
Maketų euristinis tikrinimas 

Ketvirtasis laboratorinis darbas 

1. Tikslas 
Darbo tikslas – įvertinti sukurtą maketą euristinio tikrinimo metodu ir pateikti išvadas, kaip toliau tęsti 

projektą. Šiame darbe studentai veikia panaudojamumo ekspertų vaidmenyje. 

2. Struktūra 
Pagrindinę dalį sudaro šie skyriai: 

 Euristinio tikrinimo ataskaita  

o Santrauka 

o Vertinimo aplinka 

o Vertinamos užduotys 

o Teigiami aspektai 

o Pagrindinės problemos 

o Defektų sąrašas 

 Išvados 

2.1. Euristinio tikrinimo ataskaita 
Ataskaitos struktūra ir pavyzdžiai nagrinėjami Analitinio vertinimo organizavimo paskaitoje   

Santraukoje (1-2 puslapiai) apibendrinamas panaudojamumo vertinimas: trumpai aprašoma, kas 

vykdė vertinimą, naudotas metodas, apibendrinami teigiami aspektai ir pagrindinės problemos. 

Vertinimo aplinkoje pateikiami techniniai tikrinimo aspektai: koks įrenginys naudotas vertinimui, 

ekrano dydis ir skiriamoji geba, operacinė sistema, naršyklė (jei aktualu), kiti tinkami techninai 

aspektai. 

Teigiamų aspektų ir pagrindinių problemų skyriuose pateikiama detali analizė: pateikiamas interfeiso 

paveikslas, kuriame pažymėtas nagrinėjamas aspektas ir analizuojama euristika. 

Defektų sąrašas pateikiamas lentele, kurioje nurodytas defekto numeris, trumpas apibūdinimas, kas 

pastebėjo, kiekvieno vertintojo defekto sunkumo įvertinimas, apskaičiuotas vidutinis sunkumas, 

defekto lokalizacija.  

Išvadų skyriuje nagrinėjamos būsimo prototipo kūrimo gairės. 

2.2. Naudingos nuorodos 
Naudingi tinklalapiai: 

 Usability Guidelines for Heuristic Evaluation, UX centered blog  

 25-point Website Usability Checklist, Dr. Pete blog 

http://web.vu.lt/mif/k.lapin/files/2014/11/12-Euristinio_organizavimas_Pa%C5%BEintine-per%C5%BEvalga.pdf
http://uxcentered.wordpress.com/2009/12/27/hello-world/
http://drpete.co/topic/25-point-website-usability-checklist


Ataskaitos pavyzdys: http://www-personal.umich.edu/~dinoa/portfolio/622/622-HeuristicEval.pdf  

 

3. Vertinimas 

Komandos pavadinimas Pažymys 10 

Pažymys = 0.7 x esmė + 0.3 x dokumentavimas - bauda už 

vėlavimą 

  

   

Vertinimo kriterijai Maks 
Vertini-

mas 

Dokumentavimas                                                   iš viso: 10 10 

laiškas (nurodyta komanda ir atsiskaitymo laikas, prisegtas 

darbas)   

1 1 

titulinis 1 1 

anotacija (nariai, bibliografinis aprašas) 1 1 

anotacijoje nurodyta naudota maketavimo priemonė 1 1 

turinys 1 1 

darbas atliktas grupėje 1 1 

darbo struktūra 1 1 

skyrių numeracija 1 1 

Paveikslai ir lentelės turi antraštes 1 1 

Tekste yra nuorodos į paveikslus ir antraštes 1 1 

Įvadas 1 1 

Dalykinė sritis 0,25 0,25 

Probleminė sritis 0,25 0,25 

Naudotojų kvalifikaciniai reikalavimai 0,25 0,25 

Naudoti dokumentai 0,25 0,25 

Euristinis vertinimas 9 9 

Santrauka apibendrina naudotą vertinimo metodą, rastus 

teigiamus ir probleminius aspektus. 

1 1 

Vertinimo aplinka 1 1 

Vertinamos užduotys 1 1 

Nagrinėti teigiami aspektai 1 1 

Teigiamiems aspektams pateikti interfeiso pavyzdžiai ir 

trumpai paaiškinta nagrinėjama euristika 

1 1 

Nagrinėtos pagrindinės problemos 1 1 

Problemoms pateikti interfeiso pavyzdžiai ir trumpai 

apibūdinta pažeista euristika 

1 1 

Defektų sąrašas 1 1 

Išvados 1 1 

Vėlavimas (savaitės-1) -2 0 

 

http://www-personal.umich.edu/~dinoa/portfolio/622/622-HeuristicEval.pdf

