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Wybrane metody analizy Wybrane metody analizy 
interfejsu uinterfejsu uŜŜytkownikaytkownika

�� graficzne modele interakcji graficzne modele interakcji 

�� metody eksperymentalnemetody eksperymentalne

�� metody analizy interfejsu umetody analizy interfejsu uŜŜytkownika ytkownika 
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Metody analizy interfejsu uMetody analizy interfejsu uŜŜytkownika ytkownika 

Graficzne modele interakcjiGraficzne modele interakcji

(bez diagram(bez diagramóów interakcji, przypadkw interakcji, przypadkóów uw uŜŜycia)ycia)
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Warstwowy model dialogu Warstwowy model dialogu -- przykprzykłładad

interfejs uinterfejs uŜŜytkownika ytkownika 

Komputer Człowiek

motoryka

mięśnie

metoda
wejścia

metoda 
wyjścia

urządz. 
wejścia

urządz.
wyjścia zmysły

percepcja

METAFORA

METODA

URZĄDZENIA

Warstwa 
fizyczna

Środowisko Intelekt

pamięć



5

Warstwowy model interfejsu uWarstwowy model interfejsu uŜŜytkownikaytkownika

WarstwaWarstwa FunkcjaFunkcja PrzykPrzykłładad

WarstwaWarstwa okreokreśśla ogla ogóólny model lny model śśrodowiskarodowiska drzewo, biurkodrzewo, biurko
metaforymetafory w ktw któórym odbywa sirym odbywa sięę dialogdialog kalendarzkalendarz

WarstwaWarstwa okreokreśśla sposla sposóób realizacjib realizacji manipulacjamanipulacja
metodymetody interakcji i dialoguinterakcji i dialogu bezpobezpośśredniarednia

WarstwaWarstwa okreokreśśla zestaw urzla zestaw urząądzedzeńń we/wywe/wy ekran, myszekran, mysz
urzurząądzedzeńń uczestniczuczestnicząących w dialogucych w dialogu klawiaturaklawiatura

WarstwaWarstwa okreokreśśla miejsce, w ktla miejsce, w któórym rym ekran, ekran, 
fizycznafizyczna realizujrealizująą sisięę kolejne kroki kolejne kroki klawiszeklawisze

dialogudialogu

Podstawowe poziomy dialogu: 

� [ metafora + metody ]  +  [ urządzenia + fizyczne ]

� wszystkie poziomy są wykorzystywane jednocześnie
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Hierarchiczna analiza zadaHierarchiczna analiza zadańń -- HTAHTA

�� Dekompozycja Dekompozycja –– hierarchia zadahierarchia zadańń

�� łłatwe przejatwe przejśście do modelu CTTEcie do modelu CTTE
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Metoda CTTE (Metoda CTTE (ConcurTaskTreeEnvironmConcurTaskTreeEnvironm.).)

�� Analiza zadaAnaliza zadańń uuŜŜytkownika ytkownika –– TaskTask AnalysisAnalysis (TA)(TA)
�� model sieci czynnomodel sieci czynnośści ci –– pomoc w okrepomoc w okreśśleniu docelowej leniu docelowej 

funkcjonalnofunkcjonalnośści systemuci systemu
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Metody analizy interfejsu uMetody analizy interfejsu uŜŜytkownika ytkownika 

Metody eksperckieMetody eksperckie
-- eksperckie oceny interfejsu ueksperckie oceny interfejsu uŜŜytkownika ytkownika 

-- inspekcje funkcjonalnoinspekcje funkcjonalnośści i uci i uŜŜytecznoytecznośści ci ––

listy kontrolnelisty kontrolne
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Listy kontrolneListy kontrolne

�� wspomagajwspomagająą inspekcjinspekcjęę

�� nadajnadająą jej formalny charakterjej formalny charakter

�� przyspieszajprzyspieszająą ocenocenęę

�� uułłatwiajatwiająą raportowanieraportowanie

�� pozwalajpozwalająą okreokreśślilićć czynniki wymagajczynniki wymagająące poprawyce poprawy

�� okreokreśślajlająą stopiestopieńń spespełłnienia nienia wczewcześśniej niej 
zdefiniowanychzdefiniowanych wymagawymagańń

�� nie uwzglnie uwzglęędniajdniająą kontekstu ukontekstu uŜŜytkowania ytkowania 
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Ocena ekspercka wg 9 kryteriów:

1. Klarowność wizualna

2. Spójność systemu

3. Zgodność z oczekiwaniami

4. Potwierdzenia informacyjne

5. Przejrzystość systemu

6. Adekwatna funkcjonalność

7. Elastyczność i kontrola przez 
uŜytkownika 

8. Zapobieganie i poprawa błędów

9. Prowadzenie uŜytkownika 

źźrróóddłło: o: RavdenRavden J.S., Johnson G. I. (1989): J.S., Johnson G. I. (1989): EvaluatingEvaluating Usability of HumanUsability of Human--Computer Computer 
InterfacesInterfaces. . WileyWiley, New York., New York.

Budowa listy kontrolnej:

� 9 sekcji wg kryteriów

� pytania szczegółowe

� pytania opisowe

� wynik oceny:
� ocena procentowa

� ocena opisowa

� ranking wykrytych 
problemów

Lista kontrolna Lista kontrolna RavdenaRavdena--JohnsonaJohnsona (1/4)(1/4)

Lista kontrolna sLista kontrolna słłuuŜŜy do y do 
oceny stanu speoceny stanu spełłnienia nienia 
wczewcześśniej okreniej okreśślonychlonych
wymagawymagańń (kryteri(kryterióów)w)
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Lista kontrolna Lista kontrolna RavdenaRavdena--JohnsonaJohnsona
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Metody analizy interfejsu uMetody analizy interfejsu uŜŜytkownika ytkownika 

Metody eksperymentalneMetody eksperymentalne
-- testy z udziatesty z udziałłem uem uŜŜytkownikytkownikóóww

-- badanie reakcji ubadanie reakcji uŜŜytkownikytkownikóóww
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Testy prototypTesty prototypóóww

�� testujemy dwie wersje interfejsu utestujemy dwie wersje interfejsu uŜŜytkownikaytkownika

�� grupa ugrupa uŜŜytkownikytkownikóów, w, 
identyczne zadania,identyczne zadania,
identyczne warunki pracy identyczne warunki pracy 

�� wykazanie rwykazanie róóŜŜnic w wynikach zadanianic w wynikach zadania
�� czas, bczas, błęłędy, poziom zmdy, poziom zmęęczenia uczenia uŜŜytkownika ytkownika 

�� czy istniejczy istniejąą statystycznie istotne rstatystycznie istotne róóŜŜnice pominice pomięędzy dzy 
wynikami (prototypami)wynikami (prototypami)

�� wyniki pomiarwyniki pomiaróów w �� testy statystycznetesty statystyczne
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Analiza Analiza conjointconjoint

�� pomiar pomiar łąłącznego oddziacznego oddziałływania zmiennychywania zmiennych

�� identyfikacja preferencji uidentyfikacja preferencji uŜŜytkownika ytkownika 
jako kombinacjijako kombinacji parametrparametróów w 
�� z uwzglz uwzglęędnieniem ich powidnieniem ich powiąązaniazania

źźrróóddłło: M. Kumalao: M. Kumala
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Badanie reakcji uBadanie reakcji uŜŜytkownikytkownikóóww

�� 6 serwis6 serwisóów WWW (sklepw WWW (sklepóów internetowych)w internetowych)

�� badanie odczuwanej chbadanie odczuwanej chęęci zakupuci zakupu
�� wpwpłływ czynnikyw czynnikóów ksztaw kształłtujtująących wiarygodnocych wiarygodnośćść sklepusklepu

�� zawartozawartośćść informacyjnainformacyjna

�� strona wizualna strona wizualna 

�� ergonomia i uergonomia i uŜŜytecznoytecznośćść

�� rekomendacjerekomendacje

�� ……

�� poszukiwanie optymalnej kombinacji parametrposzukiwanie optymalnej kombinacji parametróów w 
projektowychprojektowych
�� layoutlayout, zawarto, zawartośćść, ekspozycja ceny, ekspozycja ceny

�� ……
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Eyetracking (Eyetracking (okulografiaokulografia):):
�� badanie ruchbadanie ruchóów gaw gałłki ocznej uki ocznej uŜŜytkownikaytkownika

�� okreokreśślenie preferowanej lenie preferowanej śściecieŜŜki ki 
obserwacji ekranuobserwacji ekranu

OkulografiaOkulografia -- eyetrackingeyetracking
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Badanie poziomu zmBadanie poziomu zmęęczenia uczenia uŜŜytkownika ytkownika 

�� metoda CFF metoda CFF –– CriticalCritical FlickerFlicker FrequencyFrequency

�� pasmo przenoszenia ukpasmo przenoszenia ukłładu wzrokowego zaleadu wzrokowego zaleŜŜy y 
m.in. od poziomu zmm.in. od poziomu zmęęczenia uczenia uŜŜytkownika ytkownika 

�� efekt stroboskopowyefekt stroboskopowy

�� pomiar F przed pracpomiar F przed pracąą z systememz systemem

�� pomiar F po pracy z systemempomiar F po pracy z systemem

�� momoŜŜliwoliwośćść porporóównania dwwnania dwóóch ch 
wersji interfejsu uwersji interfejsu uŜŜytkownika ytkownika 
z uwagi na poziom zmz uwagi na poziom zmęęczenia czenia 
uuŜŜytkownika po pracyytkownika po pracy
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Testy uTesty uŜŜytecznoytecznośści ci 

�� rejestracja pracy rejestracja pracy 
uuŜŜytkownika na videoytkownika na video

�� nie snie sąą potrzebne dupotrzebne duŜŜe nake nakłłady finansoweady finansowe

�� ssąą dostdostęępne rpne róóŜŜnorodne techniki analizy zdarzenorodne techniki analizy zdarzeńń
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„„TerenoweTerenowe”” testy utesty uŜŜytecznoytecznośści ci 

�� testowanie w rzeczywistym kontektestowanie w rzeczywistym kontekśście ucie uŜŜytkowaniaytkowania

�� systemy mobilnesystemy mobilne
�� nawigacja samochodowanawigacja samochodowa

�� urzurząądzenia przenodzenia przenośśnene

�� elektronika konsumenckaelektronika konsumencka

�� systemy edukacyjne / rozrywkowesystemy edukacyjne / rozrywkowe

�� wpwpłływ czynnikyw czynnikóów w śśrodowiskarodowiska
�� mobilnomobilnośćść

�� inne osobyinne osoby

�� dostdostęępnopnośćść informacji (oinformacji (ośświetlenie)wietlenie)

�� interfejs sprzinterfejs sprzęętowy towy 
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Podsumowanie Podsumowanie 

�� warsztat metodyczny HCI nadal siwarsztat metodyczny HCI nadal sięę rozwijarozwija

�� znaczna czznaczna częśćęść metod badawczych metod badawczych 
zapozapoŜŜyczona z  yczona z  

�� psychologii, marketingu i badapsychologii, marketingu i badańń konsumenckichkonsumenckich

�� znaczna czznaczna częśćęść metod projektowych  metod projektowych  
zapozapoŜŜyczona z  yczona z  

�� informatyki i projektowania wizualnegoinformatyki i projektowania wizualnego
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Podsumowanie Podsumowanie 

�� niewiele modeli teoretycznychniewiele modeli teoretycznych

�� przewaprzewaŜŜajająą metody eksperymentalne i oceny metody eksperymentalne i oceny 
eksperckie eksperckie 

�� stopniowe poszerzanie modeli o sferstopniowe poszerzanie modeli o sferęę ekonomicznekonomicznąą
�� „„beyonbeyond d useruser interfacesinterfaces””

�� dopasowanie funkcjonalnodopasowanie funkcjonalnośści i zawartoci i zawartośści ci 

�� do zmiennego kontekstu sytuacyjnego do zmiennego kontekstu sytuacyjnego 

�� do stylu do stylu ŜŜycia uycia uŜŜytkownika ytkownika 

�� czynniki kulturoweczynniki kulturowe

�� projektowanie funkcjonalne, uprojektowanie funkcjonalne, uŜŜytkowe i biznesowe ytkowe i biznesowe 

�� nadal dunadal duŜŜe moe moŜŜliwoliwośści rozwoju ci rozwoju 
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DziDzięękujkujęę

ProszProszęę o pytaniao pytania

Marcin.Sikorski@pjwstk.edu.pl

http://www.MarcinSikorski.net
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