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Aikataulu	  
•  AIKATAULU:	  
•  2.12	  ensimmäinen	  versio	  palvelusta	  julki	  ja	  
kommentoitavissa.	  Linkki	  myös	  wikiin.	  Ris>intestaus	  ja	  
väliaikatsekkaus.	  
–  Ryhmät	  voivat	  käy@ää	  aamupäivän	  tuo@een	  kasaamiseen.	  
–  Klo	  12.30	  tuo@een	  testauksen	  periaa@eet	  ja	  ohjeistus	  	  

•  7.12	  tes>tulokset	  ryhmille	  (ranskalaiset	  viivat	  rii@ää)	  
kello	  9.	  Loppupäivä	  virheiden	  korjaamista.	  

•  8.12	  fiilausta	  ja	  presentaa>oon	  valmistautumista	  
•  9.12	  palvelu	  valmis	  ja	  julkaistu	  
•  13.12	  loppupresentaa>o	  asiakkaalle,	  luokka	  150 	  	  



Tes>ryhmät	  

•  Kv.solid.	  -‐>	  Helsinki	  Audio	  	  
•  Helsinki	  Audio	  -‐>	  Vyyh>	  	  
•  Vyyh>	  -‐>	  Alumnit	  	  
•  Alumnit	  -‐>	  Kv.solid.	  



Tes>menetelmä	  
•  Jokainen	  ryhmä	  tekee	  sivustoarvioinnin	  mukaillen	  heuris>sen	  

evaluoinni	  periaa@eita.	  	  
–  Paperille	  kirjoi@aen	  
–  Jos	  tee@e	  pari/ryhmäläpikäyn>nä	  -‐>	  ääneen	  aja@elu	  +	  kirjoi@aminen	  

•  Puu@uu	  mm.	  tes>suunnitelma,	  jne.	  
•  Tes>n	  kulku?	  	  

–  Kolme	  vaihe@a:	  Valmistelu,	  tes>>lanne,	  tes>n	  jälk.	  >lanne	  
•  Heuris>ikkalistana	  ryhmät	  voi	  käy@ää	  Nielsenin	  10	  kohdan	  sääntöä	  

–  Vrt.	  Shneidermanin	  säännöt	  (8	  kultaista	  sääntöä)	  
•  Tes>tuloksien	  analyysissä	  hyödyntäkää	  vakavuusvirheluokitusta	  
•  Tuloksien	  esi@äminen?	  Ryhmäläiset	  kokoavat	  tes>tulokset	  yhdeksi	  

“suosituksesksi”	  ja	  listaavat	  virheet	  hyödyntäen	  
vakavuusvirheluokitusta.	  Muilta	  osin	  tulokset	  voidaan	  esi@ää	  
“ranskalaisin	  viivoin”	  



Nielsenin	  10	  heuris4sen	  säännön	  kokoelma	  
	  

•  1	  Käy@ölii@ymän	  tulisi	  olla	  mahdollisimman	  
yksinkertainen,	  selkeä	  ja	  sen	  tulisi	  tuntua	  luontevalta	  
käy@ää.	  

•  2	  Käytä	  käy@äjien	  kieltä;	  heille	  tu@uja	  termejä	  ja	  
ilmauksia.	  

•  3	  Minimoi	  ulkoa	  muiste@avien	  asioiden	  määrä	  ja	  auta	  
muistamista	  käy@ölii@ymän	  suunni@elulla.	  

•  4	  Tee	  käy@ölii@ymästä	  yhdenmukainen	  ja	  samoilla	  
periaa@eilla	  toimiva.	  

•  5	  Anna	  käy@äjälle	  rii@ävää	  palaute@a	  siitä,	  mitä	  hän	  
kulloinkin	  tekee,	  mitä	  hän	  saa@anut	  lai@een	  tekemään	  
ja	  missä	  >lassa	  tai	  moodissa	  laite	  kulloinkin	  on.	  



•  6	  Merkitse	  selkeäs>	  miten	  eri	  >loista	  ja	  
toiminnoista	  pääsee	  pois.	  

•  7	  Luo	  lai@eistoon	  oikopolkuja	  nopeu@amaan	  
kokeneita	  käy@äjiä.	  

•  8	  Virhe>lanteissa	  luo	  selkeät	  ja	  käy@äjälle	  
ymmärre@ävät	  virheilmoitukset,	  jotka	  au@avat	  
häntä	  ratkaisemaan	  >lanteen.	  

•  9	  Ehkäise	  virheiden	  tekemistä	  lai@een	  
suunni@elulla.	  

•  10	  Tarjoa	  rii@ävä	  ja	  selkeä	  apu	  ja	  dokumentaa>o.	  


