16 

3.2    BADANIA UŻYTKOWNIKÓW 16 

3.2.1 Badania 16 

3.2.2 Obserwacja w terenie 21 

3.2.3 Wywiady 25 

3.2.4 Grupy fokusowe 27 

3.3    TESTY UŻYTECZNOŚCI 29 

3.3.1 Test użyteczności 1 29 

3.3.2 Test użyteczności 2 29 

3.3.3 Test użyteczności 3 30 

3.3.4  Test użyteczności 4 35 

WNIOSKU 40 

ODWOŁANIA 41 

ZAŁĄCZNIKACH 42 

ANNEX_1 – ANKIETA 42 

ANNEX_2 – SCENARIUSZE WYWIADÓW 49 

ANNEX_3 – SESJE GRUP FOKUSOWYCH 51 

ANNEX_4 – 1ST  ZADANIA TESTOWE UŻYTECZNOŚCI 53 

ANNEX_5 – 2ND  ZADANIA TESTOWE UŻYTECZNOŚCI 54 

ANNEX_6 – 3TEST  UŻYTECZNOŚCI 55 

1.1 OGÓLNE INSTRUKCJE UCZESTNIKA 55 

1.2 INSTRUKCJE ZADAŃ UCZESTNIKÓW 56 

PATRZENCES 57 



3 
 

ANNEX_7 – 4TEST  UŻYTECZNOŚCI 58 

1.1 OGÓLNE INSTRUKCJE UCZESTNIKA 58 

1.2 INSTRUKCJE ZADAŃ UCZESTNIKÓW 59 

PATRZENCES 60 

ANNEX_8 – UEQ – KWESTIONARIUSZ USER EXPERIENCE 61 

ANNEX_9  –  SUS  –  KWESTIONARIUSZ SKALI UŻYTECZNOŚCI SYSTEMU 63 

1. SUS – SKALA UŻYTECZNOŚCI SYSTEMU 65 

2. KWESTIONARIUSZ SUS 66 

KORZYSTAJĄC Z PONIŻSZEGO ARKUSZA KLASYFIKACJI, PROSZĘ ZAKREŚLIĆ NUMER NAJBLIŻSZY 

TERMIN, KTÓRY NAJBARDZIEJ PASUJE DO TWOICH UCZUĆ DOTYCZĄCYCH PRODUKTU / STRONY 

INTERNETOWEJ. 66 

TŁUMACZENIE PORTUGALSKIE 67 

3. OBLICZANIE WYNIKU 69 

PRZYKŁAD 69 

WYNIK Z PRZYKŁADU 70 

NOTATKI 71 

4. REFERENCJE 71 

 
 
 
Indeks wykresów i rysunków oraz tabel 
 
Rysunek 1 – Średnia liczba (i odchylenie standardowe) stosowanych technologii 8

  

Rysunek 2 - Wyniki na pytanie "Jak oceniasz swój poziom umiejętności ICt?"  1

 5 

Rysunek 3 - Wyniki na pytanie "Jakie są twoje motywacje do uczenia się umiejętności ICT?"  1

 6 

Rysunek 4 - Wyniki na pytanie "Twoim zdaniem, jakie są zalety uczenia się umiejętności ICT dla osób w 

twojej grupie wiekowej? "   16 

Rysunek 5 - Wyniki na pytanie "Czy wcześniej używałeś tabletu?"  17 

Rysunek 6 - Wyniki na pytanie "Jeśli to zrobiłeś, jakie zadania zwykle wykonujesz na tablecie?"  17 

Rysunek 7 - Wyniki na pytanie "Czy zwykle surfujesz online?"  18 

Rysunek 8 - Wyniki pytania "Czy uważasz bezpieczeństwo online za ważny temat edukacyjny?"  18 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


4 
 

Rysunek 9 - Wyniki pytania "Wiedza o tym, jak korzystać z urządzeń mobilnych, jest ważną umiejętnością, 

aby mieć bardziej aktywny tryb życia i wspierać włączenie społeczne wśród wszystkich 

pokoleń?"  19 

Rysunek 10 - Wyniki pytania "Nabywanie umiejętności cyfrowych jest ważne dla zapewnienia integracji 

zawodowej wszystkich pokoleń aktywnych zawodowo?"  19 

Rysunek 11 - Wyniki na pytanie "Wiedza o tym, jak poruszać się po Internecie, jest ważną umiejętnością dla 

bardziej aktywnego stylu życia i promowania integracji społecznej wszystkich pokoleń?"  20 

Rysunek 12 - Wyniki na pytanie "Korzystanie z Internetu przyczynia się do zminimalizowania izolacji 

rodziny?"  20 

Rysunek 13 – Podsumowanie wyników 3rd  test użyteczności 30 

Wykres 14 – Wskaźniki ukończenia zadania 30 

Rysunek 15 – Łączna liczba asyst według zadania 31 

Rysunek 16 – Błędy użytkownika według zadania 31 

Wykres 17 – Odchylenia według zadania 32 

Rysunek 18 – Łączna liczba asyst według zadania 32 

Rysunek 19 – Pomoc użytkownika za pomocą zadania 33 

Wykres 20 – UEQ – Kwestionariusz user Experience 34 

Wykres 21 – Podsumowanie wyników 35 

Wykres 22 – Wskaźniki ukończenia zadania 36 

Rysunek 23 – Całkowita liczba błędów według zadania 36 

Rysunek 24 – Błędy użytkownika według zadania 37 

Rysunek 25 – Pomoc użytkownika według zadania 37 

Wykres 26 – Wskaźniki ukończenia zadania 38 

 

Tabela 1 – Opis kategorii 9 

Tabela 2 - Definicja konstrukcji poznawczych                                                                                                            10  

Tabela 3 – Punkty bólu zaobserwowane w klasie 1                                                                                                   21 

Tabela 4 – Mocne strony zaobserwowane w klasie 1                                                                                               21 

Tabela 5 – Punkty bólu zaobserwowane w klasie 2                                                                                                  22 

Tabela 6 – Mocne strony zaobserwowane w klasie 2                                                                                               22 

Tabela 7 – Punkty bólu zaobserwowane w klasie 3                                                                                                   23 

Tabela 8 – Mocne strony zaobserwowane w klasie 3                                                                                               24 

Tabela 9 – Wyniki wywiadów ogólnych                                                                                                                      25 

Tabela 10 – Wyniki wywiadów ogólnych                                                                                                                    26 

Tabela 11 – Wyniki wywiadów ogólnych                                                                                                                    26 

Tabela 12 – Podsumowanie wyników3  rd test użyteczności                                                                                  29 

Tabela 13 – Wyniki satysfakcji SUS - Wyniki skali użyteczności systemu i wyniki poniżej                                  33 

Tabela 14 – Podsumowanie wyników 4. testów użyteczności                                                                                35 

Tabela 15 – Wyniki satysfakcji SUS – Wyniki skali użyteczności systemu i wyniki poniżej                                  38 



5 
 

 

  



6 
 

Wprowadzenie 
 

Jednym z największych osiągnięć ubiegłego wieku był wzrost średniej długości życia 

(Mirkin & Weinberger, 2001). W 2015 r. było 1,3 mld osób w wieku 55 lat lub starszych, a do 2050 r. 

liczba ta ma być ponad dwukrotnie wyższa i wyniesie 2,6 mld (co stanowi 26% całkowitej 

populacji). Ponadto, częstość występowania osób w wieku 80 lub starszych będzie rosnąć jeszcze 

szybciej w porównaniu z starszymi dorosłymi w ogóle. Do 2015 r. 125 mln osób miało 80 lat lub 

więcej, a do 2050 r. liczba ta ma być ponad trzykrotnie wyższa i wyniesie 434 mln (około 4% 

ludności świata) (Organizacja Narodów Zjednoczonych, 2017 r.).  

Starsi dorośli borykający się z coraz bardziej technologicznym społeczeństwem, które 

sprawiają, że czują się naturalnie wykluczeni, głównie ze względu na trudności w obsłudze i 

korzystaniu z technologii, trudności w dostępie do tej technologii i poczucie niezdolności do 

uczenia się nowych rzeczy (Sixsmith & Gutman, 2013). Brak umiejętności cyfrowych w populacji 

seniorów jest często synonimem izolacji społecznej, segregacji w dostępie do informacji i usług, 

utraty autonomii i zwiększonego poczucia niezdolności do przystosowania się do społeczeństwa 

(Borges, Sinclair, & AGE Universal access and Independent Living Expert Group, 2008). 

Poprawa umiejętności cyfrowych u osób starszych jest jednym ze sposobów poprawy ich 

jakości życia poprzez aktywny tryb życia (edukacja, uczestnictwo społeczne, hobby itp.) oraz 

swobodę wyboru i podejmowania decyzji (czas wolny, informacja, podróże, opieka zdrowotna 

itp.). Dzięki poprawie takiej wiedzy osoby starsze mogą żyć zdrowiej i w sposób niezależny, 

poprawiając jakość życia, co może nawet pozwolić im pozostać na rynku pracy przez dłuższy czas, 

poprawiając również produktywność społeczeństwa (Damant, Knapp, Freddolino i Lombard, 

2017). Dalsza edukacja przynosi również korzyści dla zdrowia psychicznego, utrzymując umysły 

osób starszych w świeżości i gotowości na wyzwania epoki nowożytnej, ułatwiając im udział w 

życiu społecznym, jako niezależność i autonomia (Światowa Organizacja Zdrowia, bez daty). 

Taka zmiana demograficzna niesie ze sobą istotne zmiany w zapotrzebowaniu na 

produkty i usługi. Jak wszystko wskazuje, coraz więcej konsumentów i użytkowników technologii 

należy do kategorii "starsi dorośli". Ta zmiana demograficzna wymusza istotne zmiany w 

potrzebach produktów i usług. Zaspokojenia tych potrzeb nie jest tylko rola technologii; co 

najważniejsze, można powiedzieć, jest rola tych, którzy określają, jak technologia powinna działać. 

Innymi słowy, projektanci są kluczem, w wielu przypadkach, nie tylko do zwiększenia udziału w 

rynku dla danego produktu, ale także do podniesienia jakości życia osób starszych. (Fisk, Rogers, 

Charness, Czaja, & Sharit, Projektowanie dla osób starszych, 2009). 

 

W tym wyniku intelektualnym przeprowadzono integrację osiągnięć produktu 

intelektualnego O1 w celu stworzenia informacji, narzędzi szkoleniowych i materiałów źródłowych 
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dla platformy internetowej. Treść została opracowana z uwzględnieniem dostępności dla osób 

starszych, w celu zagwarantowania większej autonomii w zakresie korzystania z treści strony 

internetowej, takich jak wzrok, słuch, sterowanie silnikiem i poznanie. Platforma posiada ogólne 

informacje, a także proste narzędzia szkoleniowe, do których starzy dorośli mogą uzyskać dostęp 

w sposób autonomiczny, aby poprawić swoje umiejętności cyfrowe. Narzędzia szkoleniowe 

koncentrują się na podstawowych kwestiach dotyczących korzystania z urządzeń cyfrowych, w 

tym komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub smartfona; podstawowe funkcje klawiatury, 

myszy i komputera; podstawowe umiejętności do rozpoczynania pracy online; niezbędne 

umiejętności, aby zachować bezpieczeństwo w internecie; jak połączyć się z przyjaciółmi i rodziną 

za pomocą sieci społecznościowych; i jak nawiązywać połączenia wideo, korzystając ze Skype'a, 

WhatsApp i Facetime. Narzędzia te są innowacyjne, ponieważ pozwalają na zwiększenie 

kompetencji cyfrowych u większej liczby osób starszych w całej Europie bez żadnych powiązanych 

kosztów. Platforma i jej zawartość są w 4 językach europejskich. 

ICTSkills4All, oparty na podejściu do projektowania skoncentrowanego na użytkowniku, 

ustawia testy użyteczności jako niezastąpioną praktykę, aby zapewnić wkład w interakcję 

rzeczywistych użytkowników z systemem. Włączenie użytkowników końcowych w całym procesie 

badawczo-rozwojowym opiera się na podejściu partycypacyjnym i ma tendencję do 

faworyzowania przyszłego wykorzystania rozwiązania, tzn. Ogólnym celem testów użyteczności 

dla ICTSkills4All było określenie stopnia, w jakim interfejs ułatwia użytkownikowi wykonywanie 

typowych zadań z wydajnością, skutecznością i satysfakcją. W związku z tym, oprócz interfejsu 

użytkownika, testy pozwoliły ocenić przepływ informacji i architekturę informacji. 

Trzy iteracje zostały ustanowione jako minimalny standard dla testów użytkownika 

ICTskills4All, które zostały wdrożone w realistycznym, ale kontrolowanym środowisku, zajmując się 

najpierw podstawowymi funkcjami platformy i wreszcie kompletnym rozwiązaniem. Pierwsza 

pętla testów użytkowników obejmowała cele wysokiego poziomu, w tym ocenę atrakcyjności 

"wyglądu i samopoczucia" platformy; o stopniu, w jakim organizacja platformy ułatwia 

znajdowanie informacji, śledzenie i przewidywanie, gdzie informacje są zawarte; o tym, jak dobrze 

platforma zapobiega błędom lub pomaga użytkownikowi odzyskać od błędów; i jak przyjemna, 

satysfakcjonująca i interesująca jest interakcja użytkownika z platformą. Cele dla następujących 

pętli opierały się na ustaleniach z pierwszej pętli i implementacji ulepszeń systemu. Protokół 

użyteczności został zaprojektowany w celu uchwycenia wyborów nawigacyjnych uczestnika, 

wskaźników i ocen ukończenia zadań, ogólnych wskaźników satysfakcji i ocen, protokołu think 

aloud, analizy wideo i kwestionariuszy. W związku z tym zebrano obiektywne (np. wskaźniki 

ukończenia zadania) i subiektywne (np. zadowolenie). Uczestnicy, którzy wyrazi zgodę zostali 

zatrudnieni przez wygodę zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi profilami odpowiadającymi 

grupom docelowym projektu i w ramach tych profilów uwzględniono rekrutację 
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heterogenicznych uczestników w zakresie demografii i umiejętności ICT (za pomocą 

kwestionariusza umiejętności ICT) (np. w celu uniknięcia nadreprezentacji tak zwanych "wiodących 

użytkowników"). Wykorzystano narzędzie do badania demograficznego i, co najważniejsze, 

psychikę, aby uzyskać uprawnienia do rekrutacji. Ponieważ jest dobrze przyjęte, że około 15 

użytkowników jest w stanie wykryć 90 do 100%, z większą liczbą skutkujących nadmiarem lub 

nasyceniem wyników i biorąc pod uwagę, że wydajność mniejszych testów użytkowników w kilku 

iteracjach jest zalecaną praktyką (Nielsen, 2000), 6 do 8 użytkowników łącznie zostały zwerbowane 

na iterację (18 do 24 użytkowników zarejestrowanych na 3 pętle). Każda pojedyncza sesja testowa 

trwała około godziny i była prowadzona przez administratora testów i rejestratora danych. 
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1. Charakterystyka starszych dorosłych użytkowników i podstawy 
czynników ludzkich 
 

"Starzenie się nie musi oznaczać ograniczenia liczby używanych produktów. Prawdą jest 

jednak, że osoby starsze rzadziej korzystają z technologii w porównaniu z młodszymi dorosłymi, 

jak pokazano na rysunku 1. Nawet w przypadku powszechnie dostępnych technologii, starsi 

dorośli używali ich mniej w porównaniu do osób dorosłych w młodszym i średnim wieku; ponadto 

starsze kobiety korzystały mniej niż starszy mężczyzna. Podobne wzorce zaobserwowano w 

przypadku korzystania z komputera i korzystania z Internetu (Fisk, Rogers et al, Designing for Older 

Adults, 2009)." 

 

 
 

Rysunek 1 – Średnia liczba (i odchylenie standardowe) technologii używanych wybrano z listy 17 wspólnych 
elementów: automatyczna bankomat, bankomat, telefon komórkowy, radio z budzikiem, odtwarzacz płyt 

kompaktowych, maszyna do kopiowania, tempomat, faks, kuchenka mikrofalowa, katalog kart online, płać w systemie 
pompy, system bezpieczeństwa,  bankowość telefoniczna, magnetowid, kamera wideo, gra wideo i poczta głosowa. 

Próba składała się z 470 młodszych dorosłych (w wieku 60-91 lat). (Źródło: Czaja  i wsp. [2006]). 

 
Coraz więcej usług jest teraz oferowanych online, scenariusz pandemii jeszcze bardziej 

przyspieszył tę ofertę. Używamy już tak wielu interfejsów w naszym codziennym życiu. Dlatego 

coraz częściej konieczne jest projektowanie dostępnych interfejsów uwzględniających potrzeby 

osób starszych o mniejszej umiejętności korzystania z technologii cyfrowych. 

Potrzeby te są związane z poznawczych, percepcyjnych, i psychomotoryczne zmiany 

(Czynniki ludzkie), które występują w procesie starzenia się, i które wpływają na sposób osób 
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starszych interakcji z urządzeniami cyfrowymi. W rezultacie często potrzebują wsparcia do 

wykonywania zadań i działań. 

 

1.1 Czynniki ludzkie 
 

Podczas projektowania dla osób starszych istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę. 

Ich odniesienia kulturowe, umiejętności cyfrowe oraz zwyrodnienie fizyczne i poznawcze – 

Czynniki ludzkie. 

Czynnikami ludzkimi są badanie cech użytkownika i ich interakcji z produktami, środowiskami i 

sprzętem podczas wykonywania zadań i działań. Obszar czynników ludzkich rozwija bazę wiedzy 

naukowej na temat zdolności i zwyrodnień związanych z procesem starzenia się ludzi i 

wykorzystuje tę wiedzę naukową na temat ludzkich zachowań w rozwoju projektu i wykorzystania 

systemu człowiek-maszyna (lub środowisko ludzkie). Czynniki ludzkie mają za główny cel, aby 

interakcja człowiek-system była produktywna, bezpieczna, bez błędów, wygodna i 

przyjemna. Czynniki ludzkie mają na celu zapewnienie, że interakcja człowiek-system i 

człowiek-środowisko są bezpieczne, wydajne i skuteczne. (Fisk, Rogers i wsp. ,  

Projektowanie dla osób starszych, 2009) 

 
 

1.1.1 Najbardziej istotne czynniki ludzkie do rozważenia w kontekście ICTskills4all. 
 

W kontekście ICTskills4all stronie internetowej i narzędzi uczenia się być może najbardziej 

istotne czynniki ludzkie, które należy wziąć pod uwagę są wizualne i poznawcze, ponieważ te 

możliwości (zaburzenia w użytkowniku) są bezpośrednio istotne dla projektu. 

 
 

Termin Definicji Przykłady 
 

Uczucie 

 

Świadomość prostych właściwości bodźców, takich jak kolor; 

aktywacja komórek odczucia (np. komórek siatkówki) 

 

Widok koloru  czerwonego; 

słyszenie głośnego dźwięku) 

Postrzegani

e 

Świadomość złożonych cech rzeczy w środowisku; 

interpretacji informacji, które wynikły z sensacji. 

Rozpoznawanie czerwonego 

obiektu jako jabłka lub określanie, 

że dźwięk jest alarmem 

Poznania Procesy, za pomocą których mózg pobiera informacje 

sensoryczne z uszu, oczu itp. 

Myślenie, rozwiązywanie 

problemów, rozumowanie, 

podejmowanie decyzji. 
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Sterowanie 

ruchem 

Prowadzenie działania w oparciu o percepcję lub poznanie; 

wymaga koordynacji mięśni do kontroli ruchu pewnego 

rodzaju. 

Kierowanie samochodem; 

dwukrotne kliknięcie przycisku 

myszy; chwytając przedmiot z 

półki. 

 

Tabela 1 – Opis kategorii, źródło projektowania dla osób starszych, rozdział 2, str. 

 

Wizja - Podobnie jak wiele innych chorób przewlekłych, istnieje częstość występowania w 

zwiększaniu upośledzenia wzroku z wiekiem. Wraz ze zmianami, które zachodzą w oku, spadek 

wzroku staje się zauważalny od końca czwartej dekady, czasami wcześniej. Badania 

przeprowadzone w tej dziedzinie pokazują spowolnienie, które wzrasta wraz z wiekiem, w 

szybkości przetwarzania informacji wizualnych. (Fisk, Rogers et al, Designing for Older Adults, 

2009). 

 

Poznanie - Aby mieć udaną wydajność, w odniesieniu do interakcji z produktem, istnieje kilka 

składników przetwarzania poznawczego do rozważenia. Związane z wiekiem zwyrodnieniowe 

zmiany poznawcze muszą być brane pod uwagę przy projektowaniu dla osób starszych. (Fisk, 

Rogers et al, Designing for Older Adults, 2009).  

 
  

Termin Definicji 
 

Pamięć robocza   

 

Aktywna pamięć o tym, co właśnie zostało dostrze trafiło i o czym obecnie się myśli. 

Składa się z nowych informacji i informacji, które zostały niedawno pobrane z pamięci 

długoterminowej. Tylko kilka bitów informacji może być aktywnych w pamięci roboczej w 

dowolnym momencie (pomyśl o posiadaniu trzech nazw pamięci grzechu w porównaniu do 

dziesięciu nazw). Informacje przechowywane w pamięci roboczej rozpada się dość szybko, 

chyba że jest przećwiczony, aby utrzymać go tam. 

Pamięć 

semantyczna 

Pamięć długoterminowa dla zdobytej wiedzy; obejmuje takie pojęcia, jak słowa słownictwa, 

fakty historyczne, normy kulturowe, zasady języka, informacje o sztuce i muzyce i inne. 

Pamięć 

prospektywna 

Pamiętając o wykonaniu akcji w przyszłości. Zadania pamięci prospektywnej oparte na 

czasie to te, w których dana osoba musi pamiętać o zrobieniu czegoś w określonym czasie 

(np. o 2:00p.m.) lub po upływie określonego czasu (np. w ciągu 2 godzin). Zadania pamięci 

prospektywnej oparte na zdarzeniach to te, w których należy coś zrobić w odpowiedzi na 

zdarzenie (np. gdy brzęczyk zgaśnie, wyłącz piekarnik). 

Pamięć 

proceduralna 

Pamięć proceduralna to wiedza o tym, jak wykonywać czynności. Pamięć proceduralna różni 

się w zależności od wymiaru automatyki, od wiedzy wykonywanej niemal bez zastanowienia 
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(np. zmiany biegów lub kierowania samochodem) do wyraźnych, ale dobrze praktykowane 

procedur (np. zgodnie z recepturą) 

Uwagę Proces, który kontroluje świadomość zdarzeń w środowisku; uwagę determinuje wydarzenia, 

do których stajemy się świadomi. Uwaga jest ograniczona – działa selektywnie na bodźce w 

środowisku. Osoba w środku wielu rozmów może "zwrócić uwagę" tylko na jedną konkretną 

rozmowę. Zwracanie uwagi jest odpowiedzią na istotne sygnały (np. jeśli ktoś zadzwoni do 

Twojego imienia i nazwiska). Uwagę można podzielić na źródła informacji lub przełączać 

się między zadaniami. 

Poznanie 

przestrzenne 

Zdolność do manipulowania obrazami lub wzorami psychicznie; zdolność do przedstawiania 

informacji i przekształcania ich (np. psychicznie obracania obrazu) lub dokładnego 

reprezentowania relacji przestrzennych między komponentami. 

Rozumienie języka Umiejętność interpretowania informacji werbalnych, zarówno pisemnych, jak i mówionych. 

Obejmuje możliwość rozumienia zdań i akapitów oraz wyciągania logicznych wniosków, 

które są implikowane w tekście lub dyskursie. 

 

 

Tabela 2 – Definicja konstrukcji poznawczych, projektowanie źródeł dla osób starszych, rozdział 2, pp19 

 
Pamięć — Dla pomyślnej wydajności, w odniesieniu do interakcji z produktem, kilka składników 

przetwarzania poznawczego są niezbędne. Degeneracyjne zmiany poznawcze związane z 

wiekiem powinny być brane pod uwagę przy projektowaniu dla osób starszych (Fisk, Rogers et al, 

Designing for Older Adults, 2009). 

 

Jak mowa przez Fisk, Rogers et al, w projektowanie dla osób starszych, są to niektóre punkty 

dotyczące poznania, uczucie i percepcja, które spadają z wiekiem: 

 

Uczucie i percepcja: 

● Zmiany dotykowe powodują wzrost progu percepcyjnego temperatury i wibracji i 

mogą sprawić, że osoby starsze będą bardziej podatne na upadki. 

● Zwyrodnienie słuchu jest również powszechne, zwłaszcza u starszych mężczyzn, a 

zwłaszcza w przypadku dźwięków o wysokiej częstotliwości. 

● Ostrość wzroku zmniejsza się u wielu starszych osób dorosłych; spadek wzroku zaczyna 

być zauważalny w czwartej dekadzie. 

● Istnieją inne aspekty widzenia, w których pojawiają się również spadki związane z 

wiekiem: adaptacje do ciemnego spadku, zmniejsza się rozszerzenie pola widzenia, 

szybkość przetwarzania wizualnego i spadek percepcyjnej elastyczności. 
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Poznania: 

- Pamięć jest wieloaspektową strukturą; tylko kilka cech pokazuje zwyrodnienie związane 

z wiekiem: 

● Pamięć robocza (tj. zdolność do przechowywania i manipulowania informacjami) 

zmniejsza się wraz z wiekiem. 

● Pamięć proceduralna to wiedza o tym, jak coś zrobić. Dobrze wyuczone procedury są 

utrzymywane na starość i w rzeczywistości są trudne do zahamowania. Starsi dorośli 

są wolniejsi i mniej skuteczni w nabywaniu nowych procedur, w porównaniu do 

młodszych dorosłych. 

● Pamięć proceduralna to wiedza o tym, jak coś zrobić. Dobrze wyuczone procedury są 

utrzymywane do starości. Starsi dorośli są wolniejsi i mniej skuteczni w uzyskiwaniu 

nowych procesów w porównaniu do młodszych dorosłych. 

 

- Uwaga jest wieloaspektową strukturą; tylko niektóre funkcje pokazują zwyrodnienie 

związane z wiekiem: 

● Selektywna uwaga i dynamiczna uwaga (przekierowanie uwagi) pokazują 

zwyrodnienie związane z wiekiem.  

● Różnice związane z wiekiem w proporcji przetwarzania informacji rosną wraz ze 

złożonością zadania (czyli wymaganiami uwagi). 

● Starsi dorośli mają gorsze wyniki niż młodsi dorośli, gdy muszą koordynować wiele 

zadań, dzieląc uwagę lub zmieniając uwagę. 

 

Wielu użytkowników ma problemy z interakcją z produktami i systemami, ale te problemy mają 

więcej wspólnego z procesem projektowania niż z użytkownikiem. 

Większość interfejsów nie bierze pod uwagę związanego ze starzeniem się procesu 

zwyrodnieniowego psychomotorycznego. 
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2. Metodologia 

Metodologia Projektowania skoncentrowanego na użytkowniku napędza metody iteracyjne i 

narzędzia używane w cyklu rozwoju strony internetowej. Osoba, starszy dorosły, był podstawą 

naszych badań i działań, które miały centralną rolę w fabule, zarówno jako potencjalny użytkownik, 

w którym potrzeby i oczekiwania musiały być badane, jak i kluczowy partner pomagający nam 

dowiedzieć się jego celów i frustracji w uczestniczących wydarzeniach projektowych. 

Metodologia uwzględniała również wiele czynników związanych zarówno z technologią (dostęp, 

dostępność i poziom trudności w użytkowaniu), jak i z użytkownikami (kilka wymiarów: wiek, płeć, 

umiejętności fizyczne, psychiczne i poznawcze, oczekiwania, styl życia, pochodzenie społeczno-

ekonomiczne).  

 

Badania użytkowników. 

Aby prześledzić profil tych użytkowników końcowych i zidentyfikować ich cele i punkty bólu, 

wykorzystano metodę generatywną do generowania danych promujących partycypacyjne sesje 

projektowe, w których rozmawiają z zespołem, dając odpowiednie wskazówki na temat tematów 

uczenia się, które chcieliby uzyskać lub umiejętności i zręczności wyższego poziomu. Od 

oprogramowania po urządzenia , informacje o ich potrzebach i oczekiwaniach zostały 

przechwycone i zebrane w ścisłym i empatycznym podejściu między starszymi osobami dorosłymi 

a członkami zespołu, zajmując się i dzieląc się pomysłami na temat oprogramowania i sprzętu, 

które były na stole.  

Oprócz partycypacyjnych sesji projektowych, były wspierane obserwacje terenowe w klasach 

rejestrujących trudności, zdolność adaptacji z urządzeniami i rutynowych pedagogicznych. 

Ponadto uczestnicy zostali przesłuchani i odpowiedzieli na kwestionariusz, aby lepiej prześledzić 

profil aktualnych umiejętności cyfrowych, integracji i autonomii. 

 

Analiza zadań 

Hierarchiczna analiza zadań usystematyzowała główne i podrzędne zadania, które należy wziąć 

pod uwagę w celu odpowiedzi na cele przedstawione z poprzedniej fazy badań użytkowników, w 

której zidentyfikowano potrzeby i oczekiwania. 
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Spis treści 

Zadania i podzadania, o ile potrzeby użytkowników rozszyfrowane z wcześniejszych etapów, 

poprowadziły nas do przypięcia typu i formatu zawartości. Od krok po kroku do tekstów do filmów 

w 2D, screencast, live action i gify. Co więcej, opisowe infografiki edukacyjne i krótkie przewodniki 

do druku. 

Moduły szkoleniowe zostały zaprojektowane w tym kluczowe kompetencje istotne dla całego 

obszaru europejskiego, ponieważ jego zawartość została przetestowana i zatwierdzona w okresie 

realizacji projektu. 

Treść została opracowana z uwzględnieniem dostępności dla osób starszych, w celu 

zagwarantowania większej autonomii w zakresie korzystania z treści strony internetowej, takich jak 

wzrok, słuch, sterowanie silnikiem i poznanie. 

 

Prototypowanie i ocena 

Kilka iteracji zostało ustanowionych jako minimalny standard dla testów użytkownika, które miały 

zostać wdrożone w realistycznych, ale kontrolowanych środowiskach, zajmując się najpierw 

podstawowymi funkcjami platformy i wreszcie kompletnym rozwiązaniem.  

Uczestnicy, którzy wyrażali zgodę, byli rekrutowani przez wygodę zgodnie z wcześniej 

zdefiniowanymi profilami odpowiadającymi grupom docelowym i w ramach tych profilów 

uwzględnia się rekrutację heterogenicznych uczestników w zakresie demografii i umiejętności ict 

(np. w celu uniknięcia nadreprezentacji tak zwanych "wiodących użytkowników"). 

Wykorzystano narzędzie do badania demograficznego i, co najważniejsze, psychikę, aby uzyskać 

uprawnienia do rekrutacji. Ponieważ jest dobrze przyjęte, że około 15 użytkowników są w stanie 

wykryć 90 do 100%, z większą liczbą w wyniku nadmiarowe lub nasycenie wyników i biorąc pod 

uwagę, że wydajność mniejszych testów użytkownika w kilku iteracji jest zalecana praktyka. 
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3. Projektowanie skoncentrowane na użytkowniku — UCD 
 
3.1  Projektowanie skoncentrowane na użytkowniku 
 

Projekt skoncentrowany na użytkowniku (UCD) był opartą metodologią o wysokim poziomie 

partycypacyjnego. Do realizacji podejścia ucd wykorzystano różne i uzupełniające się metody, nie 

tylko w celu badania i identyfikacji potrzeb i oczekiwań osób starszych o niskiej lub żadnej 

umiejętności cyfrowych, ale także, i najbardziej istotne, dla ich aktywnego zaangażowania na 

różnych etapach rozwoju, stymulowanie ich wkładu za pomocą strategii i narzędzi, które sprzyjają 

empatii, a w konsekwencji lepsze jakościowe sprzężenie zwrotne i oceny kształtowej w całym 

projekcie (Giesteira, B., Silva, J. et al, Carnival Play: eHealth Solution to Evaluate, Rehabilitate, and 

Monitor Zxterity and Manual Strength,2021) 

 
3.2  Badania użytkowników 
 

3.2.1 Badania 
 

Ankiety są bardzo powszechną metodą zbierania informacji. Są one bardzo skutecznym 

narzędziem do zbierania dużej ilości danych w bardzo krótkim czasie, przy niewielkich kosztach i 

o szerokiej wszechstronności w rodzaju informacji, które mogą być gromadzone. (Martin B., 

Hanington B., Universal Methods of Design,2012). 

 

Kwestionariusz wypełniony przez 84 wolontariuszy został zaprojektowany w celu oceny 

umiejętności cyfrowych i potrzeb tych samych umiejętności w grupie wiekowej 55+ (Annex_1). 

Zadajemy najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rozwoju platformy internetowej i 

odpowiednich narzędzi edukacyjnych. 

 

 
Rysunek 2 – Wyniki pytań "Jak oceniasz swój poziom umiejętności ict?" 
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Rysunek 3 – Wyniki na pytanie "Jakie są twoje motywacje do uczenia się umiejętności ICT?" 

 

 
Rysunek 4 – Wyniki na pytanie "Twoim zdaniem, jakie są zalety uczenia się umiejętności ICT dla osób w twojej grupie 
wiekowej? (Jeśli nie znajdziesz korzyści, powiedz tak, korzystając z opinii "Nie znajduję korzyści". 
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Rysunek 5 – Wyniki na pytanie "Czy wcześniej używałeś tabletu?" 

 

 
 

Rysunek 6 – Wyniki na pytanie "Jeśli nie, jakie zadania zwykle wykonujesz na tablecie?" 
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Rysunek 7 – Wyniki na pytanie "Czy zwykle surfować online?". 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8 – Wyniki na pytanie "Czy uważasz bezpieczeństwo online za ważny temat uczenia się?". 
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Rysunek 9 – Wyniki pytania "Wiedza o tym, jak korzystać z urządzeń mobilnych, jest ważną umiejętnością, aby mieć 
bardziej aktywny tryb życia i wspierać włączenie społeczne wśród wszystkich pokoleń?". 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 10 – Wyniki pytania "Nabywanie umiejętności cyfrowych jest ważne dla zapewnienia integracji zawodowej 
wszystkich pokoleń aktywnych zawodowo?". 
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Rysunek 11 – Wyniki pytania "Wiedza o tym, jak poruszać się po Internecie, jest ważną umiejętnością dla bardziej 
aktywnego stylu życia i promowania integracji społecznej wszystkich pokoleń?". 

 
 

 
Rysunek 12 – Wyniki do pytania "Korzystanie z Internetu przyczynia się do zminimalizowania izolacji rodziny?". 

 
3.2.2 Obserwacja w terenie 

 

Obserwacja uczestników, czyli PO, jest podstawową metodą antropologiczną, dostosowaną 

do jej zastosowania w projektowaniu. Aby projektant-badacz znał i doświadczał wydarzeń 

dokładnie w taki sam sposób, jak ludzie, których studiuje, tworząc empatię i połączenia. 

Systematyczna obserwacja i nagrywanie są niezbędne, ponieważ dokumentowanie nie tylko tego, 

co jest fizycznie widoczne w środowisku, ale także zachowań, interakcji, języka, motywacji i 

percepcji uczestników. W tym celu obserwacja uczestników jest zwykle łączona z kilkoma innymi 

metodami etnograficznymi, w tym wywiadami. (Martin B., Hanington B., Universal Methods of 

Design,2012). 
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Trzy zajęcia były uczęszczane na dwóch uniwersytetach dla seniorów, Porto CCD (Senior 

University Eugénio de Andrade), w Porto i Senior University Florbela Espanca, w Matosinhos, z 3 

różnych klas, w celu obserwacji, wykrywania mocnych i punktów bólu. 

 

● Pierwsza klasa w Porto CCD – Senior University Eugénio de Andrade, miał 14 uczestników, 

w wieku od 67 do 89 lat, wszyscy seniorzy mieli wcześniejszy kontakt z komputerami. 

 
Punkty bólu: 

Struktura / Dynamika szkolenia Zawartość edukacyjna / 
Oprogramowanie 

Korzystanie ze sprzętu 

 
Powtarzanie instrukcji przez trenera; 
 
Wstrzymane instrukcje i powtarzanie 
treści już podanych przez trenera; 
 
Niespersonalizowane wsparcie (klasa 
dla wszystkich, wyjaśnienie 
wątpliwości na żądanie. 
 

 
Trzeba robić notatki; 
 
Potrzeba samodzielnego badania; 
 
Trudności z zapamiętywaniem i 
używaniem poleceń 
klawiaturowych; 
 
Trudności z obsługą ukrytych 
menu, podmenu lub menu, które 
się zwijają; 
 
Strata oczywiście / mała zdolność 
do odzyskania po zagubieniu w 
menu; 
 

 
Na laptopach unikam używania gładzika, 
preferencji myszy; 
 
Zamieszanie między kliknięciem a 
dwukrotnym kliknięciem (preferencja dla 
drugiego); 
 
Preferowanie myszy nad klawiaturą - 
klawiatura wydaje się być złożonym 
narzędziem. 
 
 

 
Tabela 3 – Punkty bólu 

 
Mocnych: 

Struktura / Dynamika szkolenia Zawartość edukacyjna / Oprogramowanie Korzystanie 
ze sprzętu 

 
Łatwość uczenia się osobiście i pod kierunkiem 
trenera; 
 
Poczucie wzajemnej pomocy wśród seniorów 
(autonomiczne podejście peer-to-peer do pomocy 
kolegom). 
 

 
Łatwiejsza obsługa zawartości statycznej lub 
powtarzające się zachowanie  / rodzaj stałej 
interakcji; 
 
Łatwo włącz komputer i zaloguj się. Sprawdź e-
mail, szukaj google, YouTube i dostęp do dysku 
Google; 
 

                              
 

 
Tabela 4 – Mocne strony 

 
Wniosku: 
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Istnieje skuteczność w uczeniu się osobiście i w metodologii patrz / do. Ta logika uczenia się nie 

może być replikowana za pomocą wideo, ponieważ jest interaktywna i naprzemiennie, podczas 

gdy wideo jest ciągłe i nieinterakcyjne, wymuszając przerwy w replikowaniu nauczonej zawartości. 

Interaktywne wyniki zajęć, aby naśladować działania trenera. Interaktywna tablica pomaga. 

Podobieństwo do materiałów dydaktycznych i rozrywki dla dzieci: powolne i powtarzalne 

wyjaśnienia. 

 
● Druga klasa w Porto CCD – Senior University Eugénio de Andrade, miał 8 uczestników, w 

wieku od 65 do 75 lat, niektórzy seniorzy mieli bardzo podstawowe umiejętności cyfrowe. 

 
Punkty bólu: 

Struktura / Dynamika 
szkolenia 

Zawartość edukacyjna / Oprogramowanie Korzystanie ze sprzętu 

 
Towarzyszyć zbiorowego 
tempa / postępowania 
trenera. 
 

 
Identyfikowanie typów plików (ppt, doc itp.) 
 
Trudności ze znalezieniem pamięci i poruszaniem 
się po menu PPT; 
 
Wyloguj / wyloguj się, aby wyłączyć; 
identyfikowanie zaznaczeń tekstu; 
 
Identyfikowanie i interakcja z nakładającymi się 
elementami; nakładka tworzy nakładanie się 
powoduje strach przed interakcją; 
 
Użyj / znajdź mój ukryty (prawy przycisk), 
podmenu i sekcje; 
 
Edytuj, przenieść lub usunąć (tendencja jest 
przerobić (często ponawiać bez usuwania tego, co 
tworzy nakładanie się i konflikty interakcji); 
 
Odróżnić ikony myszy; 
 
Zaznacz tekst; 
 
Błąd między kliknięciem a dwukrotnym 
kliknięciem; 
 

 
Użyj klawiatury (wydaje się, że jest to 
dotykowe potrzeby, że klawiatura 
zastępuje, ponieważ jest złożona); 
 
Identyfikowanie kluczy; 
 
Kliknij dwukrotnie;. 
 
 

 
Tabela 5 – Punkty bólu 

 
Mocnych: 

Struktura / Dynamika szkolenia Zawartość 
edukacyjna / 
Oprogramowanie 

Korzystanie ze 
sprzętu 

 
Peer-to-peer, aby wyjaśnić poszczególne kwestie; 
 

 
 
 

   
Alternatywa dla 
dwukrotnego 
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Punktualne eksperymenty autonomicznie z myszą, gdy czują, że znajdują się 
w kontrolowanym / odwracalnym środowisku lub po długiej obserwacji 
ekranu). 
 

 kliknięcia: kliknij + 
enter                            
 

 
Tabela 6 – Mocne strony 

Wniosku: 

Wydaje się, że nie ma żadnej struktury treści w oparciu o interesy seniorów. 

O metodologii: szybsze tempo niż w poprzednim treningu. Szybsze, większe wyzwanie związane 

z pamięcią. Trener był bardzo szybki i miał jakieś negatywne bodźce (ciśnienie, pokazując złe 

ścieżki). Zbiorowa metodologia nauczania pozaformalnego nie jest skuteczna w identyfikowaniu 

indywidualnych problemów, co przyczynia się do poczucia "utraty" w szkoleniu w klasie. 

 
● Pierwsza klasa na Senior University Florbela Espanca, miał 7 uczestników, w wieku od 62 

do 76 lat. Ta klasa ma dwa poziomy uczniów, niektórzy seniorzy nie mieli umiejętności 

cyfrowych, a inni niskie umiejętności cyfrowe. 

 
Punkty bólu: 

Struktura / 
Dynamika 
szkolenia 

Zawartość edukacyjna / Oprogramowanie Korzystanie ze sprzętu 

 
 

 
Wykrywanie aplikacji na smartfonie; 
 
Menu i ustawienia w aplikacjach; 
 
Wyskakujące menu sugerują mylącą interakcję; 
 
Zamieszanie napisów / przycisków; wyblakłe 
kolory  i interakcja z płytkami 
przypodłogowymi; 
 
Poruszanie się po oknach i menu 
podręcznych(np.  ustawienia programu 
Outlook) 
Trudności z nawigacją po menu z więcej niż 
jednym poziomem nawigacji; 
 
Udostępnianie plików za pośrednictwem Dysku 
Google; 
 
Przenoszenie plików między folderami; 
 
Zamieszanie między widokami (ikona a lista); 
 
Preferencje dla klientów poczty e-mail ze 
względu na stabilność układu w 
oprogramowaniu; 
 
Edytuj, przenieść lub usunąć (tendencja jest 
przerobić (często ponawiać bez usuwania tego, 
co tworzy nakładanie się i konflikty interakcji); 

 
Celuj myszką na żądany obiekt. Tendencja do 
utrzymywanie myszy wyśrodkowany  na ekranie po 
interakcji (punkt odniesienia). 
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Odróżnić ikony myszy; 
 
Zaznacz tekst; 
 
Błąd między kliknięciem a dwukrotnym 
kliknięciem; 
 

 
Tabela 7 – Punkty bólu 

Mocnych: 

Struktura / Dynamika szkolenia Zawartość edukacyjna / Oprogramowanie Korzystanie ze 
sprzętu 

 
Interakcja i pytania aktywnie zadawane przez 
uczestników 

 
Zapoznaj się z pocztą e-mail; 
 
Autonomiczna nawigacja między lokacjami; 
 
Zakładki w przeglądarce ułatwiają 
nawigację; 
 

   
Napisz na smartfonie; 
 

 
Tabela 8 – Mocne strony 

 
Wyniki: 

Wstrzymane wyjaśnienie i schematy na tablicy zdecydowanie pomagają zrozumieć pojęcia 

(infografiki - uproszczenie informacji). Wszyscy uczestnicy notują. 

Tempo zajęć jest wstrzymane i uwzględnia pytania uczestników. Uczestnicy wydają się być 

spokojni i zainteresowani względami trenera. Trener najpierw wyjaśnia powoli, a następnie 

ilustruje i prowadzi uczestników. 

Zaangażowanie uczestników w dyskusję i zachęcanie do dzielenia się wiedzą. 

Wyjaśnienie zalet i wad korzystania z określonej technologii - znalezienie punktów zainteresowania 

w nauce oprogramowania. Ponieważ wyjaśnienia czasami używają pojęć, które są nieznane (np. 

pliki cookie, pamięć podręczna itp.) 

 
3.2.3 Wywiady 

 

Jedną z podstawowych metod badawczych bezpośredniego kontaktu z użytkownikami są 

wywiady, aby zebrać z pierwszej ręki osobiste raporty o doświadczeniu, postawach, opiniach i 

percepcjach. 

(Martin B., Hanington B., Universal Methods of Design,2012). 

 

Scenariusze wywiadów (Annex_2) 
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Wyniki 

Oprogramowania 

Dificulties Pokonywanie punktów 

 
Trudności w radzeniu sobie z menu z więcej niż 1 poziom, 
ukryte (np. Prawy przycisk), podmenu, zwijanie menu lub 
elementy wyskakujące; 
 
Utrata kierunku / mała zdolność do odzyskania po 
zgubieniu w menu; 
 
Identyfikowanie typów plików (ppt, doc itp.) 
 
Wyloguj się / wyloguj się, aby wyłączyć; 
 
Identyfikowanie zaznaczeń tekstu; 
 
Nakładki obiektów powodują strach przed interakcją; 
 
Edytowanie, przenoszenie lub usuwanie. Tendencja jest 
przerobić. 
 
Wykrywanie aplikacji na smartfonie; 
 
Identyfikacja elementów: podpisy / przyciski; wyblakłe kolory  
i interakcja z płytkami przypodłogowymi; 
 
Udostępnianie plików za pośrednictwem Dysku Google 
 
Przenoszenie plików między folderami 
 
Zamieszanie między widokami (ikona a lista) 
 
Preferencje dla klientów poczty e-mail ze względu na 
stabilność układu w oprogramowaniu; 
 

 
Zapoznaj się z pocztą e-mail; 
 
Autonomiczna nawigacja między lokacjami; 
 
Zakładki w przeglądarce ułatwiają nawigację; 
 
Łatwiej radzić sobie z treścią statyczną lub powtarzającym 
się zachowaniem  / rodzajem stałej interakcji; 

 
Struktura treningowa (zajęcia twarzą w twarz) 

Pozytywne aspekty Negatywne aspekty 

 
Łatwość uczenia się osobiście i pod kierunkiem trenera; 

 
Peer-to-peer, aby wyjaśnić poszczególne kwestie; 

 
Autonomiczne eksperymenty punktualne z myszą, gdy czują, że znajdują 
się w kontrolowanym / odwracalnym środowisku lub po długiej 
obserwacji ekranu; 

 
Wstrzymane instrukcje i powtarzanie treści już podane; 

 
Trzeba robić notatki na papierze i organizować informacje liniowo; 

 
Wizualna organizacja informacji; 
 

 
Niespersonalizowane wsparcie (klasa dla klasy), 
wyjaśnienie wątpliwości na żądanie. 

 
Trudności w nadążaniu za zbiorowym tempem 
szkolenia; 

 
Tabela 9 – Ogólne wyniki wywiadów 
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Wykryto problemy 

Oznaczenie Zastosowanie / opis Komentarze 

 
Korzystanie z 
myszy 

 
Trudności z rozróżnianiem i wykonywaniem 
poleceń (kliknij, kliknij dwukrotnie, przeciągnij); 
 
Preferencja dla gładzika po nabyciu nawyku; 
 
Trudności z rozróżnianiem ikon myszy; 
 
Najczęściej używane narzędzie do interakcji z 
komputerem 
 

 
Zależność myszy sugeruje niedobór dotykowy i 
złożoną organizację sensoryczną między różnymi 
komponentami. 

Korzystanie z 
klawiatury 

Mniej używane narzędzie; 
 
Wygodniejsze pisanie na smartfonie (być może ze 
względu na działanie oprogramowania i 
integrację klawiatury); 
 
 

Niewielkie użycie klawiatury sugeruje, że istnieje 
obawa interakcji z nią, brak zręczności lub brak 
pamięci do wykonywania poleceń. 

 
Tabela 10 – Ogólne wyniki wywiadów 

 

3.2.4 Grupy fokusowe 
 
Grupy fokusowe to metoda jakościowa służąca do pomiaru  opinii, uczuć i postaw grupy  

specjalnie  rekrutowanych uczestników na temat produktu, usługi, kampanii marketingowej lub 

marki (Martin B., Hanington B.,  Universal Methods of Design,2012). 

 

Sesje grup fokusowych(Nne x_3) 

 

Urządzenia - Wyniki 

Smartphone 

Pozytywne aspekty Negatywne aspekty 

bardzo przydatne do konkretnych zadań (płatności, e-mail, 
pogoda, itp.) 

 
najważniejsze i wyjątkowe urządzenie 

 
minimalizuje samotność i umożliwia kontakt z rodzinami. 

 
Połączenia wideo i wiadomości są skuteczne w kontaktach z 
innymi 
 

trudności z dostosowaniem się do małego ekranu i 
systemu operacyjnego 

 
nie jest wydajny jako narzędzie pracy 

 
istnieje wiele osób, które nadal nie korzystają 
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Tabletka 

Pozytywne aspekty Negatywne aspekty 

 
łatwiejsze w użyciu niż komputer; 

 
prostsze; 
 
bardziej przenośne; 
 
mniej skomplikowane, aby osiągnąć koniec podobny 
do zadań wykonywanych na KOMPUTERZE; 
 
ekran dotykowy bardziej intuicyjny niż mysz 
 

 
trudności w dostosowaniu się do płynności tabletu (uczucie utraty i 
to, że zawartość "ucieka") 

 
mniejszy ekran i rozmiar klawiatury. 

 

Komputerze 

Pozytywne aspekty Negatywne aspekty 

 
najlepsze do organizowania informacji 

 
najlepiej jako formalne narzędzie pracy 

 
hojność w rozmiarach klawiatury i ekranu 

 
Większa stabilność w kontrolach; 

 
dużo sprzętu 

 
wydatków na bieżąco ze sprzętem 

 
strach przed manipulacją, biorąc pod uwagę pozorną złożoność i użycie  
względu na  
Sprzętu 

 
trudności w pracy z myszką (ci, którzy są przyzwyczajeni do korzystania  
gładzika, nie potrzebują myszki) 
 

 

Tabela 11 – Ogólne wyniki wywiadów 

 

Wyniki 

Wszyscy uczestnicy uznali wartość posiadania umiejętności cyfrowych, aby być na bieżąco 

zarówno w pracy, jak i na poziomie osobistym, zwalczając w ten sposób wykluczenie społeczne. 

Uczenie się twarzą w twarz jest uznawane za najkorzystniejszą i najbardziej poszukiwaną, 

niezależnie od stopnia znajomości: jest bardziej skuteczne i oszczędza czas, ponieważ samo w 

sobie zajęłoby to więcej czasu. 

Trochę samokształcenia. Oznaczają one, że istnieje silne poczucie wzajemnej pomocy (peer-to-

peer), które znacznie ułatwia wymianę wiedzy i uczenie się. Największe trudności napotykane 

przez osoby starsze to konieczność systematycznego przeglądu / aktualizacji / uczenia się wiedzy. 
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Osoby starsze muszą być powiadamiane o ryzyku związanym z kontaktem z innymi osobami w 

Internecie; często seniorzy są ofiarami oszustw lub dzielą się poufnymi informacjami 

(bezpieczeństwo online). 

Edukacja online: utrata pojęcia rzeczywistej wartości towarów (do zakupu). 

Z reguły starzy dorośli proponują się uczyć / dostosowywać tylko wtedy, gdy mają prawdziwy 

powód i poczucie, że nie można ich zostawić. Potrzebujesz codziennego treningu. 

Pamięć robocza do zapamiętywania haseł i dostępu do danych. 

 

3.3  Testy użyteczności 
 
"Testowanie użyteczności jest metodą oceniającymi, która pozwala zespołom obserwować 

doświadczenie danej osoby z aplikacją cyfrową podczas przechodzenia przez etapy danego 

zadania (lub zestawu zadań). Metoda ta ma na celu pomóc zespołom zidentyfikować części 

interfejsu, które najbardziej regularnie frustrują i mylą ludzi, aby mogły być traktowane 

priorytetowo, naprawiały i ponownie testowane przed uruchomieniem (Martin B., Hanington B., 

Universal Methods of Design,2012)" 

 

W całym cyklu rozwoju produktu przeprowadzono 4 testyużyteczności. 

 
3.3.1 Test użyteczności 1 

 
Ten pierwszy test użyteczności miał próbę 8 uczestników, w wieku od 55 do 80 lat. Test został 

przeprowadzony na Uniwersytecie Seniora Florbela Espanca, w Matosinhos, i służył do testowania 

nawigacji i funkcjonalności platformy ICTskills4all na różnych urządzeniach - laptopach i tabletach. 

Uczestnicy otrzymali kilka zadań do wykonania (Annex_4). 

 

3.3.2 Test użyteczności 2 
 
Ten drugi test użyteczności miał próbę 7 uczestników, w wieku od 55 do 76 lat. Test został 

przeprowadzony na Uniwersytecie Seniora Florbela Espanca, w Matosinhos, służył do testowania 

nawigacji platformy ICTskills4all na różnych urządzeniach, laptopach i tabletach. 

Zadania powierzone uczestnikom były takie same, jak w poprzednim teście (Annex_5). 
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3.3.3 Test użyteczności 3 
 
Trzeci test użyteczności miał próbę 6 uczestników, w wieku od 55 do 80 lat. Test został 

przeprowadzony na Uniwersytecie Seniora Florbela Espanca, w Matosinhos, i służył do testowania 

nawigacji, ikony, kolory i funkcjonalność platformy ICTskills4all w komputerze stacjonarnym. 

Użyliśmy protokołu Think-aloud, który jest jedną z najczęstszych metod oceny. Prosi uczestników, 

aby wyrazić to, co myślą, robią, lub czują, gdy wykonują zestaw zadań.  

Think-aloud Protocol (Annex_6). 

● Wyniki wydajności 

Podsumowanie wyników 
 

Uczestników # Całkowita skuteczność zadań 
bez oparcia [(%) kompletne] 

Całkowita skuteczność 
zadań wspomaganych 

[(%) kompletne] 
Całkowit
a liczba 
błędów 

 
Odchyleni

a 
całkowite 

Łączna liczba 
asyst 

P1 100% 100% 0 1 1 

P2 100% 100% 0 3 2 

P3 100% 100% 0 1 5 

P4 100% 100% 0 1 3 

P5 100% 100% 0 1 3 

P6 100% 100% 0 1 1 

Oznacza 100% 100% 0 1,33 2,50 

Odchylenie 

standardowe 
0% 0% 0 0,82 1,52 

Min 100% 100% 0 1 1 

Max 100% 100% 0 3 5 

 

Tabela 12 – Podsumowanie wyników3  testu użyteczności 
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Wykres 13 – Podsumowanie wyników 3. testów użyteczności 

 

Wykresy podsumowujące 
 

 

Wykres 14 – Wskaźniki ukończenia zadania 
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Rysunek 15 - Łączna liczba asyst według zadania. 

 
 

 
 
Rysunek 16 - błędy użytkownika według zadania. 
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Rysunek 17 — Odchylenia według zadania. 

 

Wyniki te, informują nas o skuteczności, ale także o  efektywności, ponieważ zadania 2, 9  i  11, to 

te, w których uczestnicy zdecydowali się na alternatywne trasy, które w związku z tym wydały 

zasoby (+ czas). Jako takie, są to zadania, których  użytkownik  Interface -  U.Mogę być dalej 

zoptymalizowany, aby stać się bardziej wydajne. 

 

 
 
Rysunek 18 — Łączna liczba asyst według zadania. 

 
Warto zauważyć,  że zadania 5 i 7 są notorycznie te, które motywują większą opiekę w USA. I.  Jest 

to bezpośrednio związane ze skutecznością jako zdolność i autonomię do wykonywania zadania 

bez trudności. 
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Rysunek 19 — użytkownik pomaga według zadań. 

 
 
Wyniki satysfakcji - SUS - System Usability Scale wyniki i wyniki podrzędne 
 

Uczestników # SUS (na 100) Możliwość uczenia 

się WUS 

Wynik podrzędny (z 

20) 
P1 93 8 

P2 78 7 

P3 45 4 

P4 48 1 

P5 70 7 

P6 75 6 

Oznacza 68,2 5,5 

Odchylenie 

standardowe 

18,5 2,6 

Min 45 1 

Max 93 8 

 

Tabela 13 – SUS – Wyniki skali użyteczności systemu i wyniki podrzędne 

 

 
Wyniki satysfakcji - UEQ - Wyniki kwestionariusza user experience i wyniki podrzędne 
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Rysunek 20  – UEQ – Wyniki kwestionariusza doświadczenia użytkownika i wyniki podrzędne. 

 

3.3.4 Test użyteczności 4 
 
W czwartym teście użyteczności wzięło udział 6 uczestników w wieku od 55 do 74 lat. Test został 

przeprowadzony online, z powodu pandemii, i nagrany przez udział w ekranie. Testowano 

nawigację, zawartość, kolory i funkcjonalność platformy ICTskills4all w komputerze stacjonarnym. 

Podejście stosowane w tym teście użyteczności był Think-aloud Protokołu, który jest jednym z 

najczęstszych metod oceny. Uczestnicy zostali poproszeni o wyartykułowanie tego, co myślą, robią 

lub czują, gdy wykonują zestaw zadań.  

Think-aloud Protocol (Annex_7). 

 

-3 -2 -1 0 1 2 3

annoying/enjoyable
not understandable/understandable

dull/creative
difficult to learn/easy to learn

inferior/valuable
boring/exciting

not interesting/interesting
unpredictable/predictable

slow/fast
conventional/inventive
obstructive/supportive

bad/good
complicated/easy

unlikable/pleasing
usual/leading edge

unpleasant/pleasant
not secure/secure

demotivating/motivating
does not meet expectations/meets…

inefficient/efficient
confusing/clear

impractical/practical
cluttered/organized

unattractive/attractive
unfriendly/friendly

conservative/innovative

Mean value per Item
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Wyniki wydajności 
 

Uczestników # Skuteczność zadań bez oparcia 
[(%) kompletne] 

Skuteczność zadań 
wspomaganych [(%) 

kompletne] 
Całkowit
a liczba 
błędów 

Łącznych 
Odchyleni

a 
Łącznych 
Pomaga 

P1 69,23% 100% 1 2 1 

P2 100% 100% 0 2 1 

P3 83,33% 100% 0 0 2 

P4 100% 100% 0 0 1 

P5 100% 100% 0 0 1 

P6 100% 100% 0 0 0 

Oznacza 92,09% 100% 0,17 0,67 1,00 

Odchylenia 

standardowe 

13,04% 
0% 0,41 1,03 0,63 

Min 69% 100% 0 0 0 

Max 100% 100% 1 2 2 

 

Tabela 14 – Podsumowanie wyników 4testu  użyteczności 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 21 – Podsumowanie wyników. 
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Wykresy podsumowujące 
 

 

Wykres 22 – Wskaźniki ukończenia zadania. 

 

 

Rysunek 23 — całkowita liczba błędów według zadania. 
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Rysunek 24 — błędy użytkownika według zadania. 

Ten wykres  mówi nam, że zadanie 4 i odpowiednie funkcje interfejsu użytkownika zasługuje na 

ponowne rozpatrzenie i poprawę w celu optymalizacji skuteczności w dialogu Człowiek-Maszyna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 25 — Użytkownik pomaga według zadań. 

Po raz kolejny wykres ten informuje nas o możliwości optymalizacji skuteczności U.I  w "funkcjach", 

które odnoszą się do zadań 3, 7, 8, 11 i 13. pomoc, mówi nam, że nie jest jasne w USA. I.  

wykonywanie zadań zwiększających błąd (Skuteczność). 
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Wykres 26 – Wskaźniki ukończenia zadania. 

 
Wyniki satysfakcji - SUS - System Usability Scale wyniki i wyniki podrzędne 
 

Uczestników # SUS (ze 
100) 

Możliwość uczenia 
się WUS 

Wynik podrzędny (z 
20) 

P1 80,00 12 

P2 57,50 16 

P3 42,50 0 

P4 57,50 12 

P5 55,00 8 

P6 65,00 2 

Oznacza 59,6 8,3 

Odchylenie 
standardowe 

12,4 6,3 

Min 42,5 0 

Max 80 16 

 

Tabela 15 – Wyniki satysfakcji - SUS  - Wyniki użyteczności systemu i wyniki podrzędne. 

 

Wyniki testów użyteczności pomogły nam poprawić skuteczność i efektywność naszej   

strony edukacyjnej ,  w zależności od potrzeb użytkownika końcowego, w tym przypadku osób 

starszych. 
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Wniosku 
 

Globalna populacja szybko się starzeje, tempo starzenia się społeczeństwa jest znacznie 

szybsze niż w przeszłości (Światowa Organizacja Zdrowia, Starzenie się i Zdrowie,  2018),                      a 

większość usług jest oferowana głównie online, zwłaszcza teraz, gdy ludzkość stoi w obliczu 

kryzysu pandemicznego. Najbardziej podatnym na zagrożenia zakres populacji są osoby starsze, 

co zwiększa konieczność projektowania dostępnych interfejsów użytkownika, które uwzględniają 

potrzeby osób starszych.  

Potrzeby te są związane ze zmianami poznawczymi, percepcyjnymi                                                        

i psychomotorycznymi, które zachodzą w procesie starzenia się, które wpływają na sposób,                     

w jaki osoby starsze wchodzą w interakcje z urządzeniami cyfrowymi. 

Projekcja dla tak niejednorodnej populacji, w jej odniesieniach kulturowych i umiejętnościach 

cyfrowych jest wyzwaniem dla projektantów i programistów. Aby osiągnąć cel, który został 

skierowany w tym intellectual output (O3) projektu ICTskills4All, rozwoju integracyjnej                             i 

dostępnej platformy edukacyjnej, www.ictskills4all.eu i narzędzi edukacyjnych, opracowano 

strategię z uwzględnieniem metodologii projektowania skoncentrowanej na użytkowniku. 

Metodologia ta uchwalła partycypacyjne sesje projektowe, testy użyteczności, angażując 

w ten sposób wszystkie zainteresowane strony w cyklu rozwoju strony internetowej,                                       

aby zapewnić zaspokojenie potrzeb osób starszych (kilka wymiarów: wiek, płeć, umiejętności 

fizyczne, psychiczne i poznawcze, oczekiwania, styl życia, pochodzenie społeczno-ekonomiańskie). 

Niektóre pojęcia są szczególnie istotne dla ochrony integracji interaktywnego artefaktu. 

Jest to przypadek projektowania, w którym szczegółowo niektóre z najważniejszych zasad 

projektowania interakcji, a także wzorców interakcji. 

Rozwój wszystkich wyników intelektualnych tego projektu przyniósł nam bardzo ważne 

rezultaty, które zostały wykorzystane w projekcie, ale ułatwią przyszłe prace nie tylko dla tego 

konsorcjum, ale także dla innych podmiotów, które rozwijają lub chcą rozwijać pracę, w obszarze 

integracji starszych obywateli poprzez cyfryzację. 

Wyniki produkcji intelektualnej 1, 2, 4 i 5 były ważne głównie dla rozwoju produkcji 

intelektualnej 3 (O3) – platforma internetowa i narzędzia edukacyjne. Nieodłącznym elementem 

niniejszego pakietu prac uważa się za wielki atut wyniki obserwacji terenowej osób starszych, które 

wchodzą w interakcje z urządzeniami elektronicznymi w pilotażach oraz w testach użyteczności 

umożliwiających większą świadomość potrzeb odbiorców docelowych projektu wraz z samym 

rozpowszechnianiem. 

Główne i dodatkowe wyniki intelektualne, o ile kształtujące doświadczenie w pracy 

konsorcjum uniwersyteckiego stanowią zatem kamień węgielny dla przyszłej pracy w zakresie 

interakcji człowiek-komputer w kierunku wzmocnienia pozycji dorosłych obywateli. 

about:blank
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Załączniki 
 

Annex_1 – Ankieta 
 

ICTskills4All: Umiejętności cyfrowe w 55+dults 

ICTskills4All to międzynarodowyprojekt, finansowany  przez Komisję Europejską w ramach 

programu Eramus + KA2  i  koordynowany przez Uniwersytet w Porto. Głównym celem tego 

projektu jest wzmocnienie pozycji  i promowanie nabywania  umiejętności cyfrowych wśród 

populacji 55+. Mając na uwadze tę wizję, jesteśmy zobowiązani do opracowania materiałów 

edukacyjnych do nauki na odległość i online, a także programów nauczania twarzą w twarz.  

 

Compreender a opinião e perfil dos eventuais beneficiários destes serviços é, para nós, crucial, 

sendo esse o motivo que sustenta a realização deste estudo previamente ao desenvolvimento 

dos referidos materiais. Este questionário é anónimo e voluntário, pelo que os dados serão 

utilizados para fins de análise estatística e científica. Agradecemos desde já o seu tempo e a 

sua colaboração. 

Zrozumienie opinii i profilu ewentualnych beneficjentów tych usług jest dla nas kluczowe, co 

jest dla nas powodem, który wspiera realizację tego badania przed opracowaniem tych 

materiałów. Kwestionariusz ten jest anonimowy i dobrowolny, więc dane będą 

wykorzystywane wyłącznie  do celów analizy statystycznej i naukowej. Z góry dziękujemy za 

czas i współpracę. 

 

Przewidywany czas trwania: 7 minuts 

 

Więcej informacji: 

https://up.pt/ictskills4allŚledź nas 

 

na  Facebooku: 

www.facebook.com/ictskills4all 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=https://up.pt/ictskills4all&sa=D&source=editors&ust=1616670572637000&usg=AFQjCNFr52eZ_Gw-7HhyZVgRz0LgOQvm1Q
https://www.google.com/url?q=http://www.facebook.com/ictskills4all&sa=D&source=editors&ust=1616670572637000&usg=AFQjCNFVNLWP2gxwbPggWeaPPIQiPYLWDw
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A. Naprofil sonal 

 
W tej sekcjiw złym pytamy o pewne informacje (płeć, miejsce zamieszkania w grupie 

wiekowej; status zawodowy) w celu przeprowadzenia analizy statystycznej i naukowej: 

 

A1. Proszę nam powiedzieć ynaszej płci 

A1.1 Fem ale (Female) 
 

A1.2 Male (włas iem 
 

A1.3 Prefer  nie  znaczy   
 

 

A2. Proszę nam powiedzieć ynaszej grupy wiekowej 

A2.1 55-59 
 

A2.2 60-64 
 

A2.3 65-69 
 

A2.4 70-74 
 

A2.5 75-79 
 

A2.6 80-84 
 

A2.7 85+ 
 

A3. Miasto / obszar zamieszkania (Napisz odpowiedź poniżej) 

 
 

A4. Jaki jest Twój status zawodowy? 

A4.1 Zatrudniony 
 

A4.2 Emeryturze 
 

 
 
Profil użytkownika 
 
W tej sekcji zadamy kilka pytań w celu zrozumienia profilu użytkownika dotyczącego ICT 

(Technologie informacyjne). Pamiętaj o pytaniach, na które możesz wybrać więcej niż 

jedną opcję. 

 

B1. Jak oceniasz swoje umiejętności w zakresie ICT? (poziom) 

B1.1 Początkujący (wiem, jak włączyć urządzenie / komputer i jego podstawowe funkcje i 
komponenty) 
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B1.2 Podstawowy (wiem, jak korzystać z prostych programów, jednak nadal potrzebuję 
wsparcia i nauczyć się rozwiązywać problemy) 

 

B1.3 Niezależny użytkownik (wiem, jak korzystać z urządzenia i programów autonomicznie, 
mimo że nadal potrzebuję wsparcia od czasu do czasu) 

 

B1.4 Zaawansowany użytkownik (wiem, jak korzystać z urządzeń i oprogramowania i mogę 
rozwiązać większość problemów samodzielnie) 

 

 
B2. Jaka jest Twoja motywacja do uczenia się umiejętności ICT? 

(Wybierz jedną lub więcej opcji) 

 
B2.1 Nabywanie kompetencji na rynku pracy 

 

B2.2 Ciekawość 
 

B2.3 Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami technologicznymi 
 

B2.4 Bądź aktywny społecznie 
 

B2.5 Bądź w kontakcie z innymi osobami 
 

B2.6 Zdobywanie wiedzy lub zbieranie informacji 
 

B2.7 Żaden z powyższych 
 

 
B3. Jakie są Twoim zdaniem zalety uczenia się umiejętności ICT dla osób w twojej grupie wiekowej? 

(Jeśli nie znajdziesz korzyści, proszę odpowiedzieć za pomocą opcji "Nie znajduję korzyści") 

(Wybierz jedną lub więcej opcji) 
 

B3.1 Nabywanie kompetencji na rynku pracy 
 

B3.2 Dostęp do towarów i usług 
 

B3.3 Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami technologicznymi 
 

B3.4 Utrzymanie autonomicznego stylu życia 
 

B3.5 Jest to pozytywny bodziec poznawczy 
 

B3.6 Pomaga utrzymać aktywność społeczną 
 

B3.7 Kontakt z innymi ludźmi 
 

B3.8 Nie znajduję zalet 
 

 
B4. Jak sądzisz, jakie są to główne bariery dla osób w twojej grupie wiekowej, aby nauczyć się 
umiejętności ICT? 
(Wybierz jedną lub więcej opcji) 
 

B4.1 Trudności w dostosowywaniu się do nowych technologii i ich aktualizacji 
 

B4.2 Problemy zdrowotne (np. brak pamięci krótkotrwałej, ostrość wzroku lub zdolności 

motorycznych) 

 

B4.3 Złożoność interakcji z wieloma składnikami (ekranem, myszą i klawiaturą) 
 

B4.4 Poczucie odrzucenia wobec rosnącego społeczeństwa technologicznego 
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B4.5 Trudności z dostępem do programów szkoleniowych 
 

B4.6 Nieodłączne koszty zakupu sprzętu lub aktualizacji urządzeń 
 

B4.7 Innych: 
 

 

B5. Czy masz jakieś zadanie lub program komputerowy, którym jesteś zainteresowany w nauce 

lub zdobywaniu większej wiedzy na temat? Jeśli tak, które programy lub zadania? 

  
 

B6. Określ, jeśli w ogóle, jakich treści lub programóA. chcesz się nauczyć lub pogłębić swoją 

wiedzę. 

(Proszę napisać odpowiedź poniżej) 

  
 

B7. Jakich narzędzi lub programów komputerowych używasz częściej lub które są dla Ciebie 

bardziej przydatne? 

(Proszę napisać odpowiedź poniżej) 

  
 
B8. Korzystanie z komputera, które programy lub zadania wydają się być trudniejsze? Albo które 

były najtrudniejsze do nauczenia?  (Wybierz jedną lub więcej opcji) 

 
B7.1 Uruchamianie sesji na komputerze 

 

B7.2 Wyłączanie komputera 
 

B7.3 Uzyskiwanie dostępu do poczty e-mail i korzystanie z niej 
 

B7.4 Surfuj w Internecie 
 

B7.5 Korzystanie z mediów społecznościowych 
 

B7.6 Microsoft PowerPoint (lub podobne programy) 
 

B7.7 Microsoft Word (lub podobne programy) 
 

B7.8 Program Microsoft Excel (lub podobne programy) 
 

B7.9 Znajdowanie plików przy użyciu Eksploratora (w systemie Windows) lub findera (na 

komputerze Mac) 

 

B7.10 Korzystanie z chmur lub dysk 
 

B7.11 Wykonywanie poleceń  za pomocą klawiatury 
 

B7.12 Wyszukiwanie informacji online (za pomocą wyszukiwarek) 
 

B7.13 Oglądaj vídeos/filmy 
 

B7.14 Oglądaj vídeos/filmy online 
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B7.15 Dostęp do e-usług (bank, finanse itp.) 
 

B7.16 Zakupy online 
 

B7.17 Korzystanie ze Skype'a lub innych aplikacji komunikacyjnych 
 

B7.18 Konfigurowanie komputera (Ustawienia) 
 

B7.19 Zobacz/edytuj zdjęcia 
 

B7.20 Słuchanie muzyki 
 

B7.21 Edytowanie filmów 
 

B7.22 Granie w gry 
 

B7.23 Innych: 
 

 

C. Urządzenia mobilne 
 
W tej sekcji przyjrzymy się profilowi Użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem 

urządzeń mobilnych - mobilnych (smartfon) i tabletów. 

C1. Czy regularnie korzystasz ze smartfona? 
 

C1.1 Tak 
 

C1.2 Nie (przejdź do C3) 
 

 

C2. Jakie zadania zwykle wykonujesz na smartfonie? 
(Proszę o choose jedną lub więcej opcji) 
 

C2.1 Rozmowy i wiadomości 
 

C2.2 Rób zdjęcia i nagrywaj wideo 
 

C2.3 Sprawdź pogodę 
 

C2.4 Zakupy 
 

C2.5 Bądź w mediach społecznościowych 
 

C2.6 Dokonuj płatności 
 

C2.7 Czytaj wiadomości 
 

C2.8 Surfuj online 
 

C2.9 Słuchanie muzyki 
 

C2.10 Oglądanie filmów lub filmów 
 

C2.11 Dostęp do e-usług (bank, transporty, zdrowie itp.) 
 

C2.12 Korzystanie z GPS i map 
 

C2.13 Korzystanie z aplikacji komunikacyjnych (Messenger, WhatsApp, Skype itp.) 
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C2.14 Użyj PayPal 
 

C2.15 Graj w gry 
 

C2.16 Korzystanie z poczty e-mail 
 

C2.17 Innych: 
 

 

C3. Czy wcześniej używałeś tabletu? 
 

C3.1 Tak 
 

C3.2 Nie (przejdź do C5) 
 

 

C4. Jakie zadania zwykle wykonujesz na tablecie? 
(Wybierz jedną lub więcej opcji) 
 

C4.1 Połączenia i wiadomości 
 

C4.2 Rób zdjęcia i nagrywaj wideo 
 

C4.3 Sprawdź pogodę 
 

C4.4 Zakupy 
 

C4.5 Bądź w mediach społecznościowych 
 

C4.6 Dokonuj płatności 
 

C4.7 Czytaj wiadomości 
 

C4.8 Surfuj online 
 

C4.9 Czytanie dokumentów 
 

C4.10 Oglądanie filmów lub filmów 
 

C4.11 Słuchanie muzyki 
 

C4.12 Dostęp do e-usług (bank, transporty, zdrowie itp. 
 

C4.13 Czytaj e-booki lub e-czasopisma 
 

C4.14 Korzystanie z aplikacji komunikacyjnych (Messenger, WhatsApp, Skype itp.) 
 

C4.15 Użycie płatności online, np.  PayPal 
 

C4.16 Pisanie dokumentów 
 

C4.17 Graj w gry 
 

C4.18 Korzystanie z poczty e-mail 
 

C4.19 Innych: 
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C5. Czy widzisz zalety korzystania z tabletu w porównaniu z komputerem? Jeśli tak, to które? (W 
przypadku, gdy nie, wybierz opcję "Nie identyfikuję korzyści") 
(Proszęose jedną lub więcej opcji) 
 

C5.1 Jest to prostsze, ponieważ ma mniej komponentów 
 

C5.2 Ekran dotykowy ułatwia interakcję z 
 

C5.3 Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami technologicznymi 
 

C5.4 Oprogramowanie jest łatwiejsze do zrozumienia 
 

C5.5 Łatwiej jest surfować online 
 

C5.6 Nie identyfikuję korzyści 
 

C5.7 Innych: 
 

 

D. Bezpieczeństwo online 
 
Ta sekcja poświęcona jest bezpieczeństwu online i korzystaniu z Internetu. 
 
D1. Czy zazwyczaj surfujesz online? 
 

D1.1 Tak 
 

D1.2 Nie (przejdź do D3) 
 

 
D2. Co zwykle robisz online? 
 
 

D3. Czy uważasz bezpieczeństwo online za ważny temat do nauki? 
(Wybierz jedną opcję) 
 

D3.1 Tak 
 

D3.2 Nie 
 

D3.3 Nie mam zdania w tej sprawie 
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E. Proszę ocenić następujące stwierdzenia zgodnie z następującą skalą: 1 - 
Zdecydowanie się nie zgadzam; 2 - Nie zgadzam się; 3 - Nie zgadzam się ani nie 
zgadzam się / nie mam zdania; 4 - Zgadzam się; 5 - Zdecydowanie się zgadzam. 

(Wybierz liczbę od 1 do  5) 
 

E1. "Wiedza o tym, jak korzystać z urządzeń mobilnych, jest ważną umiejętnością, aby mieć 
bardziej aktywny tryb życia i wspierać integrację społeczną wśród wszystkich pokoleń."      

1 2 3 4 5 
 

E2. "Nabywanie umiejętności cyfrowych jest ważne dla zapewnienia integracji zawodowej 

wszystkich pokoleń aktywnych zawodowo." 
     

1 2 3 4 5 
 

E3. "Wiedza o tym, jak poruszać się po Internecie, jest ważną umiejętnością dla bardziej 
aktywnego stylu życia i promowania integracji społecznej wszystkich pokoleń."      

1 2 3 4 5 
 

E4. "Korzystanie z Internetu przyczynia się do minimalizacji izolacji rodziny." 
     

1 2 3 4 5 
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Annex_2 – Scenariusze wywiadów 
 
Indywidualne wywiady z użytkownikami końcowymi 
 
 

- Jakie są Twoje motywacje do nauki ICT i korzystania z komputera? 

- Jak myślisz, jak jest to przydatne dla ludzi z twojego pokolenia? 

 

- Jakie są główne trudności osób w twojej grupie wiekowej w korzystaniu z komputera? 

- I korzystać z programów, przeglądać Internet, sprawdzić e-mail, itp.? 

- Jak się czujesz najbardziej ograniczone? 

- I jakie wyzwania uważasz za pokonane? Albo jakie narzędzia znasz najlepiej, a które są dla 

Ciebie przydatne? 

 

- Jesteś już użytkownikiem smartfona? A tabletki? 

- Czy uważasz, że są one ważne urządzenia dzisiaj? 

- Czy uważasz, że tablety, ponieważ są wrażliwe na dotyk i mają mniej składników, są 

łatwiejsze w użyciu niż komputery? 

 

- Począwszy od poziomu wiedzy 0, jaka jest najlepsza strategia, twoim zdaniem, aby 

rozpocząć naukę ICT? 

 
- Wyobrażasz sobie samodzielną naukę ICT? 

 
- W przypadku, gdy możesz nauczyć się ICT na własną rękę, jak chcesz czuć się wspierany? 

Jak chcesz poprosić o wsparcie i jak chcesz się z tobą skontaktować? 

- Jeśli zaczynałeś od 0 i miałeś wybór, czy wybrałbyś tablet lub komputer? 
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Annex_3 – sesje grup fokusowych 
 
Skrypt sesji 
 
Moment 1 - Dynamika grupy - Prezentacja (15 min) 
 
Adaptacja bez balonów: Papier z pisemną nazwą. Przetasowaliśmy dokumenty i zapytaliśmy 

osobę, która zadała pytanie. powtarzamy 3 razy, a następnie przedstawiamy się na podstawie 

tych informacji. 

 
Moment 2  – Grupa fokusowa (30/40  min)   
 
(Przedstaw działanie: wyjaśnij, że nie jest to proces ich oceny, że staramy się zrozumieć tę 

publiczność i zaprojektować dla nich zoptymalizowane materiały) . 

 

Pytania do zbadania: 

- Jakie są Twoje motywacje do nauki ICT i korzystania z komputera? 

- Jak myślisz, jak jest to przydatne dla ludzi z twojego pokolenia? 

 

- Jakie są główne trudności osób w twojej grupie wiekowej w korzystaniu z komputera? 

- Jak się czujesz najbardziej ograniczone? 

- I jakie wyzwania uważasz za pokonane? Albo jakie narzędzia znasz najlepiej, a które są dla 

Ciebie przydatne? 

 

- Jesteś już użytkownikiem smartfona? A tabletki? 

- Czy uważasz, że są one ważne urządzenia dzisiaj? 

- Czy uważasz, że tablety, ponieważ są wrażliwe na dotyk i mają mniej składników, są 

łatwiejsze w użyciu niż komputery? 

 

- Począwszy od poziomu wiedzy 0, jaka jest najlepsza strategia, twoim zdaniem, aby 

rozpocząć naukę ICT? 

- Wyobrażasz sobie samodzielną naukę ICT? 

- W przypadku, gdy możesz nauczyć się ICT na własną rękę, jak chcesz czuć się wspierany? 

Jak chcesz poprosić o wsparcie i jak chcesz się z tobą skontaktować? 

- Jeśli zaczynałeś od 0 i miałeś wybór, czy wybrałbyś tablet lub komputer? 

 

(Przerwa kawowa – 10 min) 
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Moment 3  – Proces twórczy - Burza mózgów (30  min)   
 

(Obecna aktywność: proces twórczy, zróbmy sesję burzy mózgów) 

 

Pytania do zbadania: 

- Które narzędzia cyfrowe są dziś najważniejsze? 

 

- Co najbardziej interesuje Cię nauka? 

- Czego chciałbyś się nauczyć, czego jeszcze się nie nauczyłeś? 

- Jak myślisz, co jest najważniejsze, aby dowiedzieć się dzisiaj, biorąc pod uwagę obecne 

perspektywyspołeczne itechnologiczne? 

- I być na rynku pracy? 

- Poznaj korzystanie z urządzeń mobilnych i tabletów. 
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Annex_4 – 1st  Zadania testowe użyteczności 
 
Zadanie 1 

Znajdź film instruktażowy, aby dowiedzieć się, jak poruszać się po  witrynie  sieci Web. 

 

Zadanie 2 

Przejdź do sekcji Motywy szkoleniowe i wpisz temat "Bezpieczeństwoonline". 

2.1 Po wejściu do tematu poszukaj treści 2 - "Jak wykryć złośliwą stronę internetową"; 

2.2 Następnie przejdź do treści 3 - "Prywatność online"; 

2.3 Przejdź do następnej zawartości, numer 4. 

 

Zadanie 3 

Przejdź ponownie do tematów nauki i przejdź do tematu "Urządzenia mobilne". 

 

Zadanie 4 

Przejdź do sekcji Pomoc, przejdź do często zadawanych pytań. 

Wybierz pierwsze pytanie. 
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Annex_5 – 2nd  Zadania testowe użyteczności 
 
Zadanie 1 

Znajdź film instruktażowy, aby dowiedzieć się, jak korzystać z  witryny  sieci Web,zgodnie z 

urządzeniem, na które się znajdujesz. 

 

Zadanie 2 

Dostęp do tematu edukacyjnego "Bezpieczeństwo online". 

Po wejściu do tematu poszukaj treści 5  - " Jak pobrać zawartość lub pobrać ją bezpiecznie? "; 

 

Zadanie 3 

Przejdź do treści 4 "Prywatność online". 

 

Zadanie 4 

Przejdź do sekcji Pomoc. Poszukaj często zadawanych pytań. Otwórz pierwsze pytanie. 
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Annex_6 – 3test  użyteczności   
 
Pomyśl na głos Protokół 
 
1.1 Ogólne instrukcje uczestnika  

Uczestnicy powinni otrzymać następujące informacje dotyczące projektu: 

ICTskills4All to międzynarodowy projekt, finansowany przez Unię Europejską w ramach programu 

Erasmus+ KA2, koordynowany przez Uniwersytet w Porto i opracowany w ramach Centrum 

Kompetencji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się na Uniwersytecie w Porto – 

Porto4Ageing, którego celem jest rozwój projektów w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia 

się. 

Strona internetowa ICTskills4All.eu ma na celu rozwijanie umiejętności cyfrowych poprzez kursy 

treści edukacyjne, opracowane specjalnie dla populacji powyżej 55 roku życia, których 

umiejętności w tej dziedzinie są zmniejszone. ICTskills4All.eu stanowi wkład w poprawę jakości 

życia i autonomii osób starszych, mając na celu pozytywny wpływ na sektor edukacji dorosłych i 

osób starszych w środowiskach cyfrowych oraz w następstwie obecnej tendencji w sektorze 

educational i społeczeństwie informacyjnym. 

Ten test jest ograniczony do kontekstu komputera stacjonarnego, aby przetestować użyteczność 

strony internetowej. 

 

Jeśli chodzi o prototypy: 

Następnie można użyć komputera do przeglądania witryny i odnajdywać zawarte w niej 

informacje. Czy masz jakieś pytania dotyczące procedury?  

 

Test screenera: 

Na początek chciałbym zadać kilka pytań: 

- Ile maszlat? 

- Jaka jest twojaedukacja? 

- Jaki jest Twój zawód? (Jeśli na emeryturze, zapytaj, co było poprzednie zadanie) 

- Czy korzystasz z komputera? Czy używasz smartfona? Jeśli nie, masz jużed  smartphone 

or  otjej urządzenie dotykowe? 

  

W odniesieniu do badania: 

Przede wszystkim chciałbym prosić o zgodę nafilmowanie testu pod kompromisem, że te obrazy 

są wyłącznie do celów badawczych i nie będą pokazywane nikomu innemu niż naukowcy 
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pracujący nad wynikami tego testu. Chciałbym również prosić o przeczytanie i podpisanie tego 

świadomego formularza zgody.  

Naszym celem jest teraz ocena użyteczności tej strony internetowej i w tym celu poprosimy Cię o 

wykonanie niektórych zadań za pomocą strony internetowej w komputerze. Wyjaśnię zadanie, 

możesz mnie zapytać o wszystko, czego o tym nie rozumiesz, a następnie możesz spróbować  

wykonać zadanie. Spróbuj zrobić to tak, jakbym nie był tutaj, ale jeśli czujesz, że utkniesz, możesz 

poprosić mnie o pomoc. Możesz również wyrazić swoją opinięna temat każdego aspektu 

prototypów. Pamiętaj, że jesteśmy stroną internetową, a nie użytkownikiem, i że nie ma dobrego 

lub złego sposobu na wykonanie zadania. Ponadto, szukamy zarówno dobrych, jak i złych opinii, 

więc nie powstrzymaj się od wyrażania złej opinii ani nie wskaż żadnych błędów, które możesz 

napotkać. Są one oczekiwane i doceniamy, jeśli dasz nam znać. 

 

W odniesieniu do struktury strony internetowej: 

Thjest strona jest przetłumaczona na cztery języki i pozwala użytkownikowi z kilku umiejętności 

cyfrowych, aby dowiedzieć się, jak korzystać z komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu i 

smartfona do pisania, surfowania po Internecie, sklep, kontakt sieci społecznych. 

Wszystkie treści są fikcyjne... 

Masz pytania? 

 

1.2 Instrukcje zadań uczestników 

Uczestnicy zostali poproszeni o wypróbowanie następujących zadań: 

1. Zmień język na English. 

Idealny przepływ: [Kliknij przycisk portugalski -> Kliknij przycisk angielski] 

2. Z poprzedniego ekranu return do strony głównej. 

Idealny przepływ [Click  Przycisk Wstecz] 

3. Na stronie głównej zwiększrozmiar czcionki t do średniej. 

Przepływ idealny [Kliknij menu ułatwień dostępu - > (second letter)] 

4. Increase the  rozmiar czcionki  do dużych. 

[Kliknij menu ułatwień dostępu - > (trzeci letter)] 

5. Wybierz vídeo na Bezpieczeństwo online. 

Idealny przepływ: [Kliknij przycisk Motyw uczenia się -> Kliknij przycisk Bezpieczeństwo 

online / or  icon  /  lub  Wyświetl  contents  - > Click  obejrzyj film] 

6. Z poprzedniego ekranu wybierz  video  na  Przeglądaj  online. 

Idealny przepływ: [Kliknij tyłek motywów uczenia sięna  -> Click    przycisk  Przeglądaj  

online / or  icon  /  lub  View  contents - > Click  watch  video] 
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7. Rób wyszukiwanie na kursach. 

Idealny przepływ [Kliknij powiększający glass  icon -> Napisz kursy] 

8. Otwórz połączenieAcebooka F. 

Idealny przepływ: [Kliknij jedną z ikonFacebooka] 

9. Dostęp do Pomocy i kontaktów za pośrednictwem mapy witryny . 

Idealny przepływ: [Kliknij przycisk Mapa witryny -> Kliknij przyciskPomoc i kontakty] 

10. Wypełnij i prześlij formularz Pomocy. 

Idealny przepływ: [Kliknij przycisk Pomoc i kontakty -> Kliknij ikonę / lub Wyślij 

wiadomość e-mail  -> Click  Przycisk Wyślij  ] 

11. Z poprzedniego ekranu dostęp do często zadawanych pytań. 

Idealny przepływ: [Kliknij przycisk Wstecz, aby pomócd  Kontakty - > Click ikona / lub 

często zadawane pytania] 

 

Po badaniu i kwestionariuszach: 

Masz pytania lub komentarze? Dziękuję bardzo za udział w tym teście, twójpo inion jest bardzo 

cenne dla nas. 

 

Patrz: 

Narodowy Instytut Standardów i Technologii, NISTIR 7432 – Wspólna specyfikacja branżowa 

użyteczności – Wymagania, 2007 
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Annex_7 – 4test  użyteczności 
 
Pomyśl na głos Protokół 
 
1.1 Ogólne instrukcje uczestnika  

Uczestnicy powinni otrzymać następujące informacje dotyczące projektu: 

ICTskills4All to międzynarodowy projekt, finansowany przez Unię Europejską w ramach programu 

Erasmus+ KA2, koordynowany przez Uniwersytet w Porto i opracowany w ramach Centrum 

Kompetencji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się na Uniwersytecie w Porto – 

Porto4Ageing, którego celem jest rozwój projektów w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia 

się. 

Strona internetowa ICTskills4All.eu ma na celu rozwijanie umiejętności cyfrowych poprzez kursy 

treści edukacyjne, opracowane specjalnie dla populacji powyżej 55 roku życia, których 

umiejętności w tej dziedzinie są zmniejszone. ICTskills4All.eu stanowi wkład w poprawę jakości 

życia i autonomii osób starszych, mając na celu pozytywny wpływ na sektor edukacji dorosłych i 

seniorów w środowiskach cyfrowych oraz w następstwie obecnej tendencji w sektorze edukacji i 

społeczeństwie informacyjnym. 

Ten test jest ograniczony do kontekstu komputera stacjonarnego, aby przetestować użyteczność 

strony internetowej. 

 

Jeśli chodzi o prototypy: 

Następnie można użyć komputera do przeglądania witryny i odnajdywać zawarte w niej 

informacje. Czy masz jakieś pytania dotyczące procedury?  

 

Test screenera: 

Na początek chciałbym zadać kilka pytań: 

- Ile maszlat? 

- Jaka jest twojaedukacja? 

- Jaki jest Twój zawód? (Jeśli na emeryturze, zapytaj, co było poprzednie zadanie) 

- Czy korzystasz z komputera? Czy używasz smartfona? Jeśli nie, masz jużed  smartphone 

or  otjej urządzenie dotykowe? 

  

W odniesieniu do badania: 

Przede wszystkim chciałbym prosić o zgodę nafilmowanie testu pod kompromisem, że te obrazy 

są wyłącznie do celów badawczych i nie będą pokazywane nikomu innemu niż naukowcy 
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pracujący nad wynikami tego testu. Chciałbym również prosić o przeczytanie i podpisanie tego 

świadomego formularza zgody.  

Naszym celem jest teraz ocena użyteczności tej strony internetowej i w tym celu poprosimy Cię o 

wykonanie niektórych zadań za pomocą strony internetowej w komputerze. Wyjaśnię zadanie, 

możesz mnie zapytać o wszystko, czego o tym nie rozumiesz, a następnie możesz spróbować 

wykonać zadanie. Spróbuj zrobić to tak, jakbym nie był tutaj, ale jeśli czujesz, że utkniesz, możesz 

poprosić mnie o pomoc. Możesz również wyrazić swoje opinie dotyczące każdego aspektu 

prototypów. Pamiętaj, że jesteśmy stroną internetową, a nie użytkownikiem, i że nie ma dobrego 

lub złego sposobu na wykonanie zadania. Ponadto, szukamy zarówno dobrych, jak i złych opinii, 

więc nie powstrzymaj się od wyrażania złej opinii ani nie wskaż żadnych błędów, które możesz 

napotkać. Są one oczekiwane i doceniamy, jeśli dasz nam znać. 

 

W odniesieniu do struktury strony internetowej: 

Thjest strona jest przetłumaczona na cztery języki i pozwala użytkownikowi z kilku umiejętności 

cyfrowych, aby dowiedzieć się, jak korzystać z komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu i 

smartfona do pisania, surfowania po Internecie, sklep, kontakt sieci społecznych. 

Znajdziesz tu różne rodzaje treści: tekst, obrazy, ilustracje iwideo. 

Masz pytania? 

 

1.2 Instrukcje zadań uczestników 

Uczestnicy zostali poproszeni o wypróbowanie następujących zadań: 

1. Zmień język na angielski. 

Idealny przepływ: [Kliknij przycisk portugalski -> Kliknij przycisk angielski] 

2. Z poprzedniego ekranu return do strony głównej. 

Idealny przepływ [Click  Przycisk Wstecz] 

3. Na stronie głównej zwiększrozmiar czcionki t do  dużego. 

Przepływ idealny [Kliknij menu ułatwień dostępu - > (trzeci  letter)] 

4. Przejdź do menu Jak poruszać się po stronie internetowej i rozpocząć wprowadzenie 

wideo. 

[Kliknij przycisk Jak poruszać się po menu strony internetowej - >  kliknij przycisk 

Odtwórz na filmie] 

5. W tym samym filmie powiększ ekran. 

Idealny przepływ: [Kliknij wideo pełnoekranowe] 

6. W tym samym filmie pobierz film na komputer. 

Idealny przepływ: [Kliknij tyłek pobierania  na] 

7. Dostęp do zawartości szkoleniowej na temat Monitora. 
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Idealny przepływ [Kliknij na tematy edukacyjne  ->  Click  ob  Basic/ lub ikona/ lub 

Wyświetl zawartość - > Kliknij na Co to jest komputer?/ lub ikona/ lub Wyświetl 

zawartość - > Kliknij na Monitor /lub ikonę / lub Wyświetl zawartość] 

8. Dostęp do zawartości Jak utworzyć konto e-mail. 

Idealny przepływ: [Kliknij na tematy edukacyjne  w menu głównym/ lub w górnej ścieżce 

- > Kliknij przycisk Użyj wiadomości e-mail/ lub ikony/ lub Wyświetl zawartość -> Kliknij 

pozycję Utwórz konto e-mail/ lub ikonę/ lub Wyświetl zawartość -> Kliknij przycisk 

Odtwórz] 

9. Dostęp do materiału pomocniczego do druku Jak korzystać z myszy. 

Idealny przepływ: [Kliknij na tematy edukacyjne w menu głównym  -> Kliknij na materiał 

pomocniczy do drukowania/ lub ikony/ lub Wyświetl zawartość -> Kliknij jak korzystać z 

myszy / lub Wyświetl zawartość] 

10. Wyszukiwanie ergonomii. 

Idealny przepływ: [Kliknij ikonę lupy  ->  Typ ergonomii] 

11. Otwórz połączenie z Facebookiem. 

Idealny przepływ: [Kliknij ikonę Facebooka] 

12. Dostęp do Pomocy i kontaktów za pośrednictwem mapy witryny . 

Idealny przepływ: [Kliknij przycisk Site Map -> Kliknij  przyciskPomoc i kontakty] 

13. Wypełnij i prześlij formularz Pomocy. 

Idealny przepływ: [Kliknij przycisk Pomoc i kontakty -> Kliknij ikonę / lub Wyślij 

wiadomość e-mail  -> Click  Przycisk Wyślij  ] 

14. Z poprzedniego ekranu dostęp do często zadawanych pytań. 

Idealny przepływ: [Kliknij przycisk Wstecz, aby pomócd  Kontakty - > Click ikona / lub 

często zadawane pytania] 

 

Po badaniu i kwestionariuszach: 

Masz pytania lub komentarze? Dziękuję bardzo za udział w tym teście, twójpo inion jest bardzo 

cenne dla nas. 

 

Patrz: 

Narodowy Instytut Standardów i Technologii, NISTIR 7432 – Wspólna specyfikacja branżowa 

użyteczności – Wymagania, 2007 
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Annex_8 – UEQ – Kwestionariusz user experience 
 
Proszę dokonać oceny teraz.  

W celu oceny produktu prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Kwestionariusz składa 

się z par kontrastujących atrybutów, które mogą mieć zastosowanie do produktu. Okręgi między 

atrybutami reprezentują gradacji między przeciwieństwami. Możesz wyrazić swoją zgodę na 

atrybuty, zaznaczając koło, które najbardziej odzwierciedla Twoje wrażenie.  

 

Przykład: 
 

Atrakcyjne        Nieatrakcyjne 

 

Proszę ocenić produkt teraz, zaznaczając jedno kółko na linię. 

 

1  2 3 4 5 6 7  

Irytujące        Przyjemne 1  

nie zrozumiałe        Zrozumiałe 2  

Pień        Tępy 3  

łatwe do nauczenia        trudno się nauczyć 4  

Cenne        Gorsze  5  

Nudne        Ekscytujące 6  

nie jest interesujące        Ciekawe 7  

Nieprzewidywalne        Przewidywalne 8  

Szybko         Powolny  9  

Pomysłowe        Konwencjonalnych 1
0  

Obturacyjne        Podtrzymujące  1
1  

Dobry        Bad 1
2  

Skomplikowanych        Łatwe  1
3  

nielubiany        Miłe 1
4  

Zwykle        Krawędź 1
5  

Nieprzyjemne        Przyjemny 1
6  
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Bezpieczne        nie jest bezpieczny 1
7  

Motywowanie        demotywujące 1
8  

spełnia oczekiwania        nie spełnia oczekiwań 1
9  

Nieefektywne        Wydajne 2
0  

Wyczyść        Mylące 2
1  

Niepraktyczne        Praktyczne 2
2  

Zorganizowane        Bałagan 2
3  

Atrakcyjne        Nieatrakcyjne 2
4  

Przyjazny        Nieprzyjazny 2
5  

Konserwatywny        Innowacyjne  2
6 
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Annex_9  –  SUS  –  Kwestionariusz skali użyteczności systemu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUS – Kwestionariusz skali użyteczności systemu 
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1. SUS – Skala użyteczności systemu 
 
System Usability Scale (SUS) to kwestionariusz typu likert, który został opracowany w Wielkiej 

Brytanii w 1986 roku przez Johna Brooke'a w Digital Equipment Corporation. Jest to jeden z 

najczęściej używanych kwestionariuszy do oceny postrzegania użyteczności. W badaniu 

porównawczym na temat kwestionariuszy użyteczności, SUS "przyniósł jedne z najbardziej 

wiarygodnych wyników w różnych rozmiarach próbek" [3, str. 7]. 

SUS stał się standardem branżowym z referencjami w ponad 600 publikacjach [2]. 

SUS jest również swobodnie dostępny, jako jedyny warunek, aby użyć go potwierdzenie swojego 

źródła w każdym opublikowanym raporcie. 

Przy małych rozmiarach próbek, takich jak 6 uczestników, SUS (podobnie jak inne kwestionariusze) 

nie jest szczególnie dokładny. 12 lub więcej uczestników jest zalecaną wielkością próbki dla 

prawidłowych wyników [3, str. 6]. 
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2. Kwestionariusz SUS 

Korzystając z poniższego arkusza klasyfikacji, proszę zakreślić numer najbliższy termin, który 

najbardziej pasuje do Twoich uczuć dotyczących produktu / strony internetowej. 

 
1. Myślę, że chciałbym często korzystać z tego systemu. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 Zdecydowanie 

zgadzam się 

 
 
2.  Znalazłem system niepotrzebnie skomplikowane. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 Zdecydowanie 

zgadzam się 

  
3. Myślałem, że system był łatwy w użyciu. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 Zdecydowanie 

zgadzam się 
 

 
4. Myślę, że potrzebowałbym wsparcia osoby technicznej, aby móc korzystać z tego systemu. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 Zdecydowanie 

zgadzam się 
 

 
5. Znalazłem różne funkcje w systemie były dobrze zintegrowane. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 Zdecydowanie 

zgadzam się 
 

 
6. Myślałem, że było zbyt wiele niespójności w tym systemie. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 Zdecydowanie 

zgadzam się 
 

 
7. Wyobrażam sobie, że większość ludzi nauczy się korzystać z tego systemu bardzo szybko. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 

Zdecydowanie 
zgadzam się 
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8. Znalazłem system bardzo niewygodne w użyciu. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 Zdecydowanie 

zgadzam się 
 

 
9. Czułem się bardzo pewnie za pomocą systemu. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 Zdecydowanie 

zgadzam się 
 

10. Musiałem nauczyć się wielu rzeczy, zanim będę mógł zacząć z tym systemem. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 

Zdecydowanie 
zgadzam się 

 

 
 

 
Tłumaczenie portugalskie 

Usando a escala abaixo, por favor coloque um círculo no número mais próximo da palavra que mais 

se aproxima aos seus sentimentos acerca do produto/website. 

 
1. Penso que gostaria de usar este sistema frequentemente. 
 

Fortemente 
Discordo 

1 2 3 4 5 Fortemente 
Concordo 

 
 
2.  Achei o sistema desnecesariamente complexo. 
 

Fortemente 
Discordo 

1 2 3 4 5 Fortemente 
Concordo 

  
3. Achei o sistema fácil de usar. 
 

Fortemente 
Discordo 1 2 3 4 5 Fortemente 

Concordo 
 

 
4. Penso que precisaria do apoio técnico para conseguir usar o sistema. 
 

Fortemente 
Discordo 

1 2 3 4 5 Fortemente 
Concordo 

 

 
5. Achei que as várias funções do sistema estavam bem integradas. 
 

Fortemente 
Discordo 1 2 3 4 5 Fortemente 

Concordo 
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6. Achei que havia demasiadas inconsistências neste sistema. 
 

Fortemente 
Discordo 1 2 3 4 5 

Fortemente 
Concordo 

 

 
7. Imagino que a maioria das pessoas consegue aprender a usar este sistema muito rapidamente. 
 

Fortemente 
Discordo 

1 2 3 4 5 Fortemente 
Concordo 

 

 
8. Achei o sistema muito incómodo de usar. 
 

Fortemente 
Discordo 1 2 3 4 5 

Fortemente 
Concordo 

 

 
9. Senti-me muito confiante ao usar o sistema. 
 

Fortemente 
Discordo 1 2 3 4 5 Fortemente 

Concordo 
 

 
 

10. Precisei de aprender muitas coisas antes de conseguir começar a usar o sistema. 
 

Fortemente 
Discordo 

1 2 3 4 5 Fortemente 
Concordo 
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3. Obliczanie wyniku 
 

Wyniki SUS wahają się od 0 do 100. Wkład każdego przedmiotu w punktację waha się od 0 do 4. W 

przypadku nieparzystych przedmiotów (1, 3, 5, 7 i 9) wkład jest pozycją skali minus 1. W przypadku 

elementów parzysty (2, 4, 6, 8 i 10) wkład wynosi 5 minus pozycja skali. Wynik SUS uzyskuje się przez 

pomnożenie sumy wyników wszystkich przedmiotów przez 2,5. 

SUS miał mierzyć tylko jeden wymiar. Jednakże, istnieją badania [2] wykazujące, że może również 

ocenić zdolność systemu do nauki, dostarczone przez pozycje 4 i 10, i użyteczność, dostarczone 

przez pozostałe elementy. W związku z tym w tym przykładzie będziemy również ocena tych 

podłuska. 

 
Przykład 

1. Myślę, że chciałbym często korzystać z tego systemu. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 Zdecydowanie 

zgadzam się 

 
 
2. Znalazłem system niepotrzebnie skomplikowane. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 

Zdecydowanie 
zgadzam się 

  
3. Myślałem, że system był łatwy w użyciu. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 

Zdecydowanie 
zgadzam się 

 

 
4. Myślę, że potrzebowałbym wsparcia osoby technicznej, aby móc korzystać z tego systemu. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 Zdecydowanie 

zgadzam się 
 

 
5. Znalazłem różne funkcje w systemie były dobrze zintegrowane. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 Zdecydowanie 

zgadzam się 
 

 
6. Myślałem, że było zbyt wiele niespójności w tym systemie. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 Zdecydowanie 

zgadzam się 
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7. Wyobrażam sobie, że większość ludzi nauczy się korzystać z tego systemu bardzo szybko. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 

Zdecydowanie 
zgadzam się 

 

 
 

8. Znalazłem system bardzo niewygodne w użyciu. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 Zdecydowanie 

zgadzam się 
 

 
9. Czułem się bardzo pewnie za pomocą systemu. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 Zdecydowanie 

zgadzam się 
 

 
10. Musiałem nauczyć się wielu rzeczy, zanim będę mógł zacząć z tym systemem. 
 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
1 2 3 4 5 Zdecydowanie 

zgadzam się 
 

 
 
Wynik z przykładu 

1. 3 punkty (4-1 (pozycja skali -1)) 

2. 3 punkty (5-2 (pozycja 5-skalowa)) 

3. 3 punkty (4-1 (pozycja skali -1)) 

4. 4 punkty (5-1 (pozycja 5-skalowa)) 

5. 3 punkty (4-1 (pozycja skali -1)) 

6. 3 punkty (5-2 (pozycja 5-skalowa)) 

7. 3 punkty (4-1 (pozycja skali -1)) 

8. 4 punkty (5-1 (pozycja 5-skalowa)) 

9. 3 punkty (4-1 (pozycja skali -1)) 

10. 3 punkty (5-2 (pozycja 5-skalowa)) 

Łączny wynik = 32 

 

Globalny wynik SUS = 32 * 2,5 = 80 

Wynik podrzędny do nauki = 7 * 2,5 = 17,5 

Użyteczność Sub wynik = 25 * 2,5 = 62,5 
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Notatki 
Zmieniliśmy brzmienie pozycji 8, zastępując słowo "uciążliwe" słowem "niewygodne", ponieważ 

może to spowodować zamieszanie u niektórych nierodzimych anglojęzycznych [4, s. 9]. 

Należy zmienić sformułowanie ("system"/ "produkt"/ "strona internetowa"), w zależności od tego, 

który wydaje się bardziej odpowiedni dla testu, ale zachować spójność i używać tego samego 

terminu na wszystkich pozycjach dla danego testu lub w ramach powiązanej serii testów [idem]. 

4. Referencje 

[1] Brooke J. SUS – szybka i brudna skala użyteczności. 

[2] Pomiar użyteczności za pomocą skali użyteczności systemu (SUS) w 

http://www.measuringusability.com/sus.php 

[3] http://home.comcast.net/~tomtullis/publications/UPA2004TullisStetson.pdf 

[4] Lewis J. i Sauro J. Struktura czynników skali użyteczności systemu. 2009 r. 

[5] SUS: wystarczająco dobry kwestionariusz użyteczności, w 

http://rosenfeldmedia.com/books/survey-design/blog/sus_a_good_enough_usability_qu/ 

[6] Dumas J. i Tullis T., Ocena Wagi: What the Research Says, 2009, w 

http://www.measuringux.com/Mini_UPA-Dumas-Tullis.ppt 
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