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IDEO.org jest stroną internetową organiza-
cji, której celem jest poprawa życia ubogich 
społeczeństw poprzez projektowanie. Or-
ganizacja posiada dwa studia projektowe 
zlokalizowane w San Francisco i Nowym Jor-
ku - zajmują się one tworzeniem produktów, 
usług oraz doświadczeń. 

Strona jest responsywna, tzn. posiada wersję 
komputerową oraz mobilną.

PRZEDSTAWIENIE STRONY

Wybrane zrzuty ekranu strony głównej



CELE STRONY

Cele strony

• rozpowszechnianie wiedzy o poprawie 
życia ubogich społeczeństw poprzez 
design

• dawanie narzędzi do zdobywania wiedzy 
na temat projektowania zorientowanego 
na użytkownika poprzez książkę, dostęp-
ną bezpłatnie również w postaci elektro-
nicznej „The Field Guide”

• opis konkretnych programów i projektów 
przeprowadzanych przez organizację

• informowanie o działalności IDEO.org
• zachęcenie do współpracy z organizacją 

potencjalnych partnerów
• zachęcenie do dołączenia do zespołu 

IDEO.org
• dawanie możliwości wsparcia finansowe-

go organizacji IDEO.org
• nawigacja do stron www.designkit.org 

oraz novoed.com - platform umożliwiają-
cych naukę projektowania zorientowane-
go na użytkownika

• opis aktualnych ofert pracy w zespole 
IDEO.org oraz nawigacja użytkowników 
do strony boards.greenhouse.io/ideoorg 
umożliwiającej aplikację określone stano-
wisko w zespole IDEO.org

Odbiorcy strony

• osoby zainteresowane pracą dla IDEO.org: 
projektanci, inżynierowie oprogramowania 
itp.

• osoby zainteresowane tematem pomocy 
ubogim społeczeństwom

• osoby chcące nabyć wiedzę związane z 
projektowaniem zorientowanym na użyt-
kowniku

• darczyńcy
• studia projektowe, inwestorzy, organizacje, 

fundacje itp.

Rodzaje informacji zawartych na 
stronie

• projekty
• narzędzia
• informacje o organizacji i jej działalności
• możliwosc wsparcia finansowego
• oferty pracy
• oferty partnerstwa

Funkcje strony

• zdobywanie wiedzy na temat projektowania 
zorientowanego na użytkownika

• zapoznawanie się z programami i projektami 
prowadzonymi przez IDEO.org

• wsparcie finansowe działań IDEO.org 
(funkcja dostępna jedynie dla mieszkańców 
Stanów Zjednoczonych -  w formularzu 
służącym do wsparcia finansowego należy 
wybrać stan, w którym mieszka darczyńca, 
nie ma możliwości wyboru innego kraju)

• podejmowanie współpracy z IDEO.org
• czytanie artykułów związanych z działalno-

ścią IDEO.org
• oglądanie krótkich filmów związanych z 

działalnością IDEO.org
• zapoznawanie się z sylwetkami członków 

zespołu oraz zarządu IDEO.org
• przekierowanie użytkowników do stron 

www.designkit.org oraz novoed.com - plat-
form umożliwiających naukę projektowania 
zorientowanego na użytkownika

• przeglądanie aktualnych ofert pracy w ze-
spole IDEO.org oraz przekierowanie użyt-
kowników do strony boards.greenhouse.io/
ideoorg umożliwiającej aplikację określone 
stanowisko w zespole IDEO.org



WYGLĄD STRONY GŁÓWNEJ

W: 1525 px
H: 7530 px
- strona mieści się w 10 ekranach

Strona główna składa się z ciągle widocznego 
górnego paska, 9 segmentów rozmieszczo-
nych kolejno jeden pod drugim oraz stopki.

Segmenty różnią się swoją budową ze wzglę-
du na treści, których dotyczą, 4 z nich mają 
bardzo podobną budowę, ponieważ ich treści 
należą do tej samej kategorii.

W 8 segmentach znajdują się fotografie, w 
każdym z segmentów umieszczony jest tekst 
lub hasło. Teksty są krótkie, nawiązują do za-
wartości podstron, których dotyczą, ułatwia-
ją użytkownikowi znalezienie interesujących 
go treści.

W każdym z segmentów znajduje się jeden 
przycisk nawigujący do podstrony, której do-
tyczy dany segment, co umożliwia nawigację 
do poszczególnych podstron bezpośrednio ze 
strony głównej, bez konieczności korzystania 
z rozwijanego menu. Dodatkowo segmenty 
pozwalają na ogólne zapoznanie się użytkow-
nika z treścią podstrony przed przejściem do 
niej.

Fotografie zajmują największą część strony 
głównej - 44%, teksty i hasła to ok. 10% po-
wierzchni, pasek górny i stopka - ok. 6%.
Resztę powierzchni - 40 % zajmuje tło.

STOPKA

logo
o nas

adresy

wsparcie kontakt

przycisk przenoszący do podstrony DONATE

przyciski przenoszące do 
portali społecznościowych

•  znajduje się na dole strony głównej oraz każdej z 
podstron, 

• ułatwia odnalezienie danych kontaktowych oraz 
nawigację do podstrony, na której można przeka-
zać darowiznę dla organizacji

PRZYCISKI NAWIGUJĄCE DO PODSTRON

• znajdują się w każdym segmencie strony głównej,
• zawierają hasło dotyczące podstony oraz obra-

mowanie
• kolorystyka przycisku różni się w zależności od 

tła, na którym się znajduje
•  wysokość jest zawsze taka sama, 
• zmienia się szerokość w zależności od długości 

hasła.

Legenda:
 fotografia
 tekst
 hasło
 białe tło
 szare tło
 przycisk nawigujący

W: 1525 px
H: 509 px



interaktywne logo rozwijane Menu

wygląd rozwiniętego Menu

W: 1525 px
H: 60 px

W: 1525 px
H: 367 px

rozwijane menulogo

GÓRNY PASEK

• ciągle widoczny w górnej części strony głównej, 
a także podstron, niezależnie od tego, w którym 
miejscu na stronie znajduje się użytkownik 

• po lewej stronie znajduje się  logotyp IDEO.org, 
natomiast po prawej menu, które można rozwi-
nąć poprzez kliknięcie w napis „menu”

• możliwość nawigacji do podstron umieszczonych 
w menu w każdej chwili

WYGLĄD MENU

MENU



ANALIZA CECH WIZUALNYCH

Typografia

Na stronie IDEO.org użyto dwóch krojów 
pisma: Tiempos Regular  i LineToCircular w 
różnych odmianach. 

Tiempos Regular to krój dwuelementowy, 
szeryfowy, na stronie użyto punktacji 14 
oraz 18 px.
Krój został zastosowany w tekstach cią-
głych.

LineToCircular jest krojem jednoelemento-
wym, bezszeryfowym, na stronie użyto go w 
odmianach Medium oraz Bold, użyto także 
wersalików. Zastosowano punktację 12, 14, 
18, 22, 24, 31, 32, 41, 52 oraz 63 px. 
Kroju użyto w celu wyróznienia treści, 
zastosowany został w hasłach, przyciskach, 
nazwach działów, tytułach oraz nazwach 
zakładek w Menu. Pomimo zastosowania 
wielu wielkości pisma, na stronie nie wpro-
wadza to chaosu i dobrze ustala hierarchię 
informacji.

W logotypie strony znajduje się inny krój 
pisma, jest to krój bezszeryfowy, jednoele-
mentowy, użyto wersalików.

Kolorystyka strony głównej

Kolorystyka strony głównej jest stonowana, 
opiera się na odcieniach niebieskiego i sza-
rościach, jest spokojna. Charakteru dodają 
stronie liczne fotografie.

A AA
A
A

AA A

Kolorystyka typografii na stronie głównej:

Typografia na stronie głównej pojawia się w 
4 kolorach na 4 różnych kolorach tła oraz na 
fotografiach.

R:  255
G: 255
B: 255

R:  241
G: 240
B: 238

R:  181
G: 172
B: 163

R:  46
G: 184
B: 150

R:  30
G: 145
B: 142

R:  138
G: 197
B: 193

R:  228
G: 93
B: 37

R: 0
G: 0
B: 0

Kolorystyka logotypu

R:  97
G: 75
B: 26



Wersja mobilna strony nieznacznie różni się 
od komputerowej:

• logo oraz ikonka Menu w pasku górnym 
zostały dostosowane do mniejszego ob-
szaru paska (screen 1) 

• treść z dolnego paska rozłożona jest na 
większy obszar strony (screen 2) 

• podczas scrollowania w górę strony nie 
wyświetla się górny pasek (screen 3)

• inna kolejność zakładek w rozwijanym 
Menu (screen 4)

• zakładki Programs oraz People są rozwi-
jane (screen 4)

screen 2

Wybrane zrzuty ekranu wersji mobilnej

WERSJA MOBILNA

screen 1 screen 3



ELEMENTY INTERAKTYWNE NA STRONIE

Rodzaje interakcji

Większość elementów strony głównej jest 
interaktywnych, we wszystkich podstronach 
zastosowano różne rodzaje interakcji:

•  klikanie: umozliwia przechodzenie do 
poszczególnych podstron 

• zmiana koloru po najechaniu kursorem: 
przyciski, niektóre zdjęcia zmieniają na-
sycenie

• pojawianie się elementów: przy scrollo-
waniu strony niektóre elementy płynnie 
się na niej pojawiają

•  pojawienie się tekstu po najechaniu kur-
sorem na fotografię

element płynnie pojawia 
się na stronie

Schemat strony głów-
nej, kolorem zazna-
czone są elementy 
interaktywne 

pojawienie się tekstu po najecha-
niu kursorem na zdjęcie



Przyciski:

• odsyłające do podstron: po najechaniu na 
przycisk kursorem zmieniają się kolory tła 
i typografii na odwrotne

• odsyłające do portali społecznościowych: 
po najechaniu na przycisk kursorem 
zmienia on kolor

• odsyłający do podstrony, na której można 
wesprzeć organizację finansowo: po naje-
chaniu na przycisk kursorem jego kolor 
zmienia się na ciemniejszy

•  służące do włączenia filmu video: po 
najechaniu kursorem na obiekt video 
przycisk zmienia kolor

•  otwierające okno z tekstem na całą sze-
rokość strony: po najechaniu na przycisk 
kursorem zmieniają się kolory tła i typo-
grafii na odwrotne

Interaktywne ekrany

Na stronie znajdują się 2 rodzaje interaktywnych ekra-
nów:
• zmieniające się tylko po kliknięciu w odpowiednim 

miejscu
• zmieniające się samoczynnie po upływie określo-

nego czasu, a także po kliknięciu w wyznaczone 
miejsce

ELEMENTY INTERAKTYWNE NA STRONIE



ELEMENTY INTERAKTYWNE NA STRONIE

Interaktywny formularz

• po kliknięciu na przycisk DONATE na po-
stronie służącej do przekazania wsparcia 
finansowego dla organizacji wyświetla się 
interaktywny formularz

Rozwijane menu:

Menu rozwija się po kliknięciu na na napis 
MENU, który znajduje się po prawej stronie 
górnego paska, zakładki płynnie pojawiają się 
na niebieskim tle. Po najechaniu kursorem na 
zakładkę w menu zostaje ona płynnie pod-
kreślona białą linią.

Zakładki Programs i People wyglą-
dają analogicznie, jednakże zakładka 
Programs nie jest interaktywna.



SCHEMATY I ILUSTRACJE

Funkcje:

• nadanie stronie bardziej humanistyczne-
go wymiaru

• graficzny przekaz informacji tekstowych 
oraz procesów

•  urozmaicenie wyglądu strony

Cechy:

• stonowana, nienarzucająca się kolorysty-
ka

• prostota, brak szczegółów
• spójność charakteru ilustracji 
• brak konturów, jednolite wypełnienie, 

zaokrąglone kształty
•  na ilustracjach umieszczane są także 

hasła



MULTIMEDIA

W wielu miejscach na stronie można oglądać 
krótkie filmiki mające wartość edukacyjną. 
Zajmują one całą szerokość strony lub wi-
doczne są mniejsze okienka, które rozszerza-
ją sie po kliknięciu.



Kolory uzyte na schemacie oznaczają ro-
dzaje informacji zawarte w poszczególnych 
zakładkach. Są to:

Informacje o organizacji i jej działalnosci
Projekty
Narzędzia
Oferty partnerstwa
Oferty pracy
Możliwosc wsparcia finansowego

Na schemacie można zauważyć, że nie 
zawsze te same rodzaje informacji znajdu-
ją się w tych samych kategoriach - z jednej 
strony daje to możliwość dotarcia do róż-
nych rodzajów informacji z jednej podstro-
ny, z drugiej zaś może być to dla użytkow-
nika mylące i dawać wrażenie chaosu.

SCHEMAT ZAWARTOŚCI STRONY



STRUKTURA STRONY

Home Approach Impact Health XO Financial Health Amplify Launchpad People Perspectives DonateContact

opis projektu opis projektu opis projektu opis projektu Team 

bio 

Board 

bio 

Partners 

Careers 

Point of view 

Prototype

Insight 
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5 ilość stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na podstronach

ilość stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na podstronach zmienna w zależności od konkretnej podstrony

Prototype w strukturze ukazana wzorcowa podstrona - na stronie internetowej znajduje się większa ilość takich podstron

Menu

Home strona startowa

Podstrony Prototype oraz Insight należą do ka-
tegorii Perspectives jednak nie można do nich 
dotrzeć klikając w zakładkę Perspectives.



ANALIZA ARCHITEKTURY INFORMACJI

Rozwijane Menu IDEO.org dzieli się na 11 
interaktywnych zakładek: Approach, Impact, 
Health XO, Financial Health, Amplify, Laun-
chpad, People, Perspectives, Contact oraz 
Donate, a także Home, która odnosi się do 
strony głównej. Zakładka Programs nie jest 
interaktywna, chociaż nie różni się wyglądem 
od pozostałych. Interaktywne są również 4 
podstrony widoczne w Menu. 

Bezpośrednio ze strony głównej można 
przejść do zawartości 7 zakładek, a także do 
6 podstron.

Do strony głównej można dotrzeć z każdej 
podstrony poprzez kliknięcie w logo IDEO.
org , które zawsze znajduje się w lewym gór-
nym rogu strony. 

Na każdej podstronie widoczny jest górny 
pasek, w którym znajduje się rozwijane Menu 
oraz logo IDEO.org, dzięki czemu niemal 
niemożliwe jest „zagubienie się” na stronie, 
takie rozwiązanie umożliwia łatwą i szybką 
nawigację do pożądanego miejsca w wybra-
nym przez użytkownika momencie. 

Nawigacja na stronie jest bardzo rozbudowana, 
istnieje wiele ścieżek dotarcia do poszukiwa-
nych informacji. 
Dostęp do poszukiwanych treści jest ułatwio-
ny, można do nich dotrzeć zarówno ze strony 
głównej, jak i korzystając z Menu, ponadto 
na większości podstron znajdują się elementy 
umożliwiające nawigację do innych podstron, 
zarówno należacych do tej samej zakładki, jak i 
innych zakładek.

Na poszczególnych podstronach (szczególnie 
w zakładce Perspectives) można znaleźć także 
elementy przenoszące do artykułów znajdują-
cych się na innych stronach internetowych.

Na stronie internetowej brakuje wyszukiwarki 
lub chmury tagów, która dodatkowo pomogła-
by w wyszukiwaniu pożądanych informacji. 



SPOSOBY NAWIGACJI PO STRONIE

Możliwości nawigacji ze strony głównej

kolorem zaznaczone są zakładki i podstrony, do któ-
rych można przejść bezpośrednio ze strony głównej
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ilość stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na podstronach zmienna w zależności od konkretnej podstrony

Prototype w strukturze ukazana wzorcowa podstrona - na stronie internetowej znajduje się większa ilość takich podstron

Menu

Home strona główna



SPOSOBY NAWIGACJI PO STRONIE

Przekazywanie środków finansowych dla organizacji 

Droga przez stronę główną i podstrony Droga przez MENU

1. odnalezienie stopki na stronie głównej 
lub dowolnej podstronie

2. kliknięcie przycisku DONATE umieszczo-
nego w stopce

1. rozwinięcie MENU
2. kliknięcie w zakładkę Donate

3. przekierowanie na podstronę Donate
4. odnalezienie miejsca na podstronie służą-

cego do przekazywania wsparcia finanso-
wego

5. wpisanie kwoty przekazywanej na rzecz 
organizacji i/lub kliknięcie przycisku DO-
NATE

6. wyświetlenie się formularza służącego do 
bezpośredniego przekazywania środków 
finansowych
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ilość stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na podstronach zmienna w zależności od konkretnej podstrony

Prototype w strukturze ukazana wzorcowa podstrona - na stronie internetowej znajduje się większa ilość takich podstron

Menu

Home strona startowa

kolorem zaznaczone są sposoby nawigacji w celu 
skorzystania z konkretnej funkcji strony



Przeglądanie opisów aktualnie dostępnych stanowisk w zespole IDEO.org 
oraz nawigacja do strony umożliwiającej aplikację na nie

Droga przez stronę główną Droga przez MENU

1. odnalezienie segmentu dotyczącego 
karier

2. kliknięcie przycisku VIEW CAREERS

1. rozwinięcie MENU
2. kliknięcie w zakładkę Careers

3. przekierowanie na podstronę Careers
4. odnalezienie segmentu Open Positions
5. kliknięcie przycisku z wybranym stanowi-

skiem
6. otwarcie okna z opisem stanowiska
7.  kliknięcie przycisku APPLY NOW
8.  przekierowanie na stronę boards.green-

house.io/ideoorg/jobs

Droga przez podstronę Team
Droga przez podstronę Board
Droga przez podstronę Partners
Droga przez podstronę People

SPOSOBY NAWIGACJI PO STRONIE

Droga przez podstronę Contact

1. odnalezienie segmentu dotyczącego 
karier

2. kliknięcie przycisku JOIN US

Home Approach Impact Health XO Financial Health Amplify Launchpad People Perspectives DonateContact

opis projektu opis projektu opis projektu opis projektu Team 

bio 

Board 

bio 

Partners 

Careers 

Point of view 

Prototype

Insight 

1 5

... ...

5

... ...

2 4 5 1

1

37

2

2

2

4

...
5 ilość stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na podstronach
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Prototype w strukturze ukazana wzorcowa podstrona - na stronie internetowej znajduje się większa ilość takich podstron

Menu

Home strona startowa

kolorem zaznaczone są sposoby nawigacji w celu 
skorzystania z konkretnej funkcji strony



Zdobywanie wiedzy o programach i projektach przeprowadzanych przez organizację

Droga przez stronę główną Droga przez MENU

1.  odnalezienie segmentu związanego z 
interesującym nas programem

2.  kliknięcie przycisku VIEW WORK

1. rozwinięcie MENU
2.  kliknięcie w zakładkę z nazwą interesują-

cego nas programu

3.  przekierowanie na podstronę dotyczącą 
wybranego programu 

4.  odnalezienie segmentu strony dotyczą-
cego interesującego nas projektu 

5.  kliknięcie na przycisk VIEW PROJECT
6.  przekierowanie na podstronę dotyczącą 

wybranego projektu

Droga przez podstronę 
Impact/Partners

Droga przez podstronę Donate/Health XO/
Financial Health/Amplify/Launchpad

SPOSOBY NAWIGACJI PO STRONIE

1.  odnalezienie segmentu związanego z 
interesującym nas programem

2.  kliknięcie przycisku VIEW PROGRAM
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Prototype w strukturze ukazana wzorcowa podstrona - na stronie internetowej znajduje się większa ilość takich podstron

Menu

Home strona startowa

kolorem zaznaczone są sposoby nawigacji w celu 
skorzystania z konkretnej funkcji strony



Zdobywanie wiedzy na temat projektowania zorientowanego na użytkownika

Droga przez stronę główną Droga przez MENU

1.  odnalezienie segmentu związanego z 
podstroną Approach

2.  kliknięcie przycisku OUR APPROACH

3. przekierowanie na podstronę Approach

1. rozwinięcie MENU
2.  kliknięcie w zakładkę Approach

Nawigacja do stron www.designkit.org oraz novoed.com

1. przekierowanie na podstronę Approach
2.  odnalezienie segmentu z interesującym 

nas kursem/przewodnikiem
3.  kliknięcie przycisku umieszczonego w 

segmencie
4.  przekierowanie na stronę www.designkit.

org lub novoed.com

Droga przez podstronę Impact

1. odnalezienie segmentu związanego z 
Design Kit

2. kliknięcie przycisku VIEW TOOLS

SPOSOBY NAWIGACJI PO STRONIE
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ilość stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na podstronach zmienna w zależności od konkretnej podstrony

Prototype w strukturze ukazana wzorcowa podstrona - na stronie internetowej znajduje się większa ilość takich podstron

Menu

Home strona startowa

kolorem zaznaczone są sposoby nawigacji w celu 
skorzystania z konkretnej funkcji strony



Droga przez MENU

1. rozwinięcie MENU
2.  kliknięcie w zakładkę Partners

Podejmowanie współpracy z IDEO.org

Droga przez podstrony Team/Board/Careers

1. odnalezienie segmentu na dole strony z 
odnośnikami do innych podstron z kate-
gorii People

2. kliknięcie przycisku VIEW PARTNERS
Droga przez podstrony Health XO/Financial 
Health/Amplify/Launchpad

1. odnalezienie segmentu z przyciskiem 
PARTNER WITH US

2. kliknięcie przycisku PARTNER WITH US

Droga przez podstronę Contact

1. odnalezienie segmentu z przyciskiem 
WORK WITH US

2. kliknięcie przycisku WORK WITH US

3. przekierowanie na podstronę Partners
4. odnalezienie segmentu związanego z 

partnerstwem 
5. kliknięcie przycisku PARTNER WITH US
6. otwarcie pliku .pdf ze szczegółowymi 

informacjami o partnerstwie

Droga przez podstronę People

1. odnalezienie segmentu dotyczącego 
partnerstwa

2. kliknięcie przycisku OUR PARTNERS
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Home strona startowa

SPOSOBY NAWIGACJI PO STRONIE

kolorem zaznaczone są sposoby nawigacji w celu 
skorzystania z konkretnej funkcji strony



WNIOSKI

Wady

• zakładki umieszczone w Menu nie są roz-
wijane - nie można zobaczyć zawartości 
danej zakładki przed kliknięciem w nią i 
przekierowaniem na podstronę

• na jednej podstronie można znaleźć 
odnośniki do różnych rodzajów informacji 
- może to powodować poczucie chaosu 
i zagubienia u użytkownika szukającego 
konkretnego rodzaju informacji

• do niektórych opisów projektów jest ła-
twiejszy dostęp niż do innych - u począt-
kującego użytkownika strony może to 
wywołać wrażenie, że na stronie znajduje 
sie tylko kilka opisów projektów

• strona główna ma dużą wysokość - scrol-
lowanie całej strony zajmuje dużo czasu

Zalety

• ilustracje mają charakter adekwatny do 
celów organizacji

• możliwość wsparcia finansowego orga-
nizacji poprzez formularz znajdujący się 
bezpośrednio na podstonie Donate

•  atrakcyjność wizualna: zachowana jest 
spójność wizualna wszystkich podstron, 
zamieszczenie wielu fotografii i rysunków

•  odpowiednia hierarchia ważności tek-
stów

•  nawigacja między podstronami za po-
mocą odpowiednio wyróżnionych przyci-
sków

•  duża ilość elementów interaktywnych na 
stronie angażuje użytkownika w korzy-
stanie z niej 

•  widoczność paska górnego z rozwijanym 
Menu w każdym momencie korzystania 
ze strony uniemożliwia „zagubienie się” 
użytkownika na stronie i ułatwia nawiga-
cję pomiędzy podstronami

Niejasności

• na podstronach z opisami projektów znaj-
dują się odnośniki do artykułów z zakładki 
Perspectives, które nie pojawiają się w sa-
mej zakładce Perspectives - okazuje się, że 
poza artykułami z grupy Points of View do 
kategorii Perspectives należą także grupy 
Insight oraz Prototype

• zakładka Programs w Menu jest nieklikalna 
pomimo tego, że nie różni wyglądem od 
klikalnych zakładek



OPIS BADANIA

II Badanie 
Obserwacja drogi użytkownika podczas wyko-
nywania zadań

Badanie polega na obserwacji drogi użytkowni-
ka podczas wykonywania zaplanowanych wcze-
śniej zadań oraz analizie jego zachowań. Osoba 
badana ma nieograniczony czas na wykonanie 
poleceń.

Scenariusz badania - polecenia:

1. Znajdź oferty pracy 
2. Podejmij jeden z kursów dostępnych na 

stronie
3. Znajdź opis projektu Village HopeCore
4. Znajdź artykuł z grupy Prototype pt. Lear-

ning from Local Craftsmen

W celu przeprowadzenie badania będziemy 
korzystać z:
• komputera z dostępem do Internetu
• narzedzie online do rejestracji obrazu inter-

fejsu - apowersoft.pl
• arkusza zawierającego zadania dla osób 

badanych

I Pytanie wstępne

Pytanie: Czym zajmuje się organizacja IDEO.
org? 

Badany zaznajamia się ze stroną internetową 
przez 2 minuty, a następnie odpowiada na 
jedno pytanie dotyczące treści strony interne-
towej.

Pytania badawcze

1. Jak Menu bez możliwości rozwijania 
zakładek wpływa na szybkość i sposób 
wyszukiwania informacji?

2. Jak wielość i różnorodność elementów 
interaktywnych wpływa na korzystanie 
ze strony?

3. Czy użytkownicy trafiają do poszukiwa-
nych informacji najprostszą z możliwych 
dróg?

Cele badania

1. Sprawdzenie, jak forma Menu wpływa 
na korzystanie ze strony

2. Sprawdzenie, jak różnorodność i wielość 
elementów interaktywnych na stronie 
wpływa  użytkownikom korzystanie z 
niej

Badanie użyteczności strony internetowej  
IDEO.org

I Pytanie wstepne

Czym zajmuje się organizacja IDEO.org?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................

II Zadania

1. Znajdź oferty pracy 
2. Podejmij jeden z kursów dostępnych na stronie
3. Znajdź opis projektu Village HopeCore
4. Znajdź artykuł z grupy Prototype pt. Learning from Local Craftsmen

Uwagi na temat użytkowania strony i wyglądu strony
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................

nr osoby badanej ....

wygląd karty badawczej



ODPOWIEDZI NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI STRONY 

I Pytanie wstępne - Czym zajmuje sie organizacja IDEO.org?
Badany zapoznaje się przez 2 minuty ze stroną oraz odpowiada na pytanie.

Odpowiedzi osób badanych:

• „designem”
• „poprawą życia poprzez projektowanie dla 

ludzi dotkniętych biedą”
• „poprawą życia ludzi w biednych i podat-

nych społecznościach poprzez design”
• „projektują produkty i usługi”
• „organizacja pomagająca ubogim”

Osoby badane odpowiadały podobnie i zgod-
nie z prawdą.
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ZADANIE 1. ZNAJDŹ OFERTY PRACY 

Interakcje najkrótszy czas wykonania zadania: 00:15
najdłuższy czas wykonania zadania: 00:40



Wszystkie osoby badane wybrały tę sam 
drogę odnalezienia ofert pracy - więcej czasu 
wykonanie polecenia zajęło osobom, które 
najpierw scrollowały całą stronę główną, a 
dopiero później skorzystały z Menu.
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5 ilość stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na podstronach

ilość stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na podstronach zmienna w zależności od konkretnej podstrony

Prototype w strukturze ukazana wzorcowa podstrona - na stronie internetowej znajduje się większa ilość takich podstron

Menu

Home strona główna

droga wybrana przez wszystkich badanych

fragment struktury strony - kolorem 
zaznaczona najkrótsza droga
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ilość stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na podstronach zmienna w zależności od konkretnej podstrony

Prototype w strukturze ukazana wzorcowa podstrona - na stronie internetowej znajduje się większa ilość takich podstron

Menu

Home strona startowa

ZADANIE 1. ZNAJDŹ OFERTY PRACY 

Cel: Careers



ZADANIE 2. PODEJMIJ JEDEN Z KURSÓW DOSTĘPNYCH NA STRONIE

Interakcje najkrótszy czas wykonania zadania: 01:10
najdłuższy czas wykonania zadania: 07:10
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najkrótsza droga wykonania polecenia
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Prototype w strukturze ukazana wzorcowa podstrona - na stronie internetowej znajduje się większa ilość takich podstron

Menu

Home strona główna

• osoby badane były zaskoczone, że na 
stronie można znaleźć kursy, ponieważ 
nie natknęły się wcześniej na taką infor-
mację

• osoby badane wielokrotnie korzystały z 
Menu - nie wiedziały, w ktorej zakładce 
szukać kursów, poszukiwały ich w 9 z 11 
zakładek

• 4 osoby badane skorzystały także ze 
strony głównej - jedna z nich odnalazła 
tam odnośnik do właściwej zakładki
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ilość stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na podstronach zmienna w zależności od konkretnej podstrony

Prototype w strukturze ukazana wzorcowa podstrona - na stronie internetowej znajduje się większa ilość takich podstron

Menu

Home strona startowa

struktura strony - kolorem zaznaczony jest obszar , z którego 
korzystały osoby badane podczas wykonywania polecenia

Cel: Approach

ZADANIE 2. PODEJMIJ JEDEN Z KURSÓW DOSTĘPNYCH NA STRONIE



ZADANIE 3. ZNAJDŹ OPIS PROJEKTU VILLAGE HOPECORE

najkrótszy czas wykonania zadania: 03:52
najdłuższy czas wykonania zadania: 08:36
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Prototype w strukturze ukazana wzorcowa podstrona - na stronie internetowej znajduje się większa ilość takich podstron

Menu

Home strona startowa

najkrótsza droga wykonania polecenia

• 4 osoby badane wyraziły chęć skorzysta-
nia z wyszukiwarki podczas wykonywania 
polecenia

• osoby badane poszukiwały projektu 
głównie w zakładkach z programami, 
czyli w odpowiednim miejscu, jednak-
że mogły znaleźć odpowiedni projekt 
jedynie poprzez przeglądanie wszystkich 
zakładek, co wydłużało czas wykonania 
polecenia

• osoby badane wielokrotnie korzystały z 
Menu
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ilość stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na podstronach zmienna w zależności od konkretnej podstrony

Prototype w strukturze ukazana wzorcowa podstrona - na stronie internetowej znajduje się większa ilość takich podstron

Menu

Home strona startowa

struktura strony - kolorem zaznaczony jest obszar , z którego 
korzystały osoby badane podczas wykonywania polecenia

Cel: opis projektu Village HopeCore

ZADANIE 3. ZNAJDŹ OPIS PROJEKTU VILLAGE HOPECORE



• nazwy projektów w zakładce Amplify 
wyświetlają się dopiero po najechaniu 
kursorem na obrazek - osoby badane 
początkowo nie widziały miejsc, w któ-
rych znajdują się projekty i odkrywały tę 
interakcję przypadkowo

• najwięcej czasu zajmowało osobom ba-
danym odnalezienie konkretnego projek-
tu w zakładce Amplify - znajduje się tam 
interaktywny element, dzięki któremu 
można zmieniać wyświetlane projekty, 
jednak nie ma tam informacji jakie pro-
jekty pojawią się po kliknięciu, projektów 
nie są widoczne w tym samym ekranie 
trudność sprawiało także samo odkrycie 
interaktywności tego elementu 

ZADANIE 3. ZNAJDŹ OPIS PROJEKTU VILLAGE HOPECORE

Elementy utrudniające wykonanie polecenia



• projekty w zakładce Amplify są czasem 
widoczne równocześnie ze wszystkich 5 
kategorii, a czasem widoczna jest tylko 
jedna kategoria i należy zmieniać wy-
świetlaną kategorię projektów poprzez 
klikanie w cyfry

Elementy utrudniające wykonanie polecenia

ZADANIE 3. ZNAJDŹ OPIS PROJEKTU VILLAGE HOPECORE



ZADANIE 4. ZNAJDŹ ARTYKUŁ Z GRUPY PROTOTYPE PT. LEARNING FROM LOCAL CRAFTSMEN

Interakcje najkrótszy czas wykonania zadania: 02:31
najdłuższy czas wykonania zadania: 08:20
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Prototype w strukturze ukazana wzorcowa podstrona - na stronie internetowej znajduje się większa ilość takich podstron

Menu

Home strona startowa

• podczas korzystania z interaktywnego 
elementu na podstronie Amplify osoby 
badane nie wiedziały czy po kliknięciu 
zmieniają się tylko projekty, czy także 
artykuły

• osoby badane wielokrotnie korzystały z 
Menu

• większość osób badanych szukało arty-
kułu najpierw w zakładce Perspectives

• większość osób badanych podczas 
wykonywania wcześniejszych poleceń 
natknęło się na artykuły z grupy Proto-
type - trudność sprawiło odnalezienie 
konkretnego artykułu

struktura strony - kolorem zaznaczony jest obszar , z którego 
korzystały osoby badane podczas wykonywania polecenia

najkrótsza droga wykonania polecenia

Home Approach Impact Health XO Financial Health Amplify Launchpad People Perspectives DonateContact
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5 ilość stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na podstronach

ilość stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na podstronach zmienna w zależności od konkretnej podstrony

Prototype w strukturze ukazana wzorcowa podstrona - na stronie internetowej znajduje się większa ilość takich podstron

Menu

Home strona startowa

ZADANIE 4. ZNAJDŹ ARTYKUŁ Z GRUPY PROTOTYPE PT. LEARNING FROM LOCAL CRAFTSMEN

Cel: „Learning from Local Craftsmen”



UWAGI UŻYTKOWNIKÓW PO WYKONANIU ZADAŃ NA TEMAT STRONY 

Pozytywne:

• „ładnie wygląda”
• „ładny design”
• „ładne obrazki, dobre opisy, ładne grafiki”

Negatywne:

• „trudno się wyszukuje”
• „przydałaby się wyszukiwarka”
• „wygląda fajnie, ale niefunkcjonalna”
• „pełno obrazków i mało tekstu”
• „powinno być „o nas””
• „nie ma wyszukiwarki”
• „ciężko znaleźć niektóre informacje”
• „jest za dużo odnośników”
• „pstrokato”
• „trochę mało funkcjonalna”
• „niektóre teksty wyświetlają się dopiero po 

najechaniu na obrazek”

Użytkownicy mieli zdecydowanie więcej uwag 
negatywnych niż pozytywnych - dotyczyły one 
głównie funkcjonalności strony oraz potrzeby 
wprowadzenia wyszukiwarki.



WNIOSKI PO ANALIZIE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

• Menu bez możliwości rozwijania zakła-
dek znacznie wydłuża czas wyszukiwania 
informacji na stronie - osoby badane 
wybierały nieodpowiednie zakładki i mu-
siały wielokrotnie wracać do Menu

• osoby badane kilkakrotnie klikały w napis 
Programs, ponieważ wygląda on tak 
samo jak klikalne zakładki

• interaktywność elementów nie zawsze 
była dostrzegana przez osoby badane 
przy pierwszym zetknięciu z elementem, 
co wydłużało wyszukiwanie informacji  

• mylące jest umieszczenie nieklikalnych 
cyfr - osoby badane także próbowały w 
nie klikać



WNIOSKI PO ANALIZIE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

• żadna z osób badanych nie wykonała 
polecenia w najprostszy z możliwych 
sposobów - najprostsza droga w każdym 
przypadku zaczyna się na stronie głów-
nej, jednak jej duża wysokość i różnorod-
ność elementów, które się na niej znajdu-
ją spowodowały, że badani niechętnie z 
niej korzystali i w większości przypadków  
rozpoczynali wykonywanie polecenia od 
rozwinięcia Menu

Legenda:
 fotografia
 tekst
 hasło
 białe tło
 szare tło
 przycisk nawigujący

wygląd strony głównej



BADANIE METODĄ CARD SORTINGU

Metodą cardsortingu zostało przebadanych 
9 osób, które zmierzyły się z dwoma różnymi 
zadaniami. 

Zadaniem 6 z nich było przyporządkowa-
nie nazw 29 podstron do 7 kategorii (nazw 
zakładek). 8 z nazw podstron zostało przy-
porządkowanych zgodnie z rzeczywistym 
układem na stronie przez co najmniej 50 % 
osób badanych, 12 z nich nie zostało po-
prawnie przyporządkowanych przez żadnego 
badanego.

Z wyników tego badania można wywnio-
skować, że w większości przypadków nazwa 
kategorii nie jest zrozumiałym dla odbiorcy 
określeniem rzeczywistej zawartości strony.

Approach
 Design Kit   0%
 The Field Guide  67%
 The Course for human-centered Design  0%
 Prototyping  0%
 The Facilitator's Guide  33%
Impact 
 Design Kit  50%
 D.Light A1  33%
 Diva Centres  17%
 Moneythink Mobile  0%
 Pride of Cabare  0%
 Impact: A Design Perspectives  50%
Programs
 Health xo  17%
 Financial Health  33%
 Amplify  17%
 Launchpad  33%
People
 Team  100%
 Board  67%
 Partners  83%
 Careers  33% 
Perspectives
 Points of View  33%
 Press  0%
 Publications  0%
 Social  0%
Contact
 Work with us  50%
 Join us  67%
Donate
   0%
 Financial Health  0% 
 Amplify  0%
 Launchpad  0%

Wyniki badania: procent osób, które 
przyporządkowały nazwę zakładki 
do kategorii zgodnie z rzeczywistym 
układem na stronie.

Zadaniem 3 osób badanych było pogrupowa-
nie 29 nazw podstron w dowolną ilość grup 
oraz nadanie utworzonym grupom nazw. Dwie 
osoby pogrupowały nazwy podstron w 8 grup, 
natomiast jedna osoba w 6 grup. Tylko jed-
na nazwa kategorii pojawiła się w przypadku 
dwóch osób badanych - projects, jednakże w 
tej kategorii znalazły się zupełnie inne nazwy 
podstron.

Z wyników tego badania można wywniosko-
wć, że użytkownicy w różny sposób rozumieją 
nazwy zakładek oraz podstron - nazwy nie są 
jednoznaczne.


