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1

Į VA D A S

1.1 APŢVALGA

Ţmogaus ir kompiuterio sąveika (toliau ŢKS) yra daugiadisciplininė (angl.
multidisciplinary) sritis. Jos apibrėţtis kinta, ţvelgiant skirtingų dalykų aspektais.
Panašiai duomenų bazių apibrėţtis skiriasi, ţvelgiant iš informatikos arba verslo sričių.
Angliakalbėje literatūroje ši sritis yra vadinama HCI. Ši santrumpa reiškia dvi sąvokas,
būtent human-computer interaction arba human-computer interfaces. ŢKS yra mokslas
apie dviejų sudėtingų sistemų – kompiuterinės sistemos ir jos naudotojo – santykius. ŢKS
siekia suvokti naudotoją ir kompiuterinę sistemą, kad palengvintų sąveiką. Dėmesio
centre yra ţmogus. ŢKS siekia suvokti, kaip veikia naudotojas, jo atliekamas uţduotis ir
kompiuterinės sistemos struktūrizavimo būdus, uţtikrinančius patogų uţduočių atlikimą.
Kiekviena iš ŢKS sričių savaip nagrinėja ţmogaus ir kompiuterio sąveikos problematiką:
informatika akcentuoja taikymų projektavimą ir interfeisų inţineriją,
psichologija — paţinimo proceso teorijos taikymą ir naudotojo elgsenos
empirinę analizę,
sociologija ir antropologija — technologijų, darbo ir organizacijų sąveiką,
pramoninis projektavimas — ergonomiką ir interaktyvių gaminių valdymą.
Šiame kurse yra nagrinėjama ţmogaus ir kompiuterio sąveika programinės įrangos
projektuotojo aspektu. Kitos disciplinos paremia ŢKS taip pat, kaip fizika remia civilinę
inţineriją, o mechaninė inţinerija — robotiką.
Inţinerinių disciplinų patirtis moko, kad projektavimas turi atsiţvelgti į projektuojamo
objekto kontekstą. Siaura vieno objekto elemento optimizacija gali neigiamai įtakoti
bendrą objekto naudojimą. Programuotojui yra naudinga ţvelgti į problemą pakankamai
plačiai, kad būtų išvengta projektavimo spąstų, nesupratus problemos konteksto.
Todėl ŢKS yra nagrinėjama mokslo, inţinerijos ir projektavimo aspektais.
Ţmogaus ir kompiuterio sąveika (ŢKS, angl. Human Computer
Interaction) yra mokslo šaka, uţsiimanti interaktyvių programų sistemų,
skirtų ţmogui naudoti, projektavimu, įvertinimu ir realizavimu bei šiuos
procesus supančių reiškinių tyrimu.
Ţmogaus ir kompiuterio sąveika yra nagrinėjama naudojimo, ţmogaus, kompiuterio ir
projektavimo aspektais (ţr. 1-1 pav.). Nagrinėjant ţmogaus ir kompiuterio sąveiką
kompiuterių mokslo poţiūriu, akcentuojama sąveika tarp vieno ar daugiau ţmonių bei
vieno ar daugiau kompiuterių. Klasikinis pavyzdys – tai asmuo, naudojantis interaktyvią
programą, remiantis grafiniu interfeisu. Tačiau terminas „sąveika― apima daugiau temų,
kurios nėra atskiriamos nuo ţmogaus ir kompiuterio sąveikos, bet ją papildo.
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1-1 pav. Ţmogaus ir kompiuterio sąveikos kontekstas. Pritaikyta iš
[Figure 1, ACM SIGCHI].

Nagrinėjant ţmogaus ir kompiuterio sąveiką yra atsiţvelgiama į:
ţmogaus ir kompiuterio sąveiką, kai uţduotis bendrai atlieka ţmonės ir
kompiuteriai,
ţmogaus ir kompiuterio ryšių struktūrą,
ţmogaus galimybes naudoti įrenginius,
algoritmus ir programavimą,
Kūrimo ir projektavimo inţinerinius aspektus,
interfeisų specifikavimą, projektavimą ir realizavimą,
projektavimo kompromisus.
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1.1.1

ŢMOGUS

Kalbėdami apie ţmogus turime omenyje individą arba grupę. Grupioių bendradarbiavimo
sistemose kūriami išskirstyti interfeisai.
Informatikas tiki, kad kompiuterių naudotojai yra panašūs į juos pačius. Vadinasi jie turi
būti smalsūs, turintys pakankamai kompiuterinių ţinių ir yra pasiruošę ţiūrėti pro pirštus
į interfeisų trūkumus. Tačiau realus naudotojas daţniausiai neatitinka pateikto
apibūdinimo. Naudotojais gali būti vaikai ir garbaus amţiaus asmenys, kompiuterių
entuziastai ir jų neapkenčiantys, daţni ar neryţtingi naudotojai, nerangūs paaugliai ir
specialių poreikių asmenys. Nepaisant neįtikėtinų talentų, ţmonės turi daug apribojimų:
nepakankama atmintis, lengvai blaškomas dėmesys ir ţema motyvacija, mus lengva
apgauti optiniais ir garso pokštais, mes lėtai mokomės, mes pavargstame ir tampame
nekantrūs, mes turime ribotus judėjimo įgūdţius.
Informatikai daţnai nerimauja dėl techninės ir programinės įrangos gedimų, tačiau atėjo
laikas nagrinėti ţmogaus ir kompiuterio sistemas kaip visumą. Tenka suvokti, kad
sėkmingoje sistemoje yra svarbu vengti ţmogaus klaidų.
1.1.2

KOMPIUTERIS

Turima omenyje daugiau nei įprasta kompiuterinė darbo vieta. Kompiuteris gali būti
sudėtingų prietaisų dalimi, kaip antai kompiuteriai, įmontuoti erdvėlaivio kabinoje,
mikrobangų krosnelėje, virtualios realybės sistemose. Galima tikėtis, ateityje interfeisų
stiliai keisis, taps maţesni, portatyvūs, vienareikšmiški, naudojantys daugialypę terpę ir
plačiajuostį bevielį ryšį (angl. High bandwidth wireless communication). Kadangi šių
interfeisų projektavimo technikos siejasi su kompiuterinių darbo vietų interfeisų
projektavimu, naudinga jas apibendrinti ir nagrinėti kartu.
1.1.3

INTERFEISAS

Iki šiol geriausi interfeisai sprendţia gana nesudėtingus uţdavinius, tokius kaip teksto ar
grafikos dorojimas. Sudėtingesnėse sistemose, kaip antai labai didelių informacinių
erdvių valdymas arba oro aviacijos valdymas, kyla problemos. Paprastai interfeisas yra
suprantamas kaip langas, per kurį ţmogus naudoja tam tikrą taikomąją programą. Iš
tikrųjų taip nėra. Įstaigos darbuotojas atlieka daug uţduočių ir tik dalis jų yra atliekamos,
naudojant kompiuterį. Dokumentai yra popieriniai ir elektroniniai, darbuotojai gauna
elektroninį paštą ir atsiliepia į telefono skambučius. Techninės prigimties skirtumai
sudaro kliūtis naudotojui, kuris tam tikrą darbo dalį atlieka be kompiuterio, kitą dalį –
naudodamasi kompiuteriu. Interfeisų projektuotojas turi ieškoti būdų, kaip sujungti šias
darbo dalis.
ŢKS apima keturias pagrindines dalis (ţr. 1-1 pav.):
kompiuterių naudojimas ir kontekstas visuomenėje,
ţmogaus savybės įtakoja jo darbą ir jo lūkesčius, bendraujant su technika,
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kompiuterių sistemų ir sąsajų architektūrą parama projektuojamų sąsajų
tipams,
sąsajos kūrimo proceso eiga, būtent projektavimas, realizavimas ir vertinimas.
Visi šie dalykai reikalauja daugelio mokslo sričių ţinių: informatikos, psichologijos,
sociologijos, dizaino, informacinių sistemų valdymo, lingvistikos, elektrotechnikos,
pramoninio projektavimo ir pan. Šiame kurse dėmesys yra skiriamas ţmogaus gebėjimų
ir apribojimų, šiuolaikinių interfeisų projektavimo, vertinimo ir realizavimo aspektams.
Jis papildo ţinias, kuriant programinius projektus, akcentuojant praktinius programų sistemų kūrimo aspektus.
1.2 ŢKS IŠTAKOS

Ţmogaus ir kompiuterio sąveika kaip mokslas atsirado daugelio mokslų sandūroje, kaip
antai kompiuterinės grafikos, operacinių sistemų, ţmogaus faktorių, pramonės
inţinerijos, ergonomikos, paţinimo psichologijos, informatikos mokslo sistemų dalies.
Kompiuterinė grafika atsirado, kai buvo sukurti monitoriniai ir pieštukiniai įrenginiai
ankstyvoje kompiuterių istorijoje. Tuomet buvo sukurtos ţmogaus ir kompiuterių
sąveikos technikos, kurios buvo publikuotos Ivano Sutherland‘o daktaro disertacijoje
1963 metais. Ši disertacija iš esmės buvo kompiuterinės grafikos, kaip atskiros disciplinos, pradţia. Disertacijoje buvo iškelta hipotezė, kad objektai turi būti matomi ekrane ir
manipuliuojami, naudojantis taško nurodymo prietaisais. Idėja buvo iliustruojama
programoje Sketchpad.
Kompiuterinės grafikos darbai tęsė algoritmų ir įrenginių projektavimą. Tai leido rodyti
ir manipuliuoti vis realistiškiau atrodančiais objektais, kaip antai kompiuterinio
projektavimo sistemose yra manipuliuojama įrenginių dalimis arba kūno dalių vaizdais
medicinoje.
Tyrimai buvo tęsiami Likliderio (Licklider) 1960 metų darbe „ţmogaus-mašinos
simbiozė―, Engelbarto (Engelbart) 1963 metų darbe „ţmogaus intelekto didėjimas― ir
kituose darbuose. Atsirado svarbūs įrenginiai, kaip antai pelė, grafinis ekranas,
personalinis kompiuteris, langai, darbastalio metafora, nurodyk-ir-spragtelėk redaktoriai.
1975 metais David C. Smith savo disertacijoje pasiūlė piktogramos terminą.
Darbas operacinėje sistemoje reikalavo projektuoti įvesties ir išvesties įrenginių
interfeisus, sistemų reakcijos laiką derinti su ţmogaus reakcijos laiku. Taip atsirado
daugiaprocesoris apdorojimas, langų aplinkos ir pan. Ši kryptis buvo pagrindas naudotojo
interfeiso valdymo sistemų ir naudotojo interfeiso įrankių kūrimui.
1–2 pav. pavaizduoja įvairių disciplinų įtaką ŢKS mokslui. Kompiuterių sistemų
projektavimas reikalauja daugelio sričių ţinių. Kai kurių mokslų įtaką panagrinėsime
detaliau.
Ţmogaus faktoriai (angl. Human factors), kaip mokslo sritis, atsirado, projektuojant
ţmogaus valdomus įrenginius II pasauliniame kare. Daugelis problemų, prieš kurias
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atsidūrė ţmogaus faktorių tyrinėtojai, turėjo stiprias juslines ir judesio savybes, kaip antai
skrydţio kontrolės monitorių projektavimas. Ţmogaus operavimas kompiuteriais yra
natūralus klasikinių ţmogaus faktorių temos išplėtimas. Dėl gausių ir nemenkų paţinimo,
ryšio ir sąveikos aspektų, ankščiau nenagrinėtų ţmogaus faktorių moksle atsirado ir
naujos problemos.
Ergonomika yra gimininga sritis ţmogaus faktorių mokslui. Ji atsirado, tyrinėjant darbo
sąlygas. Kaip ir ţmogaus faktoriuose, ergonomikos dalykas buvo pojūčių-judesių
lygmenyje, papildomai nagrinėjo fiziologinį aspektą bei akcentavo stresą. Ţmogaus
sąveika su kompiuteriu buvo natūrali ergonomikos tema, papildyta paţinimo mokslu ir
atsirado kaip „paţinimo ergonomika― bei „paţinimo inţinerija―. Taigi, kompiuterių
ergonomikos studijos akcentuoja darbo vietos įrengimo santykį su stresiniais veiksniais,
kaip antai darbo monotoniškumu ir nuobodumu, nepatogia sėdėjimo poza arba dirginančiu monitoriaus vaizdu.
Pramonės inţinerija atsirado, bandant kelti pramonės efektyvumą XX amţiaus pradţioje.
Pramonės inţinerijoje buvo svarbu:
projektuoti rankų darbo metodus, kaip antai plytų dėjimo dviem rankom
metodas,
kurti specializuotus įrankius, skirtus kelti produktyvumą ir maţinti nuovargį,
kaip antai plytų kilnojamoji platforma liemens aukštyje, taigi mūrininkai
neturi lenktis,
planuoti socialines aplinkas, kaip antai informacijos langeliai. Sąveika su
kompiuteriais yra natūrali pramonės inţinerijos dalis tirianti, kaip naudoti
kompiuterius, tinkančius projektuoti darbo metodus.
Paţinimo psichologija kyla iš bandymų eksperimentiškai tyrinėti ţmogaus pojūčius
XIX amţiaus pabaigoje. XX amţiaus viduryje ryšių inţinerijos, lingvistikos ir
kompiuterių inţinerijos idėjų derinys pagimdė eksperimentinį dalyką, nagrinėjantį, kaip
ţmogus apdoroja informaciją. Paţinimo psichologai nagrinėja mokymąsi, kaip ţmonės
mintyse pavaizduoja ţinias ir jų veiksmus, naudodamiesi šiomis ţiniomis.
Diskrečiųjų skaičiavimų plėtotė ir didėjanti personalinių kompiuterių rinka reiškia, kad
kompiuterių pardavimas yra labiau priklausomas nuo interfeiso kokybės nei praeityje.
Standartizuoto interfeiso architektūros per bendrų langų sistemas evoliucionavo nuo pelės
iki naudotojų lygmenų valdymo. Drauge su šiais pasikeitimais, mokslininkai ir
projektuotojai pradėjo kurti naudotojo interfeiso aprašo ir testavimo būdus, skirtus
praktiniams interfeisams.
ŢKS specialistai yra kilę iš minėtų sričių. Sunku tikėtis, kad vienas asmuo gali turėti visų
sričių ţinias, reikalingas programų sistemų projektavimui. Todėl ŢKS specialistai vis
daţniau yra įtraukiami į programų sistemų kūrimo grupes.
ŢKS yra jaunas mokslas. Poţiūrį į jį daţnai lemia konkretaus asmens išsilavinimas. Todėl
iš įvairių sričių atėję specialistai jį traktuoja įvairiai:
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informatikai akcentuoja programų sistemų interfeisų projektavimą,
psichologams ŢKS – tai ţmogaus poreikių tyrimo sritis,
ergonomikos specialistams yra svarbūs asmens gebėjimai ir ribojimai.
ŢKS dalykas yra įvairių specialybių studijų programose, būtent informatikos,
psichologijos, ergonomikos. Suprantama, kad priklausomybė tam tikrai studijų programai
lemia poţiūrį į ją.

Psichologija

Naudotojo
modelis

Naudotojo
poreikių
suvokimas

Inžinerija

Spartėjanti
aparatūra
Geresnių
interfeisų kūrimo
priemonės

Interfeiso
išdėstymas

Dizainas

Dirbtinis intelektas

Pagalbos
teikimas

Sociologija

Antropologija

Grupinio
darbo
priemonės

Naudotojo
kūno formos

ŽKS
Fiziniai
gebėjimai

Fiziologija

Darnos
sąvoka

Komandų
kalba

Kalbotyra

Įrangos
projektavimas

Ergonomika,
žmogaus
faktoriai

Estetinis
patrauklumas

Dailė

Filosofija

1-2 pav. Įvairių disciplinų įtaka ţmogaus ir kompiuterių
ŢKS AKTUALUMAS
sąveikos1.3
mokslui.
1.3.1

SĄVEIKOS PROBLEMŲ PAVYZDYS

Kiekvieną dieną naudojame interaktyvius gaminius, būtent mobiliuosius telefonus,
nuotolinio valdymo pultelius, kavos mašinas, kompiuterius, kopijavimo aparatus, vaizdo
grotuvai ir panašius. Kurie iš šių prietaisų yra patogūs naudoti? Ar daţnai teko
nukopijuoti puslapį ne taip, kaip norėjome ar įrašyti kitą televizijos laidą vietoje nei
manėme, kad nustatėme?
Įsivaizduokime situaciją, kad išvaţiavę į komandiruotę pamiršome telefoną ir turime
pasikliauti viešbučio įranga. Kiekviename viešbučio kambaryje radote balso pranešimų

13

sistemą. Kad suţinotumėte, ar turite pranešimų, reikia pakelti ragelį ir paklausyti signalo.
Jei tai „piip piip piip― vadinasi pranešimas yra. Dabar skaitote instrukciją, kaip išklausyti
paliktą pranešimą:
„Surinkite 491―.
Sistema atsako, kad „Jus pasiekėte XXX viešbučio pranešimų centrą. Įveskite kambario
numerį, kuriam norite palikti pranešimą―. Toliau laukiate nurodymų, kaip išklausyti
pranešimą, tačiau tolesnių instrukcijų nėra. Tada toliau skaitote instrukciją:
Surinkite Jūsų kambario numerį ir paspauskite #
Dabar sistema atsako:„Pasiekėte 106 kambario pranešimų dėţutę. Įveskite slaptaţodį―.
Jus dar kartą įvedate kambario numerį, o balsas ragelyje vėl liepia įvesti kambario numerį
ir slaptaţodį. Slaptaţodţio neţinote, galvojote, kad tai kambario numeris,tačiau pasirodo
ne. Tuomet einate į recepciją ir pagaliau suţinote, kad slaptaţodis – tai trys paskutiniai
kambario telefono numerio skaitmenys.
Taigi, kad išklausytume pranešimą reikia penkių ţingsnių, o kad palikti – keturių.
Greičiausiai paprasčiau nupirkti naują telefono aparatą.
Kokios yra šios balso pranešimų sistemos problemos? Ji yra erzinantis, painus,
neefektyvus, nes esminei uţduočiai atlikti reikalauja daugelio ţingsnių. Šią sistemą yra
sudėtinga naudoti, nėra priemonės suţinoti, ar turite pranešimų ir kiek jų yra. Kad
suţinotumėte, reikia pakelti ragelį ir atlikti eilę ţingsnių. Veiksmai nėra akivaizdūs,
būtent dalį instrukcijų suteikia sistema, kita jų dalis yra popieriuje, dar kita – telefono
numeryje.
Projektuojant interaktyvius gaminius turime išsiaiškinti, kas juos naudos ir kur jie bus
naudojami. Svarbu suprasti naudotojo veiklą, jam naudojant gaminį. Įvairių interfeisų ir
įvedimo bei išvedimo prietaisų išdėstymo tinkamumas priklauso nuo konkrečios veiklos,
kurią remia interaktyvus gaminys. Pavyzdţiui, reikia paremti naudotojų bendravimą per
atstumą, tuomet pageidaujama sistema turi leisti lengvai įvesti tekstinius arba balso
pranešimus, kurie turėtų būti lengvai pasiekiami. Tuomet būtų naudinga papildomas
interfeisas, leidzţiantis tvarkyti, komentuoti, išsaugoti pranešimus.
Remiamų veiklų spektras yra labai platus. kaip antai rašyti ir siųsti pranešimus, rinkti
informaciją, rašyti tekstus, programuoti, piešti, planuoti, priimti sprendimus, skaičiuoti,
ţaisti ir pan. Jas remiančių interfeisų taip pat yra daugybė: multimedijų taikymai,
virtualių realybės aplinkos, balsu paremtos sistemos, dideli ekranai ir kiti. Yra daugybė
naudotojo sąveikos su sistema būdų, būtent meniu, komandos, formos, piktogramos ir
kitų. Naujesnės sąveikos formos atsiranda, įmontuojant procesorius fiziniuose
prietaisuose, kaip antai interaktyviuose ţaisluose, programuojamuose šaldytuvuose ir
kituose. Ši paletė sudaro plačią pasirinkimų terpę, kurioje veikia sąveikos architektas.
1.3.2

SĄVEIKOS PROJEKTAVIMO SIEKIAI

Esminis sąveikos projektavimo tikslas yra optimizuoti naudotojo sąveiką su sistema,
aplinka ar gaminiu taip, kad jie remtų naudotojo veiklas. Be to, gaminys turėtų suteikti
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naudotojui papildomų galimybių. Galima manyti, kad tam uţteks intuicijos. Tačiau
pasirinkimai turėtų būti daromi, atsiţvelgiant į naudotojo)ų stipriąsias ir silpnąsias puses.
Tam tikslui yra nustatoma, kokiomis priemonėmis galima padėti naudotojui vykdyti jo
veiklas. Būtina klausyti naudotojo pageidavimų ir įtraukti jį į projektavimo procesą.
Labai naudinga leisti naudotojui išbandyti ir vertinti interfeiso maketus.
Kompiuterius naudoja įvairių sričių specialistai. Atlikdami uţduotis, naudotojai
pageidauja sutelkti dėmesį į atliekamą uţduotį ir kuo maţiau ţinoti apie kompiuterį,
kuriuo jie naudojasi. Projektuojant sistemą svarbu suvokti, kad naudotojas yra savo
srities specialistas ir neturi būti informatikos ekspertas, lygiai taip pat, kaip naudodamasis
telefonu, naudotojas neturi būti telefonų inţinierius. Naudotojo dalykinių ţinių turi
pakakti tam, kad sistema būtų sėkmingai naudojama. Gerai suprojektuotos sistemos
naudotojas nejaučia, kad visas jo dėmesys yra sutelktas į dalykinę veiklą. Šiuo poţiūriu
gerai suprojektuota sistema yra panaši į gerus batus, ji turi būti natūrali, patogi ir tikti
naudotojui, o pastarasis jos nepastebi.
Todėl dalykinėse programose negali būti ţargono, jos turi būti lengvai naudojamos.
Svarbiausia yra atliekama uţduotis, o ne priemonės, remiančios jos atlikimą. Perėję prie
darbo, paremto kompiuterine sistema, darbuotojai daţnai jaučia, kad praranda dalį savo
kvalifikacijų, nes sistema atlieka daugelį veiksmų uţ juos. Projektuotojas privalo
atsiţvelgti į šiuos jausmus. Sistema turi atlikti nuobodų, monotoninį darbą, o naudotojui
palikti įdomius ir kūrybinius uţduoties aspektus.
Programų sistemos vis dar yra santykinai brangios, programinę įrangą kuriančios įmonės
siekia konkurencinio pranašumo. Geras interfeisas vertinamas visų pirma, todėl jis gali
suteikti svarų pranašumą konkurencinėje kovoje. Vieną kartą pasirinkę tam tikrą dalykinę
programą, naudotojai nėra linkę keisti programos dėl šių prieţasčių:
naujos dalykinės programos versijos yra kuriamos, remiantis egzistuojančia
sistema, todėl nereikalauja papildomo apmokymo;
patobulintos versijos yra pigesnės, jei buvo nupirkta ankstesnė versija;
mąstymo būdas, kurį skatina programų sistema, atliekant tam tikrą uţduotį
atitinka tos dalykinės srities eksperto mąstymo būdą, tuo pačiu naudotojas
įsitikina, kad sistema yra intuityvi;
didelėms organizacijoms yra ypač sunku keisti programinę įrangą, nes prie jos
kaštų prisideda personalo apmokymo sąnaudos. Apmokymo metu
organizacijos darbas nėra efektyvus.
Naudotojo interfeisas tarpininkauja kompiuterinei sistemai ir naudotojui. Šią sistemos
dalį naudotojas mato, girdi ir liečia. Naudodamas kompiuterinę sistemą, naudotojas
vykdo uţduotis, kurios paprastai sudaro esminę jo veiklos dalį. Dirbdamas su sistemos
interfeisu, naudotojas vertina, ar sistema yra sėkminga ir remia jo vykdomas uţduotis.
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Nepavykę naudotojo interfeisai sumaţina naudotojo veiklos našumą, didina mokymosi
laiką ir klaidų skaičių. Visi šie faktoriai iššaukia naudotojo nusivylimą ir galimą
atsisakymą naudotis programų sistema.
Naudotojai daţnai tikisi iš sistemos tokios elgsenos, kurios nesulaukia. Naudotojo
pastabos pavyzdys: „Kodėl, įvesdamas naują uţsakymą, aš negaliu matyti buvusių
uţsakymų?― Projektuotojas nustebęs atsako, kad ankščiau naudotojas apie tai neuţsiminė.
Šios problemos nebūtinai kyla dėl prastos sistemos specifikacijos, labiau dėl prasto
naudotojo interfeiso projektavimo. Tiksliau, analitikas ir projektuotojas nepakankamai
supranta naudotojo poreikius ir jo veiklą.
Paţymėtina, kad taikomosiose programose, tokiose kaip personalo, vertybinių popierių
valdymo sistemos arba uţsakymų priėmimo valdymas, programuotojai skiria apie 70%
kodo manipuliuoti naudotojo interfeisu. Todėl naudotojo interfeisų projektavimas sudaro
ţenklią laiko ir kaštų dalį.
Simbolinis interfeisas leidţia tik nuoseklią kreipti: pradţioje parodyti meniu, toliau
išrinkti, tuomet paţvelgti į atsivėrusį langą ir įvesti duomenis. Simboliniame interfeise
programuotojas gali projektuoti tokį interfeisą taip, kad naudotojas galėtų atlikti uţduotį
iš anksto nustatyta eilės tvarka. Grafinių interfeisų atveju su objektais yra galimi tik tam
tikri veiksmai, o naudotojas nusprendţia, kurie veiksmai ir kuria eilės tvarka bus
atliekami.
Grafinis naudotojo interfeisas yra naudingas naudotojams ir organizacijoms. Tyrimai
parodė, kad naudodami grafinį interfeisą, naudotojai daro maţiau klaidų, maţiau jaučiasi
nusivylę ir nuvargę. Jie yra linkę savarankiškai mokytis naujų sistemų galimybių nei
negrafinių arba tekstinių interfeisų naudotojai. Macintosh kompiuterių sėkmė rinkoje
patvirtino grafinės io interfeiso naudą.
Tačiau programuotojo poţiūriu, grafinius interfeisus yra sudėtingiau projektuoti nei
simbolinius. Naudotojo sąveika su grafiniu interfeisu yra sudėtingesnė, kadangi yra
paremta tiesioginio manipuliavimo principais ir vienalaikiu daugelio langų, piktogramų,
meniu ir įvesties įrenginių išrinkimu.
Sistemos, remiančios grupinį darbą, kelia organizacijų našumą. Toliau vadinsime jas
grupinio darbo sistemomis. Grupės bendradarbiauja, kurdamos kompiuterinius projektus,
ir diskutuoja, naudodamos idėjų telkimo metodą (angl. brainstorming). Paprastai grupinio
darbo programinė įranga leidţia pasidalinti informacija apie bendrus objektus, būtent
ataskaitas arba projektus taip, kad kiekvienas naudotojas vienu metu mato tą pačią
objekto versiją. Grupinio darbo sistemų naudotojo interfeisai paprastai yra grafiniai,
papildyti galimybėmis, uţtikrinančiomis grupės narių ryšius ir bendrų objektų naudojimą.
Įvairios laikmenos yra naudojamos paremti grupės narių ryšius. Vaizdo ir balso sąveika
yra tiek pat svarbi, kaip tekstinė ar grafinė. Programų sistemų projektuotojo poţiūriu,
grupinio darbo sistemų naudotojo interfeiso projektavimas yra sudėtingesnis nei vieno
grafinio naudotojo interfeiso projektavimas. Tuomet projektuotojas gali naudoti
daugialypės terpės priemonėmis, remiančias ţmonių bendradarbiavimą, siekdamas
suderinti individų ir grupių tikslus ir poreikius.
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Naudotojo interfeisų kūrimas sudaro apie pusė visos programų sistemos kūrimo kaštų.
Sistemos naudojimo patogumas sudaro nuo 20% iki 40% bendro sistemos įvertinimo.
Sėkmingų naudotojo interfeisų projektavimas ir realizacija yra svarbi ne tik programų
sistemų projektuotojui, bet ir naudotojams, grupėms bei organizacijoms. Toliau aptarsime
pagrindines veiklas, turinčias įtakos naudotojų interfeisų projektavimui ir projektuotojo
vaidmeniui šiose veiklose.
Įdomūs interfeisų projektavimo klaidų pavyzdţius galima pasiţiūrėti
daugelio pateiktų pavyzdţių, būtent visiškai neįskaitomas tekstas:

1

. Vienas iš

1.4 ATEITIS

Sąveikos su kompiuteriais priemonės sparčiai vystosi. Tokios sparčiai kintančio dalyko
studijos turi būti susijusios su supratimu, kokios yra vystymosi tendencijos.
ŢKS pirmiausia yra veikiamas šių veiksnių:
maţėjant aparatūros kaštams, didėja atminties apimtys bei sistemų sparta, o
aparatūros matmenų maţėjimas skatina įrangos portabilumą;
maţėjantys energijos poreikiai taip pat skatina portabilumą;
naujos displėjų technologijos leidţia naujoviškai įpakuoti programas;
skaičiavimų naudojimas buities prietaisuose, kaip antai mikrobangų
krosnelėse, kasetinėse videomagnetofonuose, televizijoje ir pan.;
specializuota įranga skatina naujas funkcijas, kaip antai greitą teksto paiešką;
1

http://www.baddesigns.com/
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didėjantis tinklinių ryšių ir paskirstytų skaičiavimų projektavimas;
vis plačiau plintantis kompiuterių naudojimas, ypač kai kompiuteriais
naudojasi ţmonės, neturintys kompiuterinio išsilavinimo;
didėjantis įvesties būdų skaičius, kaip antai balsas, gestas, rašiklis, kartu su
maţėjančiomis kainomis, įtakoja spartų ţmonių kompiuterizavimą.
Ţmonės jautriai reaguoja į atsako laiką, o interfeisai yra jautresni technologijų pakyčiams
nei kitos informatikos dalys. Pavyzdţiui, pelės atsiradimas sukėlė nurodyk-ir-spragtelėk
stiliaus redaktorių ir grafinių programų kūrimą. Remiantis šiomis tendencijomis, ateityje
yra laukiama šių ŢKS charakteristikų:
Visuotinis ryšys
Kompiuteriai dirbs didelės spartos vietiniuose tinkluose, šalies masto globaliuose
tinkluose ir portatyviai, naudojant infraraudonuosius spindulius, ultragarsą, ląstelinį
būdą ir kitas technologijas. Duomenų perdavimo ir skaičiavimo paslaugos bus
mobiliai pasiekiamos iš bet kurios vietos, kuria naudotojas keliaus.
Galingų funkcinių galimybių sistemos
Sistemos turės daug funkcijų. Jų pačių taip pat didės, todėl naudotojai negalės mokytis tradiciniu būdu, tai yra naudotis storais sistemų aprašais.
Visuotinė galimybė naudotis kompiuterine grafika
Kompiuterinės grafikos galimybės: vaizdų apdorojimas, grafinės transformacijos, interaktyvios animacijos taps plačiai naudojamos.
Mišriosios laikmenos
Sistemos apdoros paveikslus, garsus, vaizdus, tekstą, formatuotus duomenis. Vartotojai keisis įvairiais ryšių kanalais. Atskiri elektronikos naudotojų pasauliai, kuriuos sudaro televizijos, kasetiniai videomagnetofonai ir kompiuteriai, dalinai susilies. Kompiuterinių ir spausdintų dokumentų pasauliai toliau asimiliuosis.
Plačiajuostė sąveika
Ţmogaus ir kompiuterio sąveikos sparta augs iš esmės dėl naujų laikmenų ir naujų
įvesties bei išvesties įrenginių kūrimo. Atsiras kokybiškai nauji interfeisa, kaip antai
virtuali realybė.
Dideli ir ploni monitoriai
Naujos technologijos sukurs labai didelius monitorius, kurie tuo pat metu bus
ploni, lengvi ir naudos maţai energijos. Tai turės didelės reikšmės
portatyvumui ir leis sukurti kompiuterinių sistemų interfeisus panašius į
popierinius, kai naudojamas pieštukas, iš esmės kitokius, nei naudojami šiuo
metu.
Įtaisytieji skaičiavimai
Skaičiavimai gali būti atliekami bet kuriame objekte, kur jie būtų naudingi,
pavyzdţiui viryklėse, vandentiekio vamzdynų įtvirtinimuose, langų ţaliuzėse,
sveikinimų kortelėse. Tam tikru mastu tai vyksta jau dabar. Ateityje prisidės
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tinkliniai ryšiai, kurie leis šiuos skaičiavimus koordinuoti su naudotoju.
Interfeisai šiuose įtaisytuose įrenginiuose daţnai labai skirsis nuo atitinkamų
interfeisų, esančių kompiuteriuose.
Bendravimo ir bendradarbiavimo sistemos
Interfeisai, koordinuojantys ţmonių grupių veiksmus, taps įprasti, kaip antai
susirinkimuose, inţineriniuose projektuose, rengiant bendrus dokumentus. Tai
turės poveikį organizacijų pobūdţiui ir darbo pasidalijimui. Grupinio
projektavimo proceso modeliai bus įtaisyti sistemose, kur jie kels
projektavimo racionalumą.
Dalykinių programų pritaikomumas
Eiliniai naudotojai savo patogumui galės pritaikyti dalykines programas. Vis
gilesnės naudotojų dalykinės ţinios taps naujų taikymų šaltiniais bendrų
sistemų programuotojams. Pastarieji yra daugiau sistemų ţinovai, bet su ţema
dalykinės srities kompetencija.
Informacijos paslaugų programos (angl. Information Utilities)
Viešos informacijos paslaugų programos, tokios kaip Compuserve, Prodigy ir
kitos specializuotos paslaugos, kaip antai oro prognozė pilotams, plėsis ir
spartės, pradėjus naudoti plačiajuostę sąveiką ir pagerėjus interfeisų kokybei.
Geresnis prisitaikymas prie ţmogaus gebėjimų
Būsimos sistemos bus labiau pritaikytos prie ţmogaus gebėjimų. Tradiciškai
informacija yra saugoma, naudojant katalogų ir failų sistemą. Šis
pavaizdavimo būdas yra patogus kompiuterių projektuotojams, tačiau prastai
atitinka ţmogaus prigimtinius gebėjimus. Tyrimai nustatė, kad ţmogaus
erdvinė orientacija yra labiau išvystyta. Pastaruoju metu plinta poţiūris, kad
informacijos saugojimas turi būti paremtas erdvine orientacija, o ne
failų/katalogų sistema [Raskin, 2000].
Pasekmė – kompiuterinės sistemos dalinai ištirps aplinkoje ir taps vis artimesnės
naudotojo veiklai.
1.5 REZIUMĖ

Ţmogaus ir kompiuterio sąveika nagrinėja naudotojo ir kompiuterinės
sistemos santykį.
ŢKS yra jaunas, dar galutinai nesusiformavęs mokslas, jame yra daug
tyrinėtinų sričių.
ŢKS tikslas – suprasti naudotoją ir jo atliekamas uţduotis.
Kompiuteriai yra naudojami atlikti uţduotis. Jas atlieka dalykinės srities
ekspertai, o ne kompiuterių specialistai.
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ŢKS yra svarbi, nes naudotojas vertina programų sistemą, pradedant
interfeisu.
ŢKS padeda apibrėţti ir uţtikrinti sistemos ir naudotojo poreikių atitikimą.
1.5.1

KLAUSIMAI PAMĄSTYMUI

Pasvarstykite, kaip įvairūs mokslai įtakojo ŢKS atsiradimą. Kaip jie yra taikomi,
atsiţvelgiant į ţmogaus poreikius ir atliekamas uţduotis.
Kuo skiriasi projektavimas, paremtas sistemos reikalavimais nuo paremto
naudotojo reikalavimais?
1.5.2

PAPILDOMA MEDŢIAGA

Andrews, K.. Lecture notes of Human-Computer Interaction, (506.020 2VO MenschMaschine-Kommunikation WS 2002/2003, Graz University of technology, Austria),
2002.
http://courses.iicm.edu/hci/
Human Computer Interaction Resources (HCI RN)
http://www.hcirn.org/
Interfeisų „gėdos lenta―
http://homepage.mac.com/bradster/iarchitect/metaphor.htm
Kompiuterių istorijos tinklapiai
Pamokanti Apple istorija
http://www.woz.org/wozscape/interviews.html
http://apple2history.org/history/ah01.html
kompiuterių muziejai
http://www.binarydinosaurs.co.uk/
http://www.thepcmuseum.com/
istorijos ir kitų nuorodų rinkinys
http://www.woz.org/maclinks/index.html
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2

ŢM O G U S

Šiame skyriuje yra nagrinėjami ţmogaus fiziniai gebėjimai ir būdai, kaip šiuos
gebėjimus galima būtų maksimaliai padidinti. Projektuojant gaminį, reikia suprasti
naudotojo gebėjimus ir apribojimus. Nagrinėjami aktualūs ţmogaus ir kompiuterio
sąveikos aspektai ir yra pateikiamas supaprastintas jų modelis. Tarp daugelio
pasiūlytų modelių labiausiai ţinomas yra Ţmogaus protavimo modelis (angl. human
processing model), pasiūlytas Card, Moran ir Newell (1983) darbe. Protavimo
modelis (ţr. 2-1 pav.) apima tris sistemas, veikiančias, kai ţmogus naudoja
interaktyvų gaminį, būtent:
suvokimo sistema (angl. the perceptual system), apdorojanti išorinio pasaulio
dirgiklius,
judinamoji sistemą (angl. the motor system), valdanti naudotojo veiksmus, bei
paţinimo sistema (angl. the cognitive system), apjungianti aukščiau minėtas
sistemas.
Ilgalaikė atmintis
Darbinė atmintis
Jusliniai
buferiai

Vaizdų
saugykla

Suvokimo
procesorius

Akis

Ausis

Garsų
saugykla

Judesių
procesorius

Pažinimo
procesorius

Pirštai

2-1 pav. Protavimo modelis (Card, Moran, Newell, 1983).

Protavimo modelyje yra aprašyti šių sistemų veikimo principai. Projektuojant lengvai
išmokstamą sistemą. būtina ţinoti, kaip ţmogus suvokia pasaulį. Toliau yra nagrinėjamas
pirmas posistemis – ţmogaus suvokimo sistema.
Informaciją apie pasaulį ţmogus gauna per įvairius jutimo organus, kaip antai regėjimą,
klausą, skonį, uoslę ir lietimą. Svarbiausias jutimo organas yra regėjimas, todėl objektų
išvaizda yra labai svarbi. Nagrinėdamas kokį nors objektą, ţmogus pirmiausiai apibūdina
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jo išvaizdą, o tik toliau svarsto kitas savybes, kaip antai skonį, kvapą ir kitas. Projektuojant kompiuterines sistemas dar atsiţvelgiama į klausą ir lietimą.
2.1 REGĖJIMAS

Regėjimas yra pagrindinis informacijos apie pasaulį šaltinis. Tai yra sudėtingas procesas
su eile fizinių ir jutiminių apribojimų. Vaizdo suvokimą sudaro dvi esminės fazės:
išorinio pasaulio stimulų fizinis suvokimas ir šių stimulų apdorojimas bei
interpretavimas. Nagrinėdami regėjimą, aptarsime abi šias fazes.
Akis reagoja į šviesą, kuri turi dvi charakteristikas: ryškumą (bangos intensyvumą) ir
spalvą (bangos ilgį). Matomų akimi objektų diapazoną lemia šie du informacijos šaltiniai.
Šviesa, įeidama į akį, dirgina jautrias tinklainės ląsteles akies dugne (ţr. 2-2 pav.). Akies
lęšiukas išlenkia šviesą taip, kad vaizdas būtų kiek įmanoma aiškesnis. Šį fokusavimą
atlieka akies raumenys. Lęšiuko forma keičiasi, priklausomai nuo atstumo iki matomo
objekto, būtent jei objektas yra arti, lęšiukas storėja, o jei toli – plonėja. Senstant, lęšiuko
gebėjimas keisti formą maţėja tiek prisitaikymo laiko, tiek diapazono kitimo prasme.
Todėl daugelis senyvo amţiaus ţmonių yra toliaregiai, nutolusius objektus matantys
aiškiau nei artimus.
Tinklainė susideda iš daugelio nervų ląstelių sluoksnių ir receptorių sluoksnio, sudaryto iš
kūgelių ir stiebelių. Akyje yra apie 125 milijonų stiebelių ir nuo 6 iki 7 kūgelių. Stiebeliai
operuoja blogo matomumo sąlygomis, jie negali pajusti spalvų. Kūgelių veiklai reikia
gero apšvietimo, jie gali skirti spalvas. Tai paaiškina, kodėl tamsoje ţmogus mato objektų
formas, tačiau nemato jų spalvų. Kūgeliai yra susitelkę tinklainės centre, geltonojoje
dėmėje, jie sąlygoja dienos regėjimą. Tai reiškia, kad spalvos yra geriau skiriamos, kai
objektas yra priešais akį, bet blogiau pastebimos, jei objektas šone. Tai yra svarbu
projektuojant sistemas su dideliais ekranais, arba kelių ekranų sistemas.
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2-2 pav. Supaprastinta akies struktūra

Tinklainė reaguoja į fokusuotą šviesą, gamina elektrinį impulsą, kuris yra siunčiamas per
akies nervą interpretuoti į smegenis. Tai yra labai supaprastintas regėjimo aprašas. Regėjimas yra ne tik akies darbo rezultatas, svarbus vaidmuo tenka ir vaizdo interpretacijai.
Pastaroji yra atsakinga uţ optines iliuzijas. Kuriant programų sistemas, svarbu išvengti
klaidinančių efektų.
2.1.1

REGĖJIMO AŠTRUMAS IR LAUKAS

Ţmogus atskiria įvairių objektų atspindţius. Pastarieji turi būti aštrūs. Gebėjimas
fokusuoti vaizdą yra vadinamas regėjimo aštrumu.
Dienos šviesoje regėjimo aštrumas geriausias yra tiesiai prieš akį, geltonosios dėmės
srityje. Šiame taške yra daugiausiai receptorių. Norėdamas pamatyti ir atpaţinti objektą,
ţmogus akimis juda tol, kol objekto atspindys atsiduria tinklainės viduje. Tuomet
objektas yra atpaţįstamas. Šonuose objektai yra pastebimi, tačiau nėra atpaţįstami.
Regos laukas yra matomas diapazonas, matuojamas laipsniais. Laukas priklauso nuo to,
ar galva juda. Jei taip, tuomet regėjimo lauką sudaro nuo 100 iki 120 laipsnių, matuojant
nuo taško priešais veidą. Regos laukas yra svarbus, projektuojant išvedamus vaizdus ir
langų išdėstymą. Per daug galvos judesių sukelia diskomfortą ir gali pertempti akis, nes
kiekvieną kartą vaizdas yra fokusuojamas. Tačiau ištisą dieną be judesių sėdintis ţmogus
taip pat jaučiasi pavargęs. Sistema turi būti taip projektuojama, kad reikalautų minimalių
galvos ir akių judesių bei neleistų naudotojui ilgai būti vienoje padėtyje. Tuomet
kompiuterizuota sistema minimizuos diskomfortą, o veikla reikalaus judesio ir kintančių
kūno padėčių. Ţiūrėjimas ilgą laiką į vieną tašką gali sukelti trumparegystę.
2.1.2

SPALVOS

Spalva – tai daiktų savybė sukelti regos pojūtį, atitinkanti tų daiktų skleidţiamos,
atspindimos arba praleidţiamos šviesos spektrinę sudėtį ir intensyvumą.
Regimoji šviesa yra nedidelė elektromagnetinio spektro dalis. Mūsų regėjimo sistema
pastebi elektromagnetines bangas nuo 400 iki 750 nm (nanometrų, nanometras – tai viena
milijoninė milimetro dalis) ilgio. 400 nm bangą pastebime kaip violetinę spalvą, o 750
nm – kaip raudoną).
Kai kelios bangos persidengia, joms galioja sudėties principas.
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2-3 pav. Spalvų sudėtis

Spalvos yra chromatinės – visos spalvos įprastine šio ţodţio prasme– ir nechromatinės –
balta, pilka ir juoda bei visi jų tarpusavio mišiniai.
Ypatingą vietą uţima raudona, geltona ir mėlyna - jų negalima pasidaryti maišant kelias
spalvas, todėl jos vadinamos pagrindinėmis. Spalvos taip pat būna grynosios spalvos,
patamsintos spalvos (sumaišytos su juoda), pašviesintos spalvos (sumaišytos su balta)
(Petrauskas, 2005).

2-4 pav. Spalvų ratas.

Visos spalvų rato (ţr. 2-4 pav.) skritulio spalvos gaunamos maišant pagrindines spalvas:
raudoną, geltoną ir mėlyną. Sumaišius geltoną su mėlyna gaunama ţalia. Sumaišius
mėlyną su raudona - violetinė. Oranţinė gaunama iš geltonos ir raudonos. Ţalia, violetinė
ir oranţinė vadinamos išvestinėmis spalvomis.
Maišant pagrindines spalvas su išvestinėmis, gauname šešias kitas: geltonai ţalią,
raudonai oranţinę, mėlynai ţalią, geltonai oranţinę, raudonai violetinę ir mėlynai
violetinę.
Spalvos, esančios priešingoje skritulio pusėje, vadinamos papildomomis spalvomis. Taigi
geltona sudaro porą su violetine, raudona su ţalia ir t.t. Sumaišius pagrindinę spalvą su
papildoma, gaunama pilka.
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Šiuolaikinės spalvotyros specialistas šveicaras J. Itenas (1888-1967) teigė, kad dvi ar
daugiau spalvų tarpusavyje yra harmoningos (dera tarpusavyje), jeigu jų mišinys duoda
neutralią pilką spalvą. J. Iteno spalvų ratas (ţr. 2-5 pav.) yra skirtas nustatyti harmoningas
spalvas. Jos yra sujungtos trikampiais ir keturkampiais. Pavyzdţiui, vienas trikampių
jungia geltoną, raudoną ir mėlyną. Jų išdėstymas spalviniame skritulyje sudaro lygiašonį
trikampį. Taigi naudodami šias spalvas mokomajai medţiagai, išlaikytume spalvų
harmoniją. Šį trikampį per vieną padalą pasukę, gausime kitas harmoningas spalvas. Taip
naudoti galima visus įbrėţtus trikampius ir keturkampius.

2-5 pav.J. Iteno spalvų ratas, padedantis nustatyti harmoningas spalvas.

Hermanas fon Helmholcas (Hermann von Helmholz, vokiečių fizikas, 1821 –
1894) 1886 metais atrado, kad visos spalvos turi tris bendrus poţymius: atspalvį
(angl. hue), šviesumą (angl. brightness) ir sodrumą (angl. saturation).
Atspalvis kasdienėje kalboje reiškia tą patį, ką ir spalva. Tonas yra chromatinių spalvų –
raudonos ir ţalios – savybė. Balta, juoda ir neutraliai pilka nėra chromatinės ir neturi
atspalvių. Tonas kinta, priklausomai nuo bangos ilgio. Akis skirtingai pastebi atspalvio
pokyčius įvairiose spektro vietose.Tikra mėlyna spalva atitinka 465 nm bangos ilgį, ţalia
– apie 500 nm bangos ilgį, geltoną – 570 nm. Tikrą raudoną spalvą sudaro bangų mišinys.
Šviesumas yra subjektyvus šviesos pojūtis, todėl negali būti matuojamas absoliučiais dydţiais. Šviesių ir tamsių spalvų susidūrimas taip pat keičia šviesumo pojūtį. Kai kuriais
atvejais net sukelia optines iliuzijas, kaip antai Hermano gardelė (ţr. 2-6 pav.). Šioje gardelėje ţmonės mato juodas dėmes baltų linijų susikirtimo taškuose ir baltas dėmes juodų
linijų susikirtimo taškuose. Chromatinių ir nechromatinių spalvų ryškumas skiriasi:
mėlyna spalva atrodo tamsesnė nei melsva, balta spalva yra ryškesnė nei juoda.
Nechromatinių spalvų vaizdai (pilkumo atspalviai) yra matomi ryškiau nei chromatiniai.

25

Vadinasi, Tikslioms detalėms geriau tikrų naudoti nespalvotą vaizdą. Spalvotas vaizdas
tinka didesnėms fragmentams ir atkreipti dėmesį.
Sodrumas nurodo, kiek chromatinė spalva gali būti plečiama, kol tampa nechromatine.
Kuo daugiau baltos, juodos ar pilkos spalvos yra primaišoma, tuo maţiau sodri ji tampa.
Pilkos spalvos sodrumas yra lygus nuliui.
Kontrastas yra objekto ir jo fono skleidţiamų šviesų santykis. 2-7 pav. parodo, kad ta pati
pilka spalva kitaip atrodo skirtinguose fonuose. Kuo tamsesnis fonas, tuo šviesiau
viduryje atrodo pilkas kvadratas.
Skaistis – tai šviesa, atspindėta nuo objekto paviršiaus ir matuojama kandelais
kvadratiniame metre. Kuo didesnis skaistis, tuo labiau akis išskiria objekto detales.

2-6 pav. Hermano gardelė.
2-7 pav. Ryškumo
kontrastas.
2.1.3

SPALVOS ĮVAIRIOSE KULTŪROSE

Spalvos įtakoja ţmogaus kasdienį gyvenimą. Šį faktą atspindi posakiai:
„paţaliuoti iš pykčio‖ ar „juodi laikai‖. Spalvos įtakoja ţmogaus emocijas ir
reakcijas, mėgiamos spalvos leidţia apibūdinti charakterį. Bet kurios kultūros
bendruomenės kūrė spalvų taisykles arba tradicijas. Pavyzdţiui, vakarų pasaulyje
nuotakos vestuvinė suknelė yra balta, tuo tarpu Indijoje - roţinė arba raudona. Vakarų
kultūroje laidotuvėse ţmonės vilki juodus arba bent tamsius drabuţius, tuo tarpu
Kinijoje vyrai turi būti apsirengę juodai, o moterys - baltai.
Vakarų kultūroje nusistovėjo spalvų ir reiškinių asociacijos, kaip antai: juoda naktis, gedulas, pyktis, balta - nekaltybė, kompetencija (gydytojo chalatas baltas),
raudona - turi daug reikšmių - nuo meilės ir romantikos iki ugnies ir neapykantos.
Ir dailininkai, ir psichologai jau ilgą laiką tyrinėja spalvų teoriją ir harmoniją.
Egzistuoja įvairios teorijos apie tai, kaip spalva veikia nuotaiką, nusiteikimą pirkti ir
daugelį kitų emocijų ir veiksmų. Kadangi spalvos sukelia tam tikras emocijas,
šiandien jos daug kur sąmoningai vartojamos suţadinti vienokiai ar kitokiai reakcijai.
Didţiulėse parduotuvėse spalvos paskatina mus pirkti tam tikrus daiktus, darbo
vietose atitinkamai nudaţytos patalpos nuteikia geriau dirbti ir pan.

26

Spalvos turi dar vieną sąvoką - šiltos ir šaltos spalvos. Jos skirstomos į šiltas ir
šaltas pagal tai, kokį šilumos ar šalčio įspūdį jos kelia. Pavyzdţiui, jei sėdime
kambaryje su mėlynomis sienomis, staiga pasidaro šalta., o raudoname jaučiame
šilumą. Paėmus spalvų rutulį ir jį padaliję per pusę, brėţdami liniją viršuje tarp
geltonos ir geltonai ţalios, o apačioje tarp raudonai violetinės ir violetinės, dešinėje
skritulio pusėje, aplink oranţinę, liks šiltos spalvos (2-8 pav.)o kitoje pusėje, aplink
mėlyną – šaltos (2-9 pav.).

2-8 pav. Šiltos spalvos.

2-9 pav. Šaltos spalvos.

Ţalia spalva priklauso neutralioms spalvoms. Nuo to, kiek geltonos ar mėlynos spalvos
įmaišyta, ji gali būti šilta (salotinė) arba šalta (mėlynai ţalia). Visiškai neutralios yra ir
achromatinės spalvos, jei jose nėra chromatinių spalvų priemaišų.
Spalvos šiltumas ar šaltumas taip pat ne visada yra vienodas. Apskritai galime
pasakyti, kad spalva maišoma su geltona, tampa šiltesnė, o maišoma su mėlyna šaltesnė.
Tačiau kaip spalvos veikia ţmogų?
Raudona – kraujo ir ugnies spalva – sukelia šilumos jausmą, o jos spinduliavimas
prasiskverbia pro ţmogaus kūno audinius. Ši spalva didina raumenų įsitempimą,
kraujospūdį, greitina kvėpavimo ritmą. Tai gyvybingumo ir veiklos spalva. Saikingai
naudojama daro didelį poveikį.
Oranţinė – liepsnos spalva. Ji taip pat šildanti, veikia panašiai kaip ir raudona, tik
silpniau. Įvairūs šios spalvos tonai daţniausiai veikia maloniai, stimuliuojamai. Ji
gerina virškinimą, ţadina apetitą, greitina kraujotaką. Ji ypač tinka vaikų aplinkoje.
Galėtų būti naudojama daug daţniau, nei šiuo metu ją naudoja.
Geltona – tonizuojanti, fiziologiškai optimali, maţiausiai varginanti. Ji
stimuliuoja regėjimą ir nervinę veiklą.
Tai geros nuotaikos spalva. Įvairūs šios spalvos tonai maţina ţmonių nervinę
įtampą.
Ţalia – raminanti gamtos spalva. Ji švieţia ir drėgna, padeda pailsėti protui,
maţina kraujo spaudimą, lengvina migreną ir neuralgiją. Ji gali būti labai plačiai
pritaikoma.
Ţydra asocijuojasi su dangumi ir vandeniu. Jos veikiami atsipalaiduoja raumenys,
todėl padeda maţinti kraujospūdį, retinti pulsą ir lėtinti kvėpavimą.
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Mėlyna stabdo ţmogaus fiziologinių sistemų veiklą, ramina. Jos prasmė –
tvirtumas, orientacija į praeitį, tradiciškumas, tikrumas, objektyvumas. Geriausia
naudoti pateikiant prieštaringą informaciją.
Juodos spalvos prasmė – vyravimas, mirtis, sunkumas, atgrasumas, šaltumas. Ją
patartina naudoti kuo maţiau.
Įvairiose kultūrose tos pačios spalvos yra skirtingai suvokiamos:
Vakarų šalys
pavojus,
aristokratiškumas
raudona (Prancūzija)
Spalva

Atsargumas,
įspėjimas,
bailumas

Japonija

Kinija

pyktis, pavojus

džiaugsmas
šventės

Arabų šalys

garbė,
palankumas, kilmingumas,
laimė,
karališkuma
vaikiškumas, linksmumas
gerovė
s

geltona
Saugumas,
nemalonumas,
ateitis, jaunystė, energija
nusikalstamumas
žalia
(Prancūzija)
vyriškumas,
saldumas, ramybė, niekšybė
mėlyna valdžia
balta
juoda

tyrumas, dorybė
mirtis, blogis

mirtis, gedulas

derlingumas
, jėga,
tvirtumas
dorybė,
ištikimybė,
tiesa
mirtis,
gedulas

2-10 pav. Spalvų suvokimas įvairiose kultūrose.
2.1.4

NAUDINGI PATARIMAI

Akis skiria virš 7 milijonų spalvų. Be abejo, vienu metu nėra naudojamos visos spalvos.
Jautrumas spalvai yra didesnis tinklainės centre ir maţėja šonuose. Tinklainės šonuose
akis maţiau skiria raudoną, ţalią ir geltoną spalvas, o mėlyna spalva yra skiriama
geriausiai. Todėl mėlynos spalvos atspalviai labiausiai tinka fonui.
Regėjimo centre akis geriausiai skiria raudoną ir geltoną spalvas, o mėlynai yra
maţiausiai jautri. Todėl maţi mėlyni objektai gali pasimesti ekrane, ypač, jei tai yra
melsva spalva. Vadinasi, reiktų vengti mėlynos spalvos tekstų ir linijų.
Reiktų vengti gretimų spalvų, besiskiriančių melsvumo kiekiu, nes jų kraštai susilieja.
Labiausiai akis yra jautri raudonos spalvos atspalviams, o mėlynos spalvos atspalviams –
maţiausiai.
Priešingos spalvos neturėtų būti kartu, nes tai vargintų akis, ypač raudonos ir mėlynos
bei geltonos ir violetinės spalvų derinius.

28

Šiltos spalvos, kaip antai raudona ir geltona, yra suvokiamos, kaip artėjančios prie
naudotojo, o šaltos – tolstančios nuo jo. Tai yra svarbu projektuojant grafinį interfeisą
darbui su lygmenimis.
Apie 8% vyrų ir 1% moterų neskiria spalvų. Daţniausiai yra neskiriamos raudona ir ţalia
spalvos. Retai kada ţmogus iš viso neskiria spalvų.
Laikui bėgant jautrumas kontrastui maţėja. Todėl projektuojant sistemas, skirtas
vyresniems naudotojams, spalvų kontrastas turi būti didesnis nei jauniems ţmonėms,
būtent kompiuteriniuose ţaidimuose.
Per maţai spalvų yra geriau nei per daug. Vaikams skirtos programos turi būti
spalvingesnės nei suaugusiems, nes spalvos skatina vaikų vaizduotę.
Nėra vieningos nuomonės, kokios spalvos geriausiai tinka interfeisams. Teoriškai
violetinė ir geltona spalvos yra priešingos ir neturi būti kartu naudojamos. Tačiau
nespalvotame ekrane šis derinys atrodo puikiai. Vadinasi, jei projektuotojas ţino, koks
yra naudotojo monitorius, tuomet tiksliau gali suderinti spalvas. Svarbus yra interfeiso
estetinis patrauklumas ir malonus vaizdas.
Spalvų nauda (dėmesio atkreipimas, informacijos grupavimas) yra pametama, kai spalvų
yra per daug. Skirtingų spalvų kiekis negali viršyti šešių.
Skirtingos sistemos turi savo spalvų pavadinimus, pavyzdţiui, spalvas galima apibrėţti
tono, sodrumo, šviesumo terminais.
Spalvos vaizdas priklauso nuo sąlygų, kuriomis ji yra stebima. Svarbiausias veiksnys yra
elementą supantis laukas. Tipinis kompiuterio ekranas susideda iš koncentrinių zonų.
Svarbiausias yra paveikslo fonas, kurį pilnai valdo taikomoji programa, bet jam daţnai
skiriama maţai dėmesio. Dėl lygiagretaus kontrasto efekto šviesi aplinka patamsina
vaizdą. Tuščio ekrano, monitoriaus korpuso ir patalpos aplinkos spalva bei ryškumas
maţiau įtakoja spalvos vaizdą, tačiau negali būti ignoruojami. Idealiu atveju, jie turi būti
neutralūs.
Teksto apdorojimo programos yra keturių rūšių: teksto dorojimo (redagavimo), brėţinių
ir diagramų projektavimo, valdymo bei modeliavimo. Išskaitomumas (angl. legibility) yra
svarbiausias kriterijus tokioms programoms. Šiuo atveju vienspalviai monitoriai daţnai
yra labiau pageidautini dėl jiems būdingo didesnio ryškumo. Spalvotame monitoriuje
pakankamas išskaitomumas yra pasiekiamas, skiriant dėmesį informacijos pavaizdavimui
ir šriftų projektavimui. Svarbus veiksnys yra šrifto ir fono spalvų derinys.
Modeliavimo taikymai leidţia monitoriuje pavaizduoti objektą ir juo manipuliuoti.
Objekto vaizdas turi būti kuo realistiškesnis arba sudaryti stebėtojui realistiškumo įspūdį.
Grafikos dizainerio menas yra maţiausiomis sąnaudomis sukurti įsimenamą rezultatą.
Pavyzdţiui, raudona spalva suteikia automobiliui galingumo įspūdį. Spalvos gilumos
iliuzija yra kuriama, naudojant rausvas spalvas vaizdo priekyje bei melsvas spalvas fone.
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Spalvos veikia ţmogaus emocijas, jos gali būti malonios ar erzinančios. Šilti atspalviai
(raudonas, oranţinis, geltonas) sukelia šilumos pojūtį, o šalti (ţalias, mėlynas, pilkas) –
sukelia pasyvią ir saugią nuotaiką.
2.2 KLAUSA

Gerai matantiems ţmonėms klausa yra antras pagal svarbą jutimo organas. Ţmonėms su
regos sutrikimais pirmaeiliai pojūčiai yra klausa ir lietimas. Gerai matančio ţmogaus ir
kompiuterio sąveikoje garsas yra antraeilė ryšio priemonė. Klausa yra reakcija į garso
bangas. Jos trikdo garso receptorius, o smegenys interpretuoja jų signalus. Garso bangos
turi
amplitudę – bangos iškylos aukštį,
bangos ilgį – atstumą tarp bangos iškylų ir
daţnį – bangų skaičių per sekundę.
Amplitudė ir daţnis – objektyvūs fiziniai dydţiai. Smegenys juos transformuoja į garso
aukštį ir garsumą. Kuo didesnė amplitudė, tuo garsesnį garsą girdime. Kuo daţnis
didesnis, tuo aukštesnis yra garsas.
Daţnis yra matuojamas hercais (Hz). Ţmonės paprastai girdi nuo 20 iki 20 000 Hz daţnio
garsus. Klausa yra jautresnė garso diapazonui nuo 1000 iki 4000 Hz. Šis diapazonas
atitinka dvi viršutines fortepijono oktavas.
Garsumas yra matuojamas decibelais. Šnabţdesys atitinka 20 decibelų, normalus
pokalbis – 50 decibelų. 140 decibelų triukšmas gali suţaloti klausos aparatą. Klausos
sutrikimus turi apie 10% gyventojų. Ţmonės skirtingai reaguoja į garso aukštį.
Garsas yra gera priemonė sutelkti naudotojo dėmesį, nes ţmonės greičiau reaguoja į garsą
nei į vaizdo signalą. Garsai gali sukelti naudotojui apmaudą ir susierzinimą. Šią priemonę
reikia naudoti saikingai, panašiai kaip druską.
2.3 LIETIMAS, SKONIS IR UOSLĖ

Lietimo reikšmė nėra tinkamai įvertinta, projektuojant ţmogaus ir kompiuterio sistemas.
Lietimas yra ypač svarbus ţmonėms su regos sutrikimais. Naudingas jis triukšmingoje
aplinkoje, kai reikalingas papildomas būdas sutelkti dėmesį. Apčiuopiama atsakomoji
reakcija yra svarbi, naudojant klaviatūrą. Ankščiau asmenys, spausdinantys mašinėle,
skundėsi, kad ji yra per daug klampi arba atvirkščiai, nejaučia, ar klavišas yra paspaustas.
Tokios problemos atsirasdavo dėl neteisingo testavimo, kurį atlikdavo aparato kūrėjas, o
ne jo naudotojas.
Skonio pojūčio tikslas yra nustatyti, ką ţmogui galima ir ko negalima valgyti. Jis apsaugo
gyvas būtybes nuo nuodingų medţiagų. Receptoriai šiuo atveju reaguoja į chemines
medţiagas, ištirpintas vandenyje. Šios srities tyrėjai skiria keturis pagrindinius skonius:
kartų, sūrų, rūgštų, saldų. Kiti skoniai yra šių skonių deriniai. Yra apie 10 000 skonio
receptorių. Dauguma jų yra sutelkti lieţuvyje, kai kurie yra kitose burnos srityse.
Receptorių signalus apdoroja smegenys.
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Uoslė suteikia informaciją apie chemikalus, esančius ore. Uoslės receptoriai yra nosies
ertmėje. Ţmonės daţnai nesuvokia uoslės pojūčio svarbos. Tuo tarpu gyvūnams, kaip
antai šunims, šis organas yra gyvybiškai svarbus.
Iki šiol ţmogaus ir kompiuterio sistemose nei skonio, nei uoslės pojūčiai nebuvo
naudojami.
2.4 SĄMONĖ IR PAŢINIMAS

Paţinimas tai išorinio pasaulio informacijos, priimamos jutimo organais, interpretacija.
Paţinimas leidţia suvokti objektus ir įvykius ir padeda juos interpretuoti. Priimami
signalai yra interpretuojami ir ţmogus į juos reaguoja.
Ţmogaus sąmonėje vyksta dviejų rūšių procesai: sąmoningi ir nesąmoningi. Sunku
pateikti šių procesų apibrėţtis, paprasčiau pailiustruoti jas pavyzdţiu. Pabandykime
atsakyti į klausimą: kokia yra paskutinė Jūsų vardo raidė? Bet abejo, paskutinę vardo
raidę Jus ţinote, tik apie ją niekada nesusimąstėte, todėl, kad ją atgamintute, reikia
sutelkti jai dėmesį. Dėmesio sutelkimas ir reiškia sąmoningą procesą. Kai raidė buvo
ţinoma, bet apie ją nebuvo mąstoma, tai buvo nesąmoningas procesas. Taigi, mąstymo
procesas perveda tam tikras sritis iš nesąmoningo proceso į sąmoningą.
Sąmoningo proceso savybės:
jį inicijuoja naujos aplinkybės,
jis yra naudojamas nestandartinėje ar pavojingoje situacijoje bei priimant
sprendimus.
Nesąmoningo proceso savybės:
jį inicijuoja besikartojantys procesai, laukiami veiksmai,
jis yra naudojamas įprastose ir saugiose situacijose.
Daţnai sakome, kad tam tikrus veiksmus atliekame automatiškai. Šie
veiksmai yra atliekami būtent nesąmoningų procesų. Nesąmoningus procesus
mes galime paversti sąmoningais, ką mes ir padarėme, atsimindami vardo
raidę. Tačiau atvirkščiai, pervesti sąmoningą procesą į nesąmoningą – ne. Tai
atsitinka, kai mes sutelkiame dėmesį į kitus dalykus, tuomet buvusios mintys
pereina į pasąmonę.
2.4.1

DĖMESIO VIENASKAITIŠKUMAS

Eksperimentiškai yra įrodyta [Baars, 1988, Penrose, 1989], kad vienu metu ţmogus gali
sutelkti dėmesį vieninteliam dalykui arba sąmoningai apdoroti tik vieną signalą. Jei
lygiagrečiai yra valdoma keletą procesų, tuomet kiti yra pasąmonėje. Kitaip tariant,
dėmesio centras yra vienas. Jei ţmogus intensyviai apdoroja kokį nors svarbų ir
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intensyvų informacijos srautą, jis nepastebi šalia esančių kitų srautų, net jei jie yra
priimamai to paties jutiminio organo.
Analogiškai įvyksta, kai ţmogus giliai susimąsto ir sutelkia dėmesį tam tikrai
koncepcinei grandinei. Tuomet alternatyvūs signalai nepasiekia jo sąmonės. Šį reiškinį
atspindi net natūralių kalbų gramatikos, kuriose ţodis „dėmesys― yra naudojamas tik
vienaskaita.
Kai ţmogaus dėmesys yra pertraukiamas, buvusi koncepcinė grandinė yra pametama.
Pertraukimai gali būti teik išoriniai, tiek vidiniai. Vidinį pertraukimą iliustruoja staigi
mintis, kad atėjo sutarto susitikimo laikas. Tuomet dėmesio centras yra nukreipiamas
nauja kryptimi.
Jie išoriniai ir vidiniai dirgikliai nėra ekstremalūs, jų apdorojimą perima pasąmonė.
Ţmogus net nepastebi, kad jis juos ignoruoja. Įprastos situacijos dirgikliai nesutelkia
ţmogaus dėmesio, į juos yra reaguojama automatiškai. Lėktuvų pilotai yra specialiai
apmokomi reguliariai, be kokios nors konkrečios prieţasties, perţiūrinėti prietaisų lentą.
Tuomet jie pastebi nedidelius prietaisų parodymų nuokrypius, į kuriuos dar nereaguoja
signalizacija.
Istorija apie katastrofą, kurios prieţastimi buvo dėmesio vienaskaitiškumas
1972 metais įvyko lėktuvo katastrofą, kurioje ţuvo 101 ţmogus.
Paprastai apie išsiskleidusias šasi (ratus) informuoja uţsidegusi ţalia lemputė. Tą kartą
lemputė neįsijungė. Pilotai nusprendė pakeisti lemputę, kad įsitikintų, ar tai lemputė
perdegė, ar ratai neiškleisti. Kapitonas pakilo iki 600 m aukščio tam, kad apsuktų ratą, o
antras pilotas perjungę valdymą į autopiloto reţimą. Tuomet visi trys pilotai bandė
pakeisti indikacijos lemputę, tačiau ji įstrigo. Manipuliuodamas lempute, kaţkuris pilotas
nejučia išjungė autopiloto reţimą.
Toliau borto rašiklyje buvo uţfiksuota, kad suskambėjo avarinė signalizacija. Pusė
sekundės jis signalizavo apie lėktuvui pavojingą aukštį, būtent 80 m. ţemiau nustatyto.
Toliau lėktuvui krentant uţsidegė geltona lemputė. Ekipaţas uţsiėmęs uţstrigusia
lempute nepastebėjo nei garsinių nei regimų signalų. Pagaliau antras pilotas pastebėjo,
kad aukščio matuoklis rodo pavojingą 50 m aukštį. Jis paklausė kapitono: „Ar tikrai mes
esame 600 m. aukštyje?―. Kapitonas atsakė: „Kas atsitiko?―/ Šiuo momentu vėl
suskambo sirena dėl ţemo aukščio. Po 8 sek. lėktuvas nukrito į Floridos balas.
Nepaisant garsinių ir regimų signalų, pilotai buvo taip įsigilinę į lemputės keitimą, kad
nepastebėjo, kitų signalų. Visi jie buvo įsitikinę, kad jie yra 600 m aukštyje ir nieko
nepadarė, kad pakeistų pavojingą situaciją.
Išvada: kuo labiau ţmogus sutelkia dėmesį tam tikram dalykui, tuo sunkiau nukreipti jo
dėmesį kitą kryptimi.
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2.4.2

VIENINTELIO DĖMESIO CENTRO PANAUDOJIMAS

Neįmanoma pakeisti vidinio ţmogaus funkcionavimo mechanizmo, tačiau galima jį
išnaudoti. Puikiai šią savybę išnaudoja iliuzionistai. Geras iliuzionistas taip gali sutelkti
dėmesį į vieną ranką, kad niekas nepastebi, ką jis daro kita.
Jei projektuojant sistemą paaiškėja, kad tam tikrai uţduočiai atlikti reikalingas šiek tiek
daugiau nei įprastas sistemos reakcijos laikas, reikia išlaikyti naudotojo dėmesio centrą,
uţmaskuojant erzinantį sistemos delsimą. Tokio maskavimas yra panaudotas kortų
ţaidime, kai yra generuojamas naudojas derinys. Tuomet naudotojas girdi kortų šlamesį
ir sudaro įspūdį, kad generavimas įvyko greičiau. Pabandykite atjungti garsą ir
pastebėsite skirtumą.
Interfeisai turi būti taip projektuojami, kad vienu metu naudotojo dėmesys būtų sutelktas
vienam dalykui. Jei naudotojas yra verčiamas daryti daugelį veiksmų lygiagrečiai, vis
vien jis juos atlieka nuosekliai, o blaškymasis tik didina klaidų tikimybę.
Daugumoje šiuolaikinių sistemų naudotojas yra priverstas vienu metu sekti du dalykus,
būtent sistemos būseną ir savo uţduotį. Interfeisas turi palengvinti atlikti naudotojo
uţduotį. Jei sistemos savybės verčia nukreipti dėmesį nuo uţduoties prie sistemos
savybių, uţduotis jau negali būti atlikta automatiškai. Tai sukelia naudotojo nuovargį ir
erzina jį.
Dėl dėmesio vienaskaitiškumo klaidos kyla, naudojant reţimus. Jei jau reikia naudoti
reţimus, tai jų būsena turi būti naudotojo dėmesio centre. Nors yra suvokiamas reţimų
trūkumas, tačiau sistemų be reţimų vis dar nėra.
Interfeiso projektuotojų tikslas – sukurti interfeisą, kuris leistų naudotojui automatiškai
vykdyti visas jo uţduotis. Tokie interfeisai lengviau išmokstami ir maloniau naudojami.
Šis tikslas kol kas nėra pasiektas.
2.5

ATMINTIS

Ţmogaus apdorojimo modelyje yra matėme, kad yra skiriami trys atminties tipai, būtent
ilgalaikė, darbinė ir juntamoji (ţr. 2-1 pav.). Ilgalaikėje atmintyje yra saugomi
prisiminimai. Darbinė atmintis veikia, kai vyksta mąstymo procesas. Jutiminė atmintis
doroja jutimo organų signalus.
Darbinėje atmintyje yra atliekama mąstymo veikla. Joje informacija išsilaiko iki 10
sekundţių. Interfeisų projektavime trumpalaikės atminties efektas pasireiškia, naudojant
reţimus. Pavyzdţiui, naudotojas apie CapsLock klavišo paspaudimą prisimena maţdaug
10 sek. Jei pasirodęs kito proceso pranešimas nukreipė jo dėmesį ilgesniam laikui, grįţęs
rinkti tekstą, naudotojas greičiausiai neatjungs jau nereikalingo reţimo, nes darbinėje
atmintyje jau nebeliko informacijos apie šio reţimo įjungimą. Todėl, projektuojant
interfeisą, rekomenduojama vengti reţimų [Raskin, 2000].
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Ilgalaikėje atmintyje yra saugoma informacija, kuri gali būti atkuriama po ilgo laiko. Jei
tam tikra informacija ilgą laiką nebuvo nė karto atkurta, ji yra uţmirštama. Froidas manė,
kad jokie prisiminimai nėra prarandami, o atsiduria pasąmonėje. Esant palankioms
aplinkybėms, šie prisiminimai yra atkuriami. Informacijos prisiminimas iš ilgalaikės
atminties yra gana lėtas. Projektuojant sistemą, nerekomenduojama versti naudotojo
prisiminti tam tikrus duomenis iš ilgalaikės atminties, nes tai ţymiai sulėtins naudotojo
darbą.
2.5.1

ERDVINĖ ATMINTIS

Siekiant sukurti klaidinančią navigacinę schemą, reikia ją paremti labirinto principais.
Naudodamas tokį interfeisą, naudotojas atsirastų kambaryje, kuriame yra eilė durų su
trumpais, koduotais uţrašais arba piktogramomis, kurios gali retkarčiais dingti (kaip yra
aktyviuose meniu). Naudotojas nemato, kad yra uţ durų tol, kol neįeina. Įėjęs, nemato
kambario iš kurio išėjo. Šiame pavyzdyje kambariai – tai interfeiso langai, o durys – tai
nuorodos ir meniu laukai, kurie leidţia pereiti į kitus langus arba tinklalapius.
Jau senovės legendose ir mituose yra paţymima, kad ţmogus blogai orientuojasi
labirintuose. Dirbant su sudėtinga programa, gali atsitikti, kad reikiama komanda yra
giliai meniu hierarchijose. Jei ta pati uţduotis yra sprendţiama uţ kelių savaičių,
naudotojui yra sunku atsiminti, kurioje meniu šakoje buvo sprendimas. Ţmogus sunkiai
įsimena ilgą posūkių seką, todėl labirintai gerai tinka galvosūkiams. Naudojant Interneto
ir sudėtingas sistemas, naudotojai daţnai susiduria su šiais galvosūkiais.
Erdvinė atmintis išsivystė evoliucijos eigoje ir interfeisuose šis gebėjimas turėtų būti
išnaudojamas. Labirinto priešingybė – situacija, kurioje yra matomas tikslas ir kelias prie
jo. Šis būdas leidţia geriau orientuotis. Kiek lengviau galima būtų orientuotis labirinte,
jei jis būtų matomas iš viršaus!
Pasirodo pirmieji interfeisai, kuriuose yra paremtos erdvine orientacija. Jef Raskin
pasiūlė pakeisti failų sistemą keičiančia mastelį skelbimų lenta. Jos demonstracinę versiją
galima pasiţiūrėti tinklalapyje2.
Siūlomos įvairūs trimačių interfeisų projektai, kaip antai dviejų ţidinių vaizdai (ţr. 2-11
pav.),
sienos
perspektyva
(ţr.
2-12 pav.), dviejų būdų kombinacija (ţr. 2-13 pav.), kelių ţidinių dvimačiai vaizdai (ţr.
2-14 pav.). Juose dalis vaizdo yra matoma detaliai, o kiti fragmentai yra sumaţinti.
Trimačiai vaizdai atveria plačias didelių duomenų kiekių vaizdavimo galimybes. Šiuo
metu yra nagrinėjamos tokios realizacijos:
kūgio formos medis pavaizduoja duomenų hierarchija trimatėje erdvėje, ji yra
permatoma, ją galima vartyti ir sukti
sienos perspektyvos
2

http://www.cs.umd.edu/hcil/piccolo/play/applet/fisheyecalendar.shtml
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2-11 pav. Dviejų ţidinių vaizdas (angl. bifocal
display)

2-12 pav. Sienos perspektyva

2-14 pav. Dvimatis kelių
ţidinių vaizdas.

2-13 pav. Kelių ţidinių vaizdas

2.6 REZIUMĖ

Iš penkių pojūčių ţmogaus ir kompiuterio sąveikai svarbiausi yra regėjimas, klausa ir
lietimas
Akyje yra dviejų rūšių receptoriai: kūgeliai ir stiebeliai. Pirmieji yra jautrūs šviesai,
antrieji – skiria spalvas. stiebeliai yra trijų rūšių, kiekviena iš jų skiria raudoną, ţalią ar
mėlyną spalvas. Maţiausiai yra mėlynai spalvai jautrių stebelių. Smegenys interpretuoja
receptorių siunčiamus signalus.
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Per didelis spalvų kiekis gali suklaidinti naudotoją. Rekomenduojama naudoti minimalų
spalvų kiekį ir vengti derinti raudoną ir ţalią spalvas, nes dalis ţmonių jų neskiria. Be to,
rekomenduojama vengti derinti priešingas spalvas.
Garso signalai turi būti naudojami, kai reikalinga greita naudotojo reakcija. Ši priemonė
gali būti naudojama netriukšmingoje aplinkoje.
Lietimas yra svarbus, projektuojant, pavyzdţiui, klaviatūras. Spausdinimo sparta
priklauso nuo to, ar naudotojas „jaučia― klaviatūrą. Triukšmingoje aplinkoje šis pojūtis
gali būti naudojamas, siekiant atkreipti naudotojo dėmesį.
Skonis ir uoslė nėra labai išlavinti pojūčiai. Iki šiol jie yra retai naudojami, projektuojant
ţmogaus ir kompiuterio sistemas.
Darbinė atmintis įsimena ribotą informacijos kiekį ir išlaiko ją trumpą laiko tarpą.
Informacijos atkūrimas yra efektyvus, jei naudotojui interfeise turi būti pateikiamos
tinkamos uţuominos.
Ilgalaikė atmintis saugo neribotą informacijos kiekį. Informacijos atkūrimas yra lėtas.
Ţmonės skirtingai įsimena informacija, būtent vieni geriau įsimena skaičius, kiti –
eilėraščius ir pan.
2.6.1

KLAUSIMAI PAMĄSTYMUI

Įsivaizduokite, kad projektuojate kompiuterinę piešimo priemonę. Kokias spalvas
pasirinktumėte fonui, o kokias ţymekliui, tekstui ir linijoms. Paaiškinkite savo
pasirinkimą.
Įsivaizduokite, kad projektuojate kompiuterinę pašto sistemą. Laiškų tipus yra
nutarta paţymėti spalvomis. Pašto naudotojas gali gauti penkių tipų laiškus,
būtent skubius, svarbius, slaptus, visuomeninius ir neskubius. Patarkite spalvas,
tinkančias šiems laiškų tipams.
Su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduriama, naudojant spalvas
ţmogaus ir kompiuterio interfeise?
Prisiminkite savo mėgiamas ir nemėgiamas kompiuterines programas. Kokius
reikalavimus jos kelia naudotojui? Ar jos reikalauja įsiminti daugiau nei būtina?
2.6.2

PAPILDOMA MEDŢIAGA

Optinių iliuzijų rinkinys http://dragon.uml.edu/psych/illusion.html
Optines iliuzijos: http://psylux.psych.tu-dresden.de/i1/kaw/diverses%20Material/
www.illusionworks.com/html/hermann_grid.html
Spalvų deriniai http://dragon.uml.edu/psych/colors1.html
Cornell Ergonomis Web http://ergo.human.cornell.edu//
Zooming interface example: zooming calendar
http://www.cs.umd.edu/hcil/piccolo/play/applet/fisheyecalendar.shtml

36

37

3

ŢK S P R O J E K TAV I M A S

Šiame skyriuje yra nagrinėjamas ţmogaus ir kompiuterio sąveikos projektavimo veiklos
programų sistemų kūrimo procese. Akcentuojama naudotojų charakteristikų ir veiklų
analizė.
3.1 ŢKS PROJEKTUOTOJO VAIDMUO

Ţmogaus ir kompiuterio interfeisas yra riba, kurioje naudotojo veikla organizacijoje
susiduria su kompiuterine sistema. Organizacijas sudaro darbuotojų grupės, kurios turi
konkrečius tikslus ir vykdo priskirtas veiklas. Kiekviena grupė turi savo tikslus, veiklos
gali būti remiama kompiuterinės sistemos. Vadinasi, kompiuterinės sistemos turi remti
kiekvieną naudotojo ir grupės veiklą.

Projektuotojas
ir techninė
sistema

Žmogaus ir
kompiuterio
sąveika

Naudotojas ir
organizacija

3-1 pav. Ţmogaus ir kompiuterio
sąveikos vieta programų sistemų projektavimo
procesepasaulį. Jei projektuotojas
atstovauja
technikos

Projektuotojas
priklauso kitai
organizacijai, kaip antai konsultacinei arba programuotojų įmonei, tai atsiranda
susikalbėjimo problema. Projektuotojas turi susipaţinti su uţsakovo organizacijos
valdymo tikslais. Pastarieji tikslai gali neatitikti individualių naudotojo tikslų. Įvairios
naudotojų grupės gali turėti skirtingus reikalavimus sistemai. Be to, patys programų
sistemos projektuotojai siekia savo tikslų, projektuodami sistemą. Tokie prieštaravimai
yra būdingi projektavimo procesui, todėl jų negalima ignoruoti. Būtų labai paprasta
ignoruoti šiuos konfliktus ir sukurti kaţką kaţkiek veikiantį. Toks poţiūris duotų tik
trumpalaikę naudą, tačiau vėliau perspektyvoje taptų nepriimtinas ir sukurtų daugiau
problemų uţsakovo organizacijoje.
Nauja sistema neišvengiamai įtakoja daugelį organizacijoje dirbančių asmenų. Jų veikla
priklauso nuo sistemos sėkmingos ar nesėkmingos veiklos. Šie asmenys yra vadinami
suinteresuoti asmenys (angl. stakeholders):
pirminiai suinteresuoti asmenys (angl. primary users), daţnai naudoja sistemą,
todėl sistemos diegimas pakeičia jų veiklą. Tą pačią uţduotį atlieka ţmonių arba
didėja jų darbo našumas;
antriniai suinteresuoti asmenys (angl. secondary users), tik retkarčiais ar per
tarpininkus naudoja sistemą, pavyzdţiui sprendimų priėmimui arba informacijos
paieškai. Iki sistemos diegimo pastaroji informacija buvo prieinama tik jiems,
vėliau ji gali tapti prieinama organizacijai, tuo pačiu didinant darbuotojų našumą;
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tretiniai suinteresuoti asmenys (angl. tertiary users) iš viso nenaudoja sistemos,
tačiau yra jos veikiami, jiems gali tekti pakeisti savo darbą, kad pritaptų prie
sistemos išeigos;
aptarnaujantieji kuria ir priţiūri sistemą.

Įvykdomumo
įvertinimas

Konceptualusis
projektavimas

Sisteminis
projektavimas

Maketavimas ir
įvertinimas

Nustatytas
pokyčių poreikis
Organizacijos
tikslai

Funkcijų ir
reikalavimų
išdėstymas

Organizacijos
perprojektavimas

Naudotojo
interfeiso
projektavimas

Veiklų
perprojektavimas

Diegimas ir
naudotojo
rėmimas

Personalo
politika

Sistemos
tobulinimas

Duomenų bazių
projektavimas

Įvertinimas

Keitimas

3-2 pav. Ţmogaus ir kompiuterio sąveikos projektavimo veiklos.

Error! Reference source not found. pavaizduoja veiklas, susijusias su ţmogaus ir
kompiuterio sąveikoss projektavimu. Projektuotojo veiklos pavaizduotos kairiajame
stačiakampyje, ţmogaus ir kompiuterio interfeisas vidiniame stačiakampyje, o naudotojo
ir organizacijos veiklos — dešiniajame.
Vidiniame stačiakampyje nurodyti ţingsniai parodo ŢKS projektavimo gyvavimo ciklą.
Kiekviename etape projektuotojas turi skirtingus vaidmenis. Vertindamas įvykdomumą ir
išdėstydamas funkcijas bei reikalavimus, projektuotojas veikia komandoje, naudotojo
interfeiso kūrime projektuotojas yra svarbiausias asmuo, o realizavimo, naudotojo
rėmimo ir įvertinimo etapuose jis yra pagrindinis veikėjas. Įvykdomumo įvertinimas,
funkcijų ir reikalavimų išdėstymas, naudotojo interfeiso projektavimas ir realizavimas,
naudotojo rėmimas bei įvertinimas yra pavaizduoti nuosekliai. Iš tikrųjų kiekviename
ţingsnyje yra grįţtamasis ryšys, nes projektavimo sprendiniai pakartotinai įvertinami
naujos informacijos kontekste.
Naudotojas dirba kintančiame pasaulyje, net tik dėl nuolat kintančių verslo sąlygų ar
konkurentų veiksmų, bet ir dėl vidinių veiksnių, būtent techninės strategijos ar personalo
valdymo kaitos. Kompiuterinių sistemų naudojimas taip pat kinta, nes naudotojai pritaiko
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jas savo reikmėms. Nuolatinė kaita reiškia, kad projektuotojas turi suprasti uţsakovo
organizaciją tiek, kad galėtų projektuoti, turėdamas omenyje būsimą kaitą.
Vertindamas įvykdomumą ir išdėstydamas funkcijas bei reikalavimus, projektuotojas
kartu su naudotojais ir vadybininkais aiškinasi kiekvieno naudotojo poreikius bei
kiekvienos naudotojų grupės interesus projektuojamoje sistemoje. Projektuotojas turi
suprasti naudotojų poreikius, kurie įtakos sistemos projektavimą.
Projektuotojas rengia naudotojo interfeiso projektą, naudodamasis projektavimo įrankiais
kuria maketą ir rodo jį suinteresuotiems asmenims, toliau kuria interfeisą ir vertina jo
atitikimą naudotojų grupėms ir pavieniams naudotojams iki jo pilnos realizacijos.
Programų sistemos projektuotojas yra pagrindinis programų sistemos realizavimo
proceso dalyvis. Jis dalyvauja rengiant sistemos naudotojui medţiagą, tačiau kiti
komandos nariai, kaip antai techninis personalas, profesionalūs instruktoriai, naudotojų
vadovai ir naudotojo rėmimo personalas taip pat yra atsakingi uţ šias veiklas.
Projektuotojas turėtų dalyvauti, vertinant sistemą, įdiegtą organizacijoje.
3.2 NAUDOTOJO POREIKIAI IR REIKALAVIMAI

Pagrindinis programų sistemų projektuotojo uţdavinys yra suprasti sistemos naudotojo
poreikius, kaip naudotojas veikia iki sistemos diegimo ir kaip jis tikisi veikti,
naudodamasis sistema. Be šio supratimo sunku projektuoti interfeisą, tinkamą naudoti.
Reikia išsiaiškinti, kaip turėtų veikti sistema, kad atitiktų naudotojo reikalavimus. Ar
sistema keis naudotojo darbo pobūdį? Kai kas gali manyti, kad šių klausimų neturi
pateikti uţduoti projektuotojas, nes jie yra reikalavimų specifikacijos dalis.
Tradicinis metodas suprasti naudotojo poreikius yra manyti, kad tai sistemų analitiko
atsakomybė išgauti šiuos reikalavimus iš naudotojų. Tai yra daţnai pasiekiama, naudojant
pokalbio metodą, kuriame naudotojas paprastai yra pasyvus. 3-3 pav. pavaizduoja
tradicinę tiesinę santykių tarp uţsakovo ir vykdytojo struktūrą. Veikiant pagal šią schemą
susiduriama su problema, kad kiekvienas asmuo yra atsakingas uţ „savąją― projekto dalį
ir niekas neatsakingas uţ bendrą projekto sėkmę. Tokiu atveju sistemos dalys paprastai
nėra gerai suderintos.
Ši problema atsiranda dėl to, kad supratimas, kaip sistema turėtų veikti aiškėja, kalbant su
visais projekto dalyviais. Tai reiškia, kad norėdamas sukurti gerą interfeisą,
projektuotojas turi išsiaiškinti naudotojo poreikius ir reikalavimus.

40

Užsakovo reikalavimai

Analitikas

Projektuotojas

Programuotojas

Techninis
personalas

Veiklos
projektuotojas

Apmokymo
personalas

Naujas
personalas

Priežiūros
personalas

Naujos technologijos – virtualios realybės, WWW, mobilieji skaičiavimai – padidina
galimybes remti naudotoją įvairiose veiklose, būtent pramogų, švietime ir kitose. Kartu
su efektyvumo ir našumo tikslais kuriamos sistemos turi būti:
teikiančios pasitenkinimą,
malonios,
smagios,
įdomios,
naudingos,
skatinančios naudoti,
estetiškai patrauklios,
skatinančios kūrybingumą,
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tobulinančios.

Užsakovo reikalavimai

Analitikas

Projektuotojas

Programuotojas

Techninis
personalas

Veiklos
projektuotojas

Apmokymo
personalas

Naujas
personalas

Priežiūros
personalas

3-3 pav. Tiesinė santykių struktūra kelia problemas tiek projektuotojams
tiek naudotojams.
3.3 NAUDOTOJO POREIKIŲ SUPRATIMAS

Projektavimas pradedamas kuriant būsimos sistemos viziją, analizuojant naudotojus,
kompiuterizuojamas veiklas ir jų kontekstą. Pe to parinkami technologiniai sprendimai.
Projekto pradzţioje būtinos šios ţinios:
1) Ţinios apie einamąją naudotojų veiklą.
2) Ţinios apie galimus technologinius sprendimus.
3) Ţinios apie busimą sistemą, įskaitant siūlomas naujas veiklas.
2-4 pav. pavaizduoja supaprastintą sistemos projektavimo procesą. Jis iliustruoja faktą,
kad esama naudotojo veikla ir technologiniai sprendiniai yra sistemos projektavimo
įvestis, o išvestimi yra nauja sistema. Tačiau tai tik dalinė tiesa. Iš tikrųjų, ţinios apie
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būsimą sistemą reikalingos prieš pradedant projektavimą. Tai yra prieţastis, kodėl yra
sudėtinga kurti reikalavimus.
Naudotojo esama
veikla

Technologiniai
sprendimai

Sistemos
projektavimas

Busima sistema

3-4 pav. Projektavimo veiklos ţinios [Macaulay, 1996].

Suprasti būsimą sistemos viziją reikia ne tik projektuotojams, bet ir būsimiems
naudotojams. Kooperaciniame reikalavimų išgavimo metode naudotojas ir jo aplinka
sutelkia dėmesį į naudotojus bei padeda jiems suprasti būsimos sistemos viziją. Jie kartu
tyrinėja naudotojo aplinką ir aprašo, kaip naudotojas veikia bei kartu kuria viziją, kaip
naudotojo veikla turėtų keistis.
Išsamiai apie reikalavimų specifikacijos kūrimo metodus yra kalbama Čaplinsko knygoje
„Programų sistemų inţinerija― [Čaplinskas, 1997].
3.4 NAUDOTOJO REIKALAVIMAI

Paprastai sistemos pradţioje reikalavimų nėra, tik yra suvokiamas poreikis keistis ir
atsiranda pokyčių vizija. Programų sistemos projektuotojas turi dalyvauti uţsakovo
suvokiamų poreikių aiškinimosi procese. Jis turi dalyvauti sistemos reikalavimų ir tuo
pačiu interfeoiso reikalavimų aprašymo procese.
Skirtingi metodai išgauti ir analizuoti reikalavimus skatina įvairių lygių projektuotojų ir
naudotojų dalyvavimą. Juos galima klasifikuoti į tris grupes. Pirmoje grupėje
projektuotojas maţai dalyvauja, naudotojas yra pasyvus, o analitikas „išgauna―
reikalavimus iš naudotojų. Antroje grupėje yra metodai, kurie skatina aktyvų naudotojų ir
projektuotojų dalyvavimą. Trečiai grupei yra priskirti metodai, kurie pripaţįsta
įvykdomumą ir reikalavimus, kaip daugelį sričių apimančią veiklą, įtraukiančią ne tik
projektuotojus ir naudotojus, bet ir kitus verslo dalyvius.
3.4.1

ANALITIKAS „IŠGAUNA― REIKALAVIMUS IŠ NAUDOTOJO

Tradiciškai manoma, kad sistemų analitikas yra atsakingas uţ reikalavimų „išgavimą―.
Tai yra pasiekiama, naudojant apklausą, klausimynus ar stebėjimą, kur naudotojas
vaidina santykinai pasyvų vaidmenį.
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Struktūrinės analizės metoduose, tokiose kaip SSADM (angl. Structured Systems
Analysis and Design Methodology) yra stebimas pasyvus naudotojas, o Jo poţiūris yra
išgaunamas tam tikruose metodo taškuose.
SSADM metode reikalavimų analizės modulis turi du etapus. Pirmą sudaro verslo
aplinkos tyrimas. Toliau yra sukuriamas einamosios veiklos loginis paveikslas bei
analizuojamos ateities poreikiai. Antrame etape – verslo proceso pasirinktyje (angl.
Business Process Options) – yra pasirenkama aibė alternatyvių veiksmų, kuriuos
pasirenka projekto vadovas. Šis tyrimas apima ne tik sistemos kontekstą, bet bendrai visą
situaciją, kurioje veiks informacinė sistema. Tačiau, nepaisant įvairių pastangų pakeisti
pasyvią naudotojo būseną, SSADM metodas vis tiek labiau akcentuoja procesus ir
duomenis [Downs ir kiti, 1992]. Metodas priklauso nuo analitiko pateikto einamosios
veiklos modelio, išgautų reikalavimų ir sukurtos ateities vizijos, supaţindinant su tuo
projekto vadovą ir kitus projekto dalyvius.
Lyginant su metodais, kurie akcentuoja duomenis ir procesą, populiarūs objektiniai
metodai pagerina analitiko ir dalykinės srities eksperto sąveiką. Objektiniai metodai
naudotojui, kaip informacijos šaltiniui, priskiria vis dar pasyvų vaidmenį. Toliau
nagrinėjami metodai uţtikrina, kad naudotojas yra konsultuojamas, tačiau neuţtikrina
jiems galimybės aktyviai dalyvauti sprendimo priėmimo eigoje.
3.4.2

NAUDOTOJŲ IR PROJEKTAVIMO KOMANDOS DALYVAVIMAS

Dalyvavimo metoduose yra tikimasi visų naudotojų dalyvavimo sistemos projektavime.
Manoma, tai didina sėkmės tikimybę.
Ţmogaus faktorių tyrėjai išskiria tris naudotojų grupes, kurių pirminius, antrinius ir
tretinius poreikius būtina įvertinti. Pirminiai naudotojai betarpiškai naudos sistemą,
antriniai – retkarčiais arba per tarpininkus, tretiniai naudotojai betarpiškai nenaudos sistemos, tačiau sistema įtakos jų veiklą.
Socio-techniniame metode ETHICS (angl. Effective Technical and Human Implementation of Computer Systems) [Mumford, 1986] dvi projektinės grupės dirba lygiagrečiai:
viena grupė nagrinėja socialinius naujos sistemos diegimo aspektus, kita – techninius.
Naudotojai analizuoja darbo problemas, pildo klausimynus ir nustato ateities tikslus, kad
dirbtų našiau ir maloniau. Abi grupės nustato organizacijos problemas. Abi grupės
tikslams ir poreikiams nustato prioritetus. Toliau apibrėţiamos atitinkamos socialinių ir
techninių sprendimų poros, kurioms vėl yra nustatomi prioritetai. Suderinti
sociotechniniai sprendimai sudaro poreikių ir reikalavimų specifikacijų pagrindą.
Šiuo metodu yra siekiama suburti vienoje grupėje tiek uţsakovus ir projektuotojus, tiek ir
visus suinteresuotus asmenis, kuriems sistemos diegimas organizacijoje padės arba
pakenks. Šie asmenys gali būti keturių tipų:
Asmenys, atsakingi uţ sistemos projektavimą ir kūrimą, kaip antai projekto
vadovas, projektuotojas, ryšių ekspertas, techniniai darbuotojai.
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Asmenys, turintys verslo interesus, atsakingi uţ pirkimą ir pardavimą, būtent
verslo analitikas, rinkodaros specialistas, pirkėjas.
Asmenys atsakingi uţ sistemos diegimą ir prieţiūrą, pavyzdţiui, instruktoriai ir
naudotojo rėmimo personalas, diegimo ir prieţiūros inţinieriai.
Sistemos įtakojami asmenys, būtent pirminiai, antriniai ir tretiniai.
Pirmoji ir trečioji grupės yra betarpiškai atsakingos uţ sistemos komponentų
projektavimą ir kūrimą. Todėl jos yra labiausiai suinteresuotos dalyvauti reikalavimų
formulavimo procese. Antros grupės asmenys yra finansiškai atsakingi uţ sistemos
sėkmę ir todėl taip pat gali būti įtraukiami į šį procesą. Ketvirtos grupės asmenys yra
sistemos gavėjai. Jie teikia ţinias apie jų atliekamas specifines uţduotis. Be to, jie vertina
tikėtiną naujos sistemos efektą.
3.5
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4

PA N A U D O J A M U M A S ( A N G L . U S A B I L I T Y )

Kiekvienas projektuotojas pageidauja kurti kokybiškus interfeisus, kurie vertinami
kolegų tarpe, populiarius naudotojų tarpe ir daţnai mėgdţiojamus. Įvertinimas yra
pasiekiamas, ne tik iš ekstravagantiškos ir stilingos reklamos, bet dėl būdingų kokybės
bruoţų, kaip antai panaudojamumo, universalumo ar naudingumo. Šie tikslai yra
pasiekiami,
dėmesingai planuojant,
atsiţvelgiant į naudotojo poreikius,
skiriant pakankamai sąnaudų reikalavimų analizei ir stropiam testavimui.
Atsiţvelgdami į naudotojo interfeiso projektavimo svarbą, vadovai skiria tam
darbuotojus. Pastarieji planuoja darbo etapus, rengia tvarkaraščius, kuria prototipus ir
testuoja juos. Sėkmingas interfeiso architektas nuodugniai suvokia įvairialypę naudotojų
bendruomenę ir šioje bendruomenėje atliekamas uţduotis. Jų projektuojami interfeisai
turi remti jų sprendimus, kai naudotoją spaudţia trumpi terminai, įtempti biudţetai ir
nepageidaujami kompromisai.
4.1 PANAUDOJAMUMAS

Efektyvus interfeisas kelia naudotojui teigiamą sėkmės, kompetencijos, pranašumo ir
aiškumo pojūčius. Kompiuterinės sistemos turi būti taip projektuojamos, kad jas būtų
lengva naudoti. Šis faktas yra neginčijamas. Tačiau, skiriasi jo suvokimas. Ar gaminys,
apibūdintas kaip „lengvai naudojamas―, yra toks, nepriklausomai nuo to, kas ji naudoja,
kokioje situacijoje jis yra naudojamas? Nesvarbu, kokias ţinias ir įgūdţius turi
naudotojas? Kas ir kaip tai patikrino?
Ką gi reiškia posakis „lengva naudoti―? Ar jis reiškia, kad gaminį lengva išmokti naudoti
pradedančiajam naudotojui? O gal jis reiškia, kad patyręs naudotojas lengvai išmoks juo
naudotis. Dar jis gali reikšti, kad gaminys atlieka naudingas funkcijas arba jį yra malonu
naudoti. Vertinant panaudojamumą, atsiţvelgiama į šiuos aspektus: lengva išmokti ir
naudoti, naudojimo lankstumą, efektyvumą ir naudotojo pasitenkinimą.
ISO standarte (ISO CD 9241-11.3, versija 8.8, 1993) yra pateikiama ši panaudojamumo
apibrėţtis:
Panaudojamumas – tai naudotojo veiklos veiksmingumas,
našumas ir jaučiamas pasitenkinimas, su kuriuo konkretus naudotojas
gali pasiekti konkrečių tikslų konkrečiose aplinkose.
Efektyvumas – tai naudotojo pasiekiamų tikslų uţbaigtumas ir
tikslumas.
Pasitenkinimas – tai sistemos naudojimo patogumas ir
priimtinumas.
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Panagrinėsime šią apibrėţtį detaliau. Apibrėţime, kaip ir kokiais metodais duotai sistemai
yra matuojamas panaudojamumas. Atitinkamų ŢKS standartų naudojimas padeda sukurti
praktišką sistemą.
Konkrečiau išvardinti bendrieji panaudojamumo tikslai gali būti skaidomi į šiuos:
efektyvumo,
našumo,
saugumo,
naudingumo,
išmokstamumo,
lengvo atsimenamumo.
Efektyvumas nurodo, kaip gerai sistema atlieka tai, kam ji skirta. Šis tikslas nusako, ar
sistema suteikia naudotojams galimybes išmokti ją naudoti ir pasiekti reikiamų rezultatų.
Anksčiau minėta viešbučio balso sistema buvo neefektyvi, nes paprastai uţduočiai
„suţinoti ar atsiųstas pranešimas― reikalavo kelių ţingsnių ir išmokti ją naudoti nėra
lengva.
Našumas nurodo naudotojo veiklų rėmimo būdą. Teigiamas našumo pavyzdys:
elektroninės komercijos tinklapiuose vieną kartą įvesti asmininiai duomenys perkant
vieną prekę, kitame pirkime toje pačioje įmonėje duomenys bus įstatomi automatiškai.
Geras mechanizmas yra įdiegtas Amazon.com tinklalapyje, kai kitą pirkinį galima
įregistruoti vieno mygtuko paspaudimu.
Saugumas reiškia, kad naudotojas yra apsaugotas rizikingose ir nepageidaujamose
situacijose. Pavyzdţiui, rentgeno aparato operatorius vykdo operacijas uţ sienos.
Naudotojas turi būti apdraustas nuo rimtų klaidų, sumaţinant tikimybę paspausti
netinkamą klavišą ar meniu punktą. Kita išeitis – leisti atšaukti veiksmus.
Naudingumo pavyzdys – galingos buhalterinės sistemos. Maţos naudos pavyzdys –
piešimo priemonė, kurioje nėra galimybės nupiešti laisvą liniją. Ar sistema suteikia visas
reikalingas priemones atlikti uţduotį?
4.2 GAMINIO NAUDOJIMO CIKLAS

4-1 pav. pavaizduoja gaminio naudojimo ciklą. Kiekviename etape gaminio uţsakovas
turi kitus panaudojamumo reikalavimus.
Poreikių analizės etape uţsakovas identifikuoja poreikį naujai sistemai, kuri remtų tam
tikrą verslo veiklą. Tiekėjas demonstruoja sistemą uţsakovui ir yra svarbu, kad
naudotojams pademonstruoti esmines sistemos savybes. Nupirkęs sistemą, naudotojas ją
išpakuoja ir instaliuoja. Svarbu, kad šis etapas būtų kuo trumpesnis ir sėkmingesnis.
Toliau naudotojai mokosi atlikti savo uţduotis, naudodami sistemą. Taigi, apmokymo
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etape sistemą turi būti lengva išmokti, mokymosi medţiaga ir programa turi atitikti
sistemą.
Riboto naudojimo etape naudotojai yra paliekami naudoti sistemą ir yra tikimąsi, kad jų
darbas taps efektyvesnis. Vadinasi, šiame etape yra svarbu, kad naudotojo uţduotys yra
atliekamos lengviau, patogiau ir greičiau.
Pilno naudojimo etape yra išnaudojamos visos sistemos galimybės. Čia yra svarbu, kad
naudotojui būtų nesunku paţinti iki šiol nenaudotas funkcines galimybes. Kai naudotojai
pilnai naudoja sistemą, o jų darbo pobūdis kinta, tuomet jie pradeda jausti esamos
sistemos ribas. Prasideda sistemos ribų įvertinimas ir naujų poreikių formulavimas, o
toliau ir naujos priemonės pirkimas.
Kiekviename naudojimo etape yra formuluojami kiti panaudojamumo reikalavimai.
Kiekviename etape naudotojas kitaip vertina sistemą. Priklausomai nuo jo patirties,
sistemos vertinimai auga arba smunka.
Įvertinkime nepraktiškos sistemos kainą tiekėjui ir pirkėjui. Visų pirma, pirkėjas sumoka,
nupirkdamas priemonę. Pirkėjas pirko, nes sistema turi savybes A, B, C, D ir E. Kai
sistema yra įdiegta, naudotojai yra apmokyti naudoti ir sistema yra ribotai naudojama.
Naudotojas yra apmokytas naudoti savybės A, B ir C. Nepraktiškoje sistemoje jos
naudojimas nepereina į pilno naudojimo etapą, nes naudotojas negali suţinoti, ar
sistemoje yra funkcinės galimybės D ir E arba kaip jas rasti bei kaip naudoti. Dar blogiau,
jie gali būti netikri, kad naudodami sistemos savybes D ir E, jų darbas taptų efektyvesnis.
Naudotojas susiduria su panaudojamumo problema.
Taigi, pirkėjas nupirko sistema su savybėmis A, B, C, D ir E, o naudoja tik A, B ir C.
Neigiamas pasekmės jaučia ne tik pirkėjas. Tiekėjas gamino savybes D ir E, kurios nėra
naudojamos. Taigi, buvo eikvojamas projektavimo laikas ir pastangos.
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Poreikių įvertinimas

Pirkimas

Instaliavimas

Apmokymas

Ribotas naudojimas

Pilnas naudojimas

Pasiekimos gaminio
ribos

Įvertinimas

4-1 pav. Gaminio naudojimo ciklas.

Kita vertus, pirkėjas suvokia, kad sistema neatlieka savybių D ir E. Sistema, jo poţiūriu,
nėra tokia naudinga, kaip jis tikėjosi. Jis yra nepatenkintas pirkiniu ir naujų poreikių
vertinimo etape kreipiasi į kitą tiekėją. T
Taigi, panaudojamumo problemos atsiliepia ne tik pirkėjui, bet ir tiekėjui. Tiekėjui
naudinga patenkinti pirkėjo poreikius visose gaminio naudojimo etapuose.
Panaudojamumo apraše kiekvienai konkrečiai situacijai yra nustatoma, kas sudaro
teigiamą naudojimo patirtį. Vertinant panaudojamumą, testuojamas prototipas ar pati
sistema. Siekiama suţinoti, ar jos panaudojamumo rodikliai atitinka specifikaciją.
panaudojamumas yra vertinamas visose projektavimo etapuose, kiekvienam etapui yra
naudojami kiti metodai.
Gaminių panaudojamumo aprašai skirti padėti išrinkti jam tinkamą gaminį, lyginant kelių
panašių gaminių, naudojamų tame pačiame kontekste, efektyvumą, našumą ir poreikių
patenkinimą. panaudojamumo aprašas yra naudingas ir projektuotojams, nes padeda
projektavimo grupei susipaţinti naudotojo panaudojamumo problemomis, su kuriomis
susiduria naudotojas. Be to, jie padeda tiekėjui ir uţsakovui susitarti dėl kūriamos
sistemos reikalavimų.
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4.3 PANAUDOJAMUMO RĖMIMAS ĮMONĖJE

Pirmuosius programinius gaminius, kaip antai teksto dorokles, programavimo kalbas ir
taikomąsias programas, technokratiški programuotojai kūrė daţniausiai tokiems pat
technokratiškiems naudotojams. Šie patyrę naudotojai toleravo sudėtingus interfeisus.
Šiuolaikinė mobilių prietaisų, elektroninio verslo sistemų, skaitmeninių bibliotekų ir
panašių naudotojai skiriasi nuo buvusių naudotojų iš esmės. Šiuolaikiniams naudotojams
svarbu lavinti profesinių veiklų gebėjimus, todėl projektavimas šiems naudotojams turi
būti paremtas stebėjimu, uţduočių daţnio ir eiliškumo analize. Projektas turi būti
tvirtinamas ankstyvais panaudojamumo testais.
Paţangiose projektavimo įmonėse praeities technokratinis stilius yra keičiamas tikslu
atitikti naudotojo ţinias ir siekius. Projektuodami gaminius, inţinieriai betarpiškai
bendrauja su naudotojais. Iteraciniai naudotojui palankūs projektavimo (angl. usercentered design) metodai rekomenduoja testuoti su naudotojais, pradedant nuo ankstyvų
projektavimo etapų. Kiekvieno etapo maketai yra vertinami ir testuojami su naudotojais.
Jų pastabos ne tik pagerina projektų kokybę, bet ir leidţia projektuotojams patikslinti
naudotojo poreikius. Testavimai yra naudingi ir naudotojams, nes supaţindina juos su
būsima sistema, jie geriau suvokia projektuotojų apribojimus.
Naudojamumo inţinerija (angl. usability engineering) tapo pripaţinta mokslo disciplina
su brandţia praktika, augančiu standartų kiekiu ir gerbiama panaudojamumo profesionalų
bendruomene, apimančia tiek didelės korporacijas, tiek maţas projektavimo įmones.
Standartizuojamos panaudojamumo testavimo ataskaitos, leidţiančios pirkėjams palyginti
skirtingų tiekėjų gaminius, pavyzdţiui, Bendras pramonės formatas (angl. Common
Industry Format).
Dėl projektavimo situacijų įvairovės neįmanoma sukurti vieną išsamią interfeiso kūrimo
strategiją. Inţinieriai pritaiko bendras strategijas savo organizacijose, projektuose ir
tvarkaraščiuose.
Strategijose
rekomenduojama,
kaip
organizacijose
taikyti
panaudojamumą uţtikrinančius procesus.
Naudojamumas pirmiausiai įtakoja organizacijų rinkodaros ir klientų aptarnavimo
skyrius. Kai konkuruojantys gaminiai teikia panašias funkcines galimybes, gaminio
panaudojamumas tampa esminis veiksnys pardavimuose. Organizacijose yra kuriami
panaudojamumo laboratorijos, kuriose yra recenzuojama kuriama įranga ir atliekami
panaudojamumo testai. Išoriniai ekspertai gali suteikti naujų idėjų, o panaudojamumo
testai atlieka kompiuterinių sistemų darbo bandymus (angl. benchmark).
Daugelis didelių ir maţų įmonių steigia panaudojamumo laboratorijas, kuriuose yra
vertinami projektai ir kuriami testavimo metodai. Kiekvienas projektas turi turėti jam
priskirtą naudotojo interfeiso architektą, kuris dalinasi ţiniomis ir vadovauja kitų
projektavimo grupės narių veiklai, rengia sąmatą ir tvarkaraščius, koordinuoja vidinių ir
išorinių panaudojamumo specialistų, atliekančių ekspertizes, veiklas.
Naudotojo interfeiso projektavime vaidmenų specializacija, panašiai kaip ir
architektūroje, poligrafijoje. Asmenys tampa labai kvalifikuoti konkrečiose srityse, kaip
antai kuriant naudotojo interfeiso kūrimo priemones, grafikos išdėstymą, projektuojant
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balso sistemas, rengiant elektronines mokymo priemones. Projektui artėjant prie
realizacijos, svarbu yra tinkamai pasirinkti interfeiso kūrimo priemonę. Pasirodančios
naujos priemonės remia projektavimo, vertinimo ir tobulinimo ciklą.
Versle yra suvokiama panaudojamumo inţinerijos nauda. Karat ataskaitoje [Kar94] yra
paskaičiuota, kad kiekvienas doleris, investuotas į gaminio panaudojamumo kėlimą, gali
duoti įmonei iki 100 dolerių pelną. Šis rezultatas gali būti pasiekiamas, kadangi sumaţėja
programų kūrimo ir prieţiūros išlaidos, padidėja biudţeto pajamoms dėl geresnio pirkėjų
poreikių tenkinimo ir kyla naudotojo darbo efektyvumas.
Projektavimas yra kūrybinga ir nenuspėjama veikla. Interaktyvių sistemų inţinieriai turi
derinti tikslias technines ţinias su neapčiuopiamais estetikos pojūčiais. Projektavimas yra
procesas, ne būsena, todėl jo negalima pavaizduoti statiškai. Projektavimo eigoje
atskleidţiami nauji, ankščiau nenumatyti tikslai. Sąveikos projektavimo metodikos
padeda kryptingai vykdyti projektus ir susidoroti su jųsudėtingumu.
4.4 NAUDOJAMUMO APRAŠAI

Interaktyvių gaminių projektavimas prasideda nuo naudotojų poreikių analizės. Šios
analizės tikslas yra būsimo gaminio panaudojamumo aprašas, kuriame numatomi
sistemos naudojimo siekiai. Remiantis siekiais yra derinama sistemos reikalavimų
specifikacija. Pateiksime keletą panaudojamumo aprašų pavyzdţių.
Pirmas pavyzdys: „Sistema privalo mokyti 2 klasės moksleivius matematikos vadovėlio
ketvirtojo skyriaus medţiagą be mokytojo įsikišimo, neverčiant juos skaityti sistemos
naudojimo ţinyno. Ji turi suteikti galimybę moksleiviui išmokti pagrindines 4 skyriaus
sąvokas per 15 minučių ir 80% vaikų darbas su sistema turi patikti―. Šis aprašas turėtų
nukreipti projektuotoją nagrinėti daugialypės terpės grafinį ir garso interfeisą, dėstantį
pagrindines 4 skyriaus sąvokas. Sistema turi būti labai interaktyvi, kad vaikas galėtų
pasitikrinti, ar įsisavino dėstomas sąvokas. Sėkmės veiksniai yra naudotojo malonumas ir
mokymo efektyvumas.
Antras pavyzdys: „Banko kasininko sistema turi remti kasininką, atsakantį telefonu į
klientų klausimus. Kasininkas po savaitės apmokymų ir mėnesio konsultacijų darbo
vietoje turi gauti ţinyną. Po apmokymų kasininkas turi atsakyti į 85% klausimų per 3
minutes.― Šiame panaudojamumo apraše malonumas nėra svarbiasias. Kitaip nei
matematikos mokymo sistemoje, naudotojas bus apmokomas. Be to, jis kartu kalbės ir
naudos sistemą. Taigi, sparta yra pirmaeilis veiksnys. Vadinasi, projektuotojas turi
numatyti kuo maţiau įvesties iš klaviatūros, greitiems perėjimams tarp įvairių
informacijos rūšių turi būti naudojama pelė.
Naudojamumo apraše yra suderinami aukščiausio lygmens naudotojo reikalavimai.
Kuriant panaudojamumo aprašą, išskiriami būsimo gaminio sekmę lemiantys veiksniai ir
formuluojami sėkmės kriterijai. Vertinant panaudojamumą, yra matuojamas sėkmės
kriterijų tenkinimas.
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4.5 NAUDOTOJŲ IR UŢDUOČIŲ ANALIZĖ

Sociotechniniai modeliai nagrinėja techninius, socialinius, organizacinius ir
ţmogiškuosius projektavimo aspektus. Jie remiasi prielaida, kad technologijos yra
platesnio organizacijos konteksto dalimi. Todėl svarbu yra nagrinėti kartu socialines ir
technines problemas. Populiariausi yra trys modeliai:
naudotojo įgūdţių ir uţduočių derinys (angl. User Skills and Task Match,
USTM) ir jo forma, pritaikyta maţoms organizacijoms CUSTOM,
atvirų sistemų uţduočių analizė (angl. Open System Task Analysis, OSTA),
Efektyvi techninė ir ţmogiškoji kompiuterinių sistemų realizacija (angl.
effective Technical and Human Implementation of Computer Systems,
ETHICS).
4.5.1

NAUDOTOJO ĮGŪDŢIŲ IR UŢDUOČIŲ DERINYS

Šiame modelyje yra nagrinėjami ne tik betarpiški naudotojai bet ir visi sistemos įtakojami
asmenys. Pavyzdţiui, lėktuvo bilietų uţsakymo sistemoje
pirminiai naudotojai yra kelionių agentūrų ir avialinijų bilietų kompanijų personalas;
antriniai – klientai ir avialinijų valdymo personalas;
tretiniai – konkurentai, civilinės aviacijos valdţia, avialinijų akcininkai;
aptarnaujantieji – projektinė grupė, IT departamento personalas.
Supaprastintas metodas (CUSTOM) yra taikomas, kai gaminys yra jau identifikuotas. Ši
metodika siūlo šias veiklas:
Aprašyti organizacijos kontekstą, įskaitant tikslus, fizines charakteristikas, politinį ir
ekonominį pagrindą.
Identifikuoti ir aprašyti organizacijos veikėjus. Jie turi būti įvardinti, kategorizuoti
(pirminiai, antriniai, tretiniai ir aptarnaujantieji) ir aprašyti, atsiţvelgiant į jų problemas,
vaidmenį organizacijoje ir jų veiklą. CUSTOM nurodo tarpininkų motyvaciją, stabdţius,
ţinias, įgūdţius, svorį ir įtaką organizacijoje, uţduotis ir pan.
Identifikuoti ir aprašyti darbo grupes.
Identifikuoti ir aprašyti uţduočių – objektų poras. Jose yra asocijuojamos uţduotis su
objektais, kurie reikalingi šioms uţduotims atlikti arba kurios veikia tuos objektus.
Identifikuoti veikėjų poreikius. 2 – 4 etapai aprašo tiek einamą tiek siūlomą sistemas.
Veikėjų poreikiai yra identifikuojami, atsiţvelgiant abiejų sistemų skirtumus. Pavyzdţiui,
jei veikėjui trūksta įgūdţių, reikalingų busimoje sistemoje, tuomet yra nurodomas
apmokymo poreikis.
Sujungti ir patikrinti veikėjų reikalavimus.
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CUSTOM metodas – tai klausimų rinkinys. Šie klausimai padeda atlikti 2 – 4 etapus,
tyrinėjant veikėjų charakteristikas:
Ko siekia veikėjas ir kaip yra matuojami jo pasiekimai?
Kokie yra veikėjų veiklos pasitenkinimo šaltiniai? Kas sukelia nepasitenkinimą ir stresą?
Kokias ţinias ir įgūdţius jis turi?
Kokios yra veikėjų nuostatos, susijusios su darbu ir kompiuterinėmis technologijomis?
Ar yra darbo grupės savybės ar atributai, kurie įtakoja produkto pasiekiamumą?
Kokios yra veikėjų uţduočių savybės, jų daţnio, pasirinkimo ir suskaidymo aspektais?
Ar veikėjui yra aktualios problemos, susijusios su atsakomybėmis, privatumu ir
saugumu?
Kokia yra veikėjo fizinė aplinka?
4.5.2

CUSTOM PAVYZDYS

Universitetų studijų programų ir priėmimo informacinė sistema
Universitetų grupė nusprendė kartu sukurti informacinę sistemą, padedančią busimiems
studentams pasirinkti studijų programą. Sistema bus laisvai platinama mokykloms ir
karjeros planavimo įstaigoms kompaktiniuose diskuose ir suteiks informaciją apie studijų
programų turinį ir reikalavimus, universiteto ir vietinės paslaugos, mokesčiai ir priėmimo
procedūros. Nurodykite pagrindinius tarpininkus, kategorizuokite juos, aprašykite juos ir
jų veiklą, einamojoje veikloje ir atsiţvelgiant į busimą sistemą.
Atsakymas.
Sistemos įtakouojami asmenysi:
pirminiai – busimi studentai, karjeros planavimo darbuotojai.
nntriniai – universitetų priėmimo komisijų darbuotojai, klasių
auklėtojai, patariantys moksleiviams busimos karjeros klausimais.
tretiniai – studentų šeimos, vietinis verslas, studijų programų dėstytojai
aptarnaujantieji – informacinės sistemos kūrėjai, universitetų steigėjai.
Karjeros planavimo darbuotojo aprašas, remiantis supaprastinta (CUSTOM) metodika.
Einamoji sistema:
Veikėjas turi suteikti informaciją apie studijų programas busimiems studentams.
Sėkmingos veiklos poţymis – studentai suprato suteiktą informaciją ir liko patenkinti bei
pasirinkusiųjų studijų programą studentų skaičius.
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Veikėjas yra patenkintas, kai suranda studijų programą, atitinkančią busimo studento
poreikius. Jam nepatinka, kai nepakanka informacijos.
Veikėjai supranta universitetų priėmimo informacinę sistemą, moka surasti studijų
programų turinį iš ţinynų. Veikėjas turi pagrindinius naudojimosi IT įgūdţius.
Veikėjui patinka jo darbas, jis jaučiasi vertinamas organizacijoje. Jam patinka naudoti
technologijas savo veikloje.
Veikėjai dirba individualiai. Vienintelė darbo grupė galėtų būti nagrinėjama – klasių
auklėtojai.
Uţduotys:
busimų studentų apklausa,
studijų programų ir galimybių tyrimas,
uţrašyti informacijos santraukas,
bendradarbiavimas su universitetais ir dėstytojais.
2 ir 2 uţduotys yra atliekamos individualiai ir laisvai, kai veikėjas turi laiko. 1 ir 4 yra
fiksuotos.
Veikėjas negali platinti studentų asmens duomenų ir jaučia atsakomybę dėl studentų
ateities.
Veikėjas dirba apšildomoje mokyklos patalpoje.
Siūloma sistema
Kaip ir ankščiau. Veikėjas turi suteikti informaciją apie studijų programas busimiems
studentams. Sėkmingos veiklos poţymis – studentai suprato suteiktą informaciją ir liko
patenkinti bei pasirinkusiųjų studijų programą studentų skaičius.
Veikėjas yra patenkintas, kai suranda studijų programą, atitinkančią busimo studento
poreikius. Jis pageidautų, kad jo veiklą remtų daugialypės terpės sistema. Veikėjai turi
būti uţtikrinti, kad informacija tiksli ir nepasenusi.
Veikėjai supranta universitetų priėmimo informacinę sistemą, moka surasti studijų
programų turinį iš ţinynų. Veikėjas turi pagrindinius naudojimosi IT įgūdţius. Jis turi
mokėti naudotis daugialypės terpės informacine sistema.
Veikėjui patinka naudoti technologijas savo veikloje, tačiau jis jaučiasi maţiau
vertinamas, jei studentai tiesiogiai, be jo pagalbos gali surasti reikiamą informaciją.
Nepasikeičia. Veikėjai dirba individualiai. Vienintelė darbo grupė galėtų būti
nagrinėjama – klasių auklėtojai.
Uţduotys:
busimų studentų apklausa,
studijų programų ir galimybių tyrimas,
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uţrašyti informacijos santraukas,
bendradarbiavimas su universitetais ir dėstytojais.
B ir C uţduotys yra atliekamos individualiai ir laisvai, kai Veikėjas turi laiko. A ir D yra
fiksuotos. B uţduotis yra paremta daugialypės terpės informacine sistema.
Nepasikeičia. Veikėjas negali platinti studentų asmens duomenų ir jaučia atsakomybę dėl
studentų ateities.
Nepasikeitė. Veikėjas dirba apšildomoje mokyklos patalpoje.
4.5.3

KITOS NAUDOTOJŲ CHARAKTERISTIKŲ APRAŠYMO METODIKOS

Panaudojamumo tikslas yra naudotojų aprašas, būtent, kas jie yra, jų charakteristikas,
kokias uţduotis atlieka, kokiomis aplinkybėmis, kokie yra jų vertinimo kriterijai.
Pateiksime dar keletą supaprastintų naudotojų aprašų, kurie apibendrina tam tikrų
sistemų naudotojus [Macaulay, 1996]:
Biuro sistema
Sistemos,
kuriomis
moka
naudotis
Naudotojai
ir jų
įgūdţiai
Aplinka

Duomenų bazių valdymo sistemos, skaičiuoklės, informacijos
valdymo sistemos, sprendimų priėmimo sistemos
Naudotojai privalo skirti dalį savo laiko savarankiškai įsisavinti
pagrindines technologijas, reikalingas jų veikloje. Naudotojai turi
būti gerai įvaldęs klaviatūrą ir kitus įvesties įrenginius.
Galima kolegų parama. Daţnai yra „vietinis ekspertas―,
konsultuojantys kolegas. Daugybė dokumentų ir ţinynų. Telefono
„karštos linijos― taip pat yra pasiekiamos.

Vieša informacinė sistema arba uţeik-ir-naudok sistema
Sistemos,
kuriomis
moka
naudotis
Naudotojai

Aplinka

Automatinės kasos, viešos informacijos duomenų bazės,
automatinės bilietų kasos.
Asmenys, turintys skirtingas ţinias, įgūdţius ir fizinį pajėgumą.
Daug savarankiškų, atsitiktinių naudotojų. Naudotojai gali netūrėti
klaviatūros naudojimo įgūdţių, sunkiai valdyti pele ir kitas sąveikos
būdus.
Maţa galimybė naudotojui suteikti paramą. Naudotojams nereikia
didelių informacijos kiekių. Retai galima „vietinio eksperto―
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pagalba. Labai kintanti aplinka, vertinant kainą, priėjimo lengvumą
ir laiko ribojimus.
Ţiniomis paremtos sistemos
Sistemos,
kuriomis
moka
naudotis
Naudotojai

Aplinka

Planavimo, diagnostikos ir patarimų sistemos

Naudotojai gali būti dalykinės srities ekspertai, kurių sprendimų
priėmimą remia ekspertinė sistema. Patys išmoksta naudotis
sistema. Kiti naudotojai gali būti dalykinės srities naujokai ir iš
ekspertinės sistemos laukia kvalifikuoto patarimo. Naudotojais gali
būti ir atsitiktiniai naudotojai.
Paprastai sistemoje yra teikiama dialoginė pagalba arba ją teikia
kitas naudotojas. Ekspertinių sistemų dokumentacija gali būti
sunkiai suprantama dėl didelės apimties.

Sudėtingos, realiojo laiko sistemos
Sistemos,
kuriomis
moka
naudotis
Naudotojai

Civilinių ir karinių oro pajėgų valdymo sistemos, didelių gamyklų
gamybos ir valdymo sistemos, tokios kaip atominės elektrinės,
raketų valdymo sistemos.

Aukščiausios kvalifikacijos naudotojai kontroliuoja vienu metu
keletą procesų, atlieka realaus laiko valdymą. Nėra atsitiktinių
naudotojų.
Aplinka
Bendroji parama paprastai nėra teikiama. Naudotojai yra apmokami
efektyviai naudoti sistemą. Daugelis įvykių atsitinka per trumpą
laiko tarpą.
Dar viena naudotojo aprašo metodika yra pasiūlyta prof. A, Čaplinsko
monografijoje [Čaplinskas, 1998], psl. 238-240.
4.6

NAUDOJAMUMO TIKSLAI IR SĖKMĖS
KRITERIJAI

Kiekvienas tikslas turi asocijuotą sėkmės kriterijų, kuris yra matuojamas. Pateiksime
keletą sėkmės kriterijų:
85% sistemos naudotojų patinka naudoti sistemą.
Naudotojai gali atgaminti 70% sistemos komandų po dviejų savaičių
pertraukos.
Naudotojai gali išmokti naudoti 75% sistemos galimybių per 15
minučių.
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Sėkmės kriterijus turi būti taip nustatomas, kad būtų galima matuoti, naudojant naudotojų
apklausą, stebint naudotojus arba laboratoriniame eksperimente. Panaudojamumo tikslai
yra nustatomi skirtingiems naudojimo etapams: sistemos įvedimui ir apmokymui. Sėkmės
kriterijai turi būti taip formuluojami, kad galima būtų matuojami, naudojant apklausą,
stebėjimą ir pan.
Naudojamumo tikslai turi būti nustatomi įvairioms naudojimo stadijoms. Pavyzdţiui,
mokymo tikslai yra formuluojami apmokymo etapui, efektyvumo tikslai – riboto
naudojimo etapui, o našumo tikslai – pilno sistemos naudojimo etapui. Panaudojamumo
tikslai gali būti formuluojami tiek konkrečioms uţduotims, tiek konkretiems
naudotojams. Pastarieji tikslai yra formuluojami dėl keleto prieţasčių:
Konkurencinėje kovoje gali būti svarbūs konkretūs sistemos aspektai, kaip antai
vienos bilietų uţsakymo sistemos naudotojas turi mokytis 1 valandą, o kitos – 10
minučių.
Rinkos reikalavimai kai kurioms sistemoms yra lemiami, nes kitos tokio paties tipo
sistemos yra praktiškos. Jei nauja sistema nebus praktiška, ji tiesiog nebus
naudojama.
Esminės uţduotys taip pat yra labai svarbios, nes pirmas įspūdis gali būti lemiamas.
Jeigu naudotojui patiko pirmą uţduotį atlikti, naudojant sistemą, tuomet tikėtina, kad
ir toliau įspūdţiai bus teigiami. Be to, pirmas įspūdis gali būti lemiamas veiksnys,
sprendţiant, ar pirkti sistemą.
Daţniausiai naudojamos uţduotys yra labai svarbios, vertinant sistemą. Jei naudotojas
konkrečią uţduotį atlieka apie 100 kartų į dieną, tuomet yra skirtumas, ar ji yra
atliekama 3 ar pusę minutės.
Kiti panaudojamumo tikslai yra apibrėţiami uţduotims, svarbioms saugumui. Pateiksime
keletą panaudojamumo tikslų:
Tikslas: našumas, naudojimo etapas: pilnas naudojimas
Nekilnojamo turto agentūros tarnautojas, turintis maţą kompiuterių naudojimo patirtį,
perkrautoje kontoros patalpoje, turėtų suderinti kliento pageidavimus su atitinkamu
parduodamu nekilnojamu turtu per 5 sek.
Tikslas: efektyvumas, naudojimo etapas: apmokymas
Teatro kasininkas, ţemos motyvacijos, be kompiuterių naudojimo patirties ir be
išankstinio apmokymo, galėtų išmokti rezervuoti vietas per 1 valandą.
4.7

NAUDOJAMUMO REIKALAVIMAI IR
MATAI

Naudojamumo tikslai yra aukščiausio lygio sistemos reikalavimai. Panaudojamumo
tikslų aprašo struktūra:
Pavadinimas, tikslas ir trumpas sistemos apibūdinimas
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Būsimų naudotojų aprašas ir jų charakteristika, būtent ţinios,
gebėjimai, motyvacija.
Trumpas bendrų uţduočių apibūdinimas ir jų charakteristikos, kaip
antai daţnis, trukmė.
Trumpas naudojamos įrangos aprašas, aparatūros, programinės įrangos
ir pan.
Aplinkos aprašas, kurį sudaro fizinė aplinka, mokymo ir paramos
aplinka, darbo sąlygos.
Panaudojamumo tikslų aprašymas konkrečiame kontekste.
Specialiame standarte [ISO 9241] yra nagrinėjamos panaudojamumo problemos. Šiame
standarte yra sakoma, kad panaudojamumo projektavimo ir vertinimo tikslas yra atitikti
naudotojų, siekiančių savo tikslų, poreikius. Panaudojamumo aprašas ir vertinimas yra
talpinamas bendrame sistemos kontekste, kurį sudaro naudotojai, uţduotys, įranga, fizinė
ir socialinė aplinka, kuri įtakoja sąveiką. Standarto 11 dalyje yra aiškinama, kaip turi būti
aprašomi konteksto komponentai, panaudojamumo specifikacija ir vertinimas. Standartas
nagrinėja panaudojamumą naudotojo poreikių kontekste ir pabrėţia, kad
panaudojamumas nėra vidinė sistemos savybė, o yra nusakomas naudotojų, uţduočių ir
aplinkų charakteristikomis
Kartu panaudojamumo tikslais yra formuluojami vertinimo kriterijai ir matai. Vertinimo
kriterijus galėtų būti naudotojo pasitenkinimas – pavyzdţiui, faktas, kad 85% naudotojų
yra patenkinti – arba efektyvumas – pavyzdţiui, faktas, kad darbuotojas gali išmokti
atlikti tam tikrą uţduotį per vieną valandą. Pirmuoju atveju yra matuojamas naudotojų
pasitenkinimas, antruoju – uţduoties atlikimo laikas.
Kiti vertinimo kriterijai, kurie gali būti matuojami:
klavišų paspaudimo kiekis,
naudojamų komandų kiekis,
naudotojo atliekamų veiksmų kiekis,
klavišo paspaudimo, komandų rinkimo, uţduočių atlikimo trukmė,
laikas, reikalingas išmokti komandų aibę,
įsimintų komandų kiekis,
sistemos naudojimo ţinios,
nuostatos ir nuomonės,
paramos medţiagos prieinamumas,
poligrafinės ir suvokimo klaidos
laikas, reikalingas atstatyti klaidingus veiksmus.
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Naudojamumo aprašau kartu su tikslais ir vertinimo kriterijais apibrėţia ir projektavimo
tikslus. Sistemos prototipas yra skirtas matuoti, ar projektuojama sistema atitiks šiuos
aprašus. Jame gali būti tikrinami tam tikri sistemos aspektai.
Kai pasirinkti reikalavimai, patikimumą uţtikrinančios priemonės, standartai, projekto
tvarkaraštis, suplanuotas biudţetas, sąsajos kūrėjai gali pradėti kurti ir vertinti būsimą
sąsają. Vertinamas įvairių sąsajos alternatyvų tinkamumas konkrečių naudotojų
bendruomenių poreikiams ir konkrečioms uţduotims. Geras sprendimas vienai grupei
gali netikti kitai.
4.8 UNIVERSALUS PANAUDOJAMUMAS

Ţmogaus gebėjimų, kultūrinio pagrindo, motyvacijos, asmeniškumo, darbo stiliaus meta
iššūkį sąsajos kūrėjams. Dešiniarankei Indijos sąsajos inţinierei, mėgstančiai tankiai
uţpildytus ekranus, sunkiai sekasi kurti sąsają kairiarankiam prancūzui dailininkui,
mėgstančiam praretintas ir laisvojo stiliaus sąsajas. Fizinių, psichologinių ir asmenybių
skirtumai yra labai svarbūs, skverbiantis į naujas rinkos nišas ir plečiant naudotojų ratą.
Sąsajos pagerinimas vienai grupei arba situacijai paprastai ji pagerėja kartu ir kitoms. Kai
miesto šaligatviai yra pritaikomi neįgaliųjų veţimėliams, tuo pasinaudoja ir įgalios
motinos su vaikų veţimėliais, dviratininkai, keliautojai su lagaminais ant ratukų ir kiti.
Duomenis apie ţmogaus matmenis teikia antropometriniai tyrimai. Skiriasi vyrų ir
moterų, Europos ir Azijos, liesų ir storų, aukštų ir ţemaūgių ţmonių kūno fiziniai
duomenis. Jais remiantis kuriama aparatūra, pavyzdţiui, klaviatūros klavišų matmenys ir
atstumas, reikalingas spaudimas ir pan.
4.9 DIX‘O PANAUDOJAMUMO PRINCIPAI

Panaudojamumo principai galėtų būti dalimi į tris grupes
Mokymosi rėmimas – kaip lengvai naujokai gali išmokti efektyviai naudotis sistema.
Lankstumas – naudotojo ir sistemos apsikeitimo informacija būdų įvairovė.
Robastiškumas – naudotojo rėmimo laipsnis, nustatant sėkmingą sistemos naudojimą ir
tikslų įvertinimą.
4.9.1

IŠMOKOMUMAS

Nuspėjamumas
Naudotojas nemėgsta staigmenų, išskyrus atvejį, kai sistema yra ţaidimas. Interaktyvios
sistemos nuspėjamumas reiškia, jog programų sistemų naudojimo patirties pakanka
nuspėti neţinomų sistemų įsisavinimą. Apibrėţtį patirtį nėra paprasta. Galima apibrėţti
ţinių ribas, kurias naudotojas turi įsiminti iš buvusio dialogo su sistema. Maţiausias
reikalavimas būtų, kad naudotojas turi ţinoti tik tai, ką jis einamuoju momentu mato
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ekrane. Kitas kraštutinumas – naudotojas turi prisiminti visą dialogo metu įvestą
informaciją ir kiekvieno ekrano turinį tam, kad galėtų nuspėti tolesnį sistemos naudojimą.
Nuspėjamumo tyrimas nagrinėja naudotojo gebėjimą nustatyti sistemos operacijų
poveikį. Taip pat naudotojas turi ţinoti, kokios operacijos gali būti atliktos duotu laiko
momentu. Ši galimybė yra vadinama operacijų matomumas. Naudotojas turi suprasti,
kuri operacija iš rinkinio gali būti atlikta einamojoje būsenoje.
Sintezavimas
Nuspėjamumas akcentuoja asmens gebėjimą nuspėti veiksmo rezultatą. Sintezavimas yra
naudotojo gebėjimas įvertinti buvusių veiksmų poveikį esamai sistemos būsenai. Jei
operacija keičia sistemos būseną, naudotojas turi tai pamatyti. Sąţiningumo principas
reikalauja, kad sistemos būsenos pateikimas būtų matomas ir informatyvus. Pavyzdys
galėtų būti failo kopijavimo operacija. Komandų interfeise failų kopijavimo komanda
nukopijuoja faiąa iš vienos vietos į kitą. Bet tam, kad naudotojas įsitikintų, kad operacija
iš tiesų yra įvykdyta, jis turi perţiūrėti katalogo turinį. Grafiniame naudotojo interfeise
sąţiningumo principas yra įgyvendintas, nes operacijos vykdymo rezultatas yra matomas
naudotojui be papildomų pastangų.
Atpaţįstamumas
Nauji sistemos naudotojai turi daug patirties iš kitų dalykinių programų naudojimo.
Interaktyvios sistemos atpaţįstamumas yra matuojamas naudotojo esamu ţinių ir
reikalingų efektyviam sistemos naudojimui ţinių santykiu. Atpaţįstamumas yra svarbus
pirmam naudotojo įspūdţiui formuoti. Teksto redaktoriai buvo kuriami taip, kad
naudotojas, turintis spausdinimo mašinėle patirtį, sukurti paţįstamą vaizdą. Šiuo atveju
yra svarbu sudaryti paţįstamos aplinkos įspūdį, kurioje naudotojas ţinotų, kaip pradėti
naudoti naują sistemą. Atţįstamą aplinką sukuria interfeise realizuota rašymo mašinėlės
metafora.
Psichologai teigia, kad bet kuris regimas objektas turi savo forma patarti, kaip jis yra
naudojamas. Objekto vaizdas leidţia atpaţinti jo elgseną. Panašiai durų rankenos forma
mums pataria, kaip ji yra naudojama. Mygtuko forma mums sako, kad šis objektas yra
spaudţiamas. Efektyvus šio efekto naudojimas kelia sąsajos atpaţįstamumą.
Apibendrinimas
Naudotojas norėtų išplėsti sistemos elgsenos ţinias, įgytas konkrečioje situacijoje kitose
situacijose, kurios naudotojo poţiūriu atrodo panašiai, tačiau jis nebuvo su tomis
situacijomis susidūręs. Apibendrinimas yra viena iš darnos rūšių.
Apibendrinimas yra galimas vienoje dalykinėje programoje arba skirtingose programose.
Pavyzdţiui, jei grafinėje programoje apskritimas yra piešiamas, kaip apribota elipsė, tai
apibendrinant, kvadratas turėtų būti piešiamas kaip apribotas stačiakampis.
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Apibendrinimą skirtingose programose galima iliustruoti kopijavimo ir įterpimo
operacija, kuria galima atlikti tarp skirtingų dalykinių programų.
4.9.2

DARNA

Darnus dialogas uţtikrina, kad naudotojas, įgijęs patirtį, naudodamas vieną sistemos dalį,
gali tą patirtį pritaikyti, atlikdamas kitas tos pačios sistemos uţduotis. Tokiu būdu,
naudotojas gali sutelkti dėmesį į atliekamą uţduotį, o ne aiškintis įvairių uţduočių
valdymo skirtumus. Jei esamą patirtį galima pritaikyti kitose sistemos uţduotyse, tuomet
interfeisas tampa atpaţįstamas ir nusakomas.
Darnus langų vaizdas reiškia, kad langai, kuriuose yra atliekamos panašios funkcijos,
atrodo panašiai. Tuomet naudotojas ţino kur ţiūrėti, ieškant informacijos arba klaidų
pranešimų. Dialogas neturi prieštarauti nusistovėjusioms normoms. Normų nesilaikymas
sukelia nereikalingą painiavą ir susierzinimą. Skiriame kelių tipų darną:
Darna vienos sistemos ribose
Viena komanda turi atlikti tą patį veiksmą tuo pačiu būdu. Pavyzdţiui, jei viename
dialogo lange komanda kopijuoti reiškia tuoj pat atliekamą veiksmą, tuomet tas pats
mygtukas kitame lange negali prašyti naudotojo parodyti, kur patalpinti kopijuojamą
informaciją. Vadinasi, viena ir ta pati komanda turi būti taip atliekama įvairiose
sistemos vietose, kad naudotojui atrodytų panašiai.
Darna darbo aplinkoje
Interfeisas turi derėti su operacinės sistemos aplinka. Naujos taikomosios programos
naudojimas turi remtis ţiniomis, įgytomis, dirbant su toje aplinkoje veikiančiomis
kitomis taikomosiomis programomis.
Metaforų darna
Jei tam tikro objekto veiksmai neatitinka įprastos jo elgsenos, tai jie gali sukelti
sunkumus. Pavyzdţiui, jei objektui „šiukšlinė― priskirsime operaciją „paleisti―, tai
naudotojui prireiks išorinės pagalbos, kad suvoktų šios operacijos prasmę.
4.9.3

LANKSTUMAS

Dialogo lankstumas parodo, ar interfeisas atsiţvelgia į skirtingus naudotojo įgūdţių
lygius. Nėra vieningos nuomonės, kaip realizuoti lankstų dialogą. Patariama skirtingose
situacijose naudoti skirtingų tipų dialogus.
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Dialogo iniciatyva
Naudotojo ir sistemos sąveika yra partnerių dialogas, todėl svarbu yra nustatyti, kuris
partneris inicijuoja dialogą. Jei sistema inicijuoja visus dialogus, tuomet naudotojas tik
atsako į prašymus įvesti informaciją. Tuomet dialogas yra apribotas tik tomis
galimybėmis, kurios yra dialogo lange. Kitas kraštutinumas yra atvejis, kai naudotojas
inicijuoja bet kurį veiksmą. Tuomet sistema valdo dialogą tokiu būdu, kad riboja
veiksmus, kuriuos naudotojas gali inicijuoti tam tikroje atliekamos uţduoties būsenoje.
Naudotojo poţiūriu, pirmas būdas riboja lankstumą, o antras – palankus jam.
Bendru atveju yra siekiama didinti naudotojo iniciatyvą ir maţinti sistemos. Tačiau kai
kuriose situacijose sistemos iniciatyva yra būtina. Pavyzdţiui, grupinio teksto dorojimo
sistemoje negerai būtų ištrinti pastraipą, kurią šiuo metu redaguoja partneris.
Daugiagijiškumas
Dialogo gija yra dialogo dalis, susijusi su tam tikra
naudotojo uţduotimi.
Daugigijiškumas (angl. multi-threading) leidţia naudotojui vykdyti daugiau nei vieną
uţduotį vienu metu.
Langų sistema natūraliai remia daugiagijiškumą. Kiekvienas langas atstovauja tam tikrą
uţduotį, būtent viename lange teksto dorojimo uţduotis, kitas – gailų valdymo uţduotis.
Daţnai yra naudojami garsiniai signalai, siekiant atkreipti naudotojo dėmesį tam tikrai
uţduočiai.
Uţduočių perkeliamumas
Uţduočių perkeliamumas – tai galimybė perkelti uţduoties valdymą tarp sistemos ir
naudotojo. Galimi atvejai yra nuo sistemos naudotojui ir atvirkščiai. Taip pat vienas
naudotojas gali perduoti valdymą kitam naudotojui. Uţduoties valdymas gali būti
priskirtas vienam naudotojui arba grupei naudotojų.
Ši galimybė maţina sistemos saugumą.
Pakeičiamumas
Pakeičiamumas reikalauja, kad analogiškos reikšmės galėtų būti keičiamos, pavyzdţiui,
nusakant paraščių dydį naudoti tiek milimetrus, tiek colius. Pakeičiamumas yra svarbus
sistemos išvesčiai, kai gali būti nustatomas informacijos išvedimo būdas. Pavyzdţiui,
objekto temperatūrą galima išvesti skaitmeninio termometro arba diagrama, jei svarbu
yra matyti pokyčių tendenciją. Naudotojas pasirenka įvesties ir išvesties pavaizdavimo
būdus.
Pritaikomumas
Šiuo metu interfeiso pritaikomumas daţnai yra realizuojamas taip: pirmą kartą yra
naudojamas hierarchinis meniu, o vėliau hierarchinis meniu gali būti valdomas
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komandomis su parametrais arba klavišų deriniais, kai naudotojas sukaupia daugiau
patirties. Tačiau ši interfeiso lankstumo realizacija yra vertinama prieštaringai. Viena
vertus, gerai yra suteikti naudotojui galimybę rinktis skirtingus naudojimosi būdus.
Tačiau tai prieštarauja principui, kad reikia remtis naudotojo patirtimi. Jei naudotojas
suformavo įprotį naudotis meniu, tai tam, kad paspartintų savo darbą, jis turėtų
suformuoti kitą įprotį – naudoti komandas ar klavišų derinius. Be to, jei vienas veiksmas
yra atliekamas keliais būdais, tai prieštarauja nepertekliškumo principui.
Kita lankstumo realizacija yra hierarchiniai meniu, kuriuose daţniau naudojamos
komandos yra išdėstomos arčiau meniu pradţios. Tuomet daţniau naudojamos komandos
yra lengviau pasiekiamos. Norint pasiekti rečiau naudojamą komandą, reikia išplėsti
meniu. Tačiau toks sprendimas trukdo naudotojui suformuoti įprotį ir sulėtina jo veiklą.
Šiuolaikinių sąsajos lankstumo realizacijų privalumai ir trūkumai yra įdomiai
interpretuojami knygoje [Raskin, 2000].
4.9.4

NATŪRALUMAS

Naudotojo veikla neturi stipriai keistis, pradėjus dirbti su sistema. Šiuo atveju, dialogo
eiliškumas yra svarbus. Naudotojo įvestis turi atitikti įprastą naudotojo veiklą, tačiau
daţnai yra projektuojama taip, kaip yra paprasčiau programuotojui. Šis principas
reikalauja ištirti naudotojo veiklą.
Natūrali kalba naudotojui taip pat yra labai svarbi. Dalykinis naudotojo ţargonas čia būtų
priimtinas, jeigu jis yra naudojamas naudotojo skyriuje kasdien. Projektuotojas gali
vadinti uţduotį „bylos papildymu―, tačiau jei naudotojo skyriuje ši uţduotis yra vadinama
„siuntimu P45s―, tai dialoge turi atsirasti pastarasis posakis. Pranešimai turi būti
suprantami, reikia naudoti nusistovėjusius naudotojo aplinkoje terminus. Pageidautina
vengti nestandartinių santrumpų, nes jos sulėtina suvokimą ir sukelia nereikalingą stresą.
Svarbu yra naudoti tinkamas metaforas, susiejančias realaus pasaulio vaizdus su objektais
ir veiksmais, kuriais naudotojas manipuliuoja savo veikloje. Metaforos turi padėti
atpaţinti objektą, o ne atsiminti išmoktą sąvoką. Naudotojas lengviau įsimena veiksmą,
susijusį su paţįstamu objektu nei atsimina komandos vardą, kuri atlieka šį veiksmą.
4.9.5

NEPERTEKLUMAS

Neperteklinis dialogas reikalauja minimalios informacijos įvesties. Naudotojas neturi būti
prašomas įvesti informaciją, kurią galima gauti iš sistemos arba kuri jau kartą buvo
įvesta. Nutylimos reikšmės taip pat padeda sumaţinti įvesties apimtis. Perteklinė
informacija neturi būti išvedama. Jei vienu metu yra išvedama per daug informacijos, tai
sulėtina naudotojo darbą.
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4.9.6

PARAMA

Dirbdamas su sistema, naudotojas turi jaustis remiamas. Naudotojo paramai svarbūs yra
keli aspektai, būtent pagalbos kiekis ir kokybė, klaidų pranešimų pobūdis ir rizikingų
sistemos veiksmų patvirtinimas. Pagalba naudotojui yra suteikiama patarimais arba
kitomis pagalbos funkcijomis. Klaidų pranešimai turi teikti naudingą ir nemiglotą
informaciją. Pavyzdţiui, pranešimas „sintaksinė klaida― nėra naudingas. Reikia
informuoti apie klaidą sukėlusią prieţastį, būtent „trūksta apostrofos 30 eilutėje―.
4.9.7

DRAUGIŠKUMAS

Matomumas (angl. observability)
Matomumas leidţia naudotojui įvertinti sistemos vidinę būseną sąsajos pavaizdavimo
priemonėmis. Naudotojas palygina stebimą būseną su uţduoties tikslais ir gali nuspręsti
pakeisti veiksmų planą.
Atstatomumas
Naudotojas mokosi dirbti su sistema, tiesiog bandydamas įvairias jos galimybes. Sąsajos
projektuotojas turi į tai atsiţvelgti. Kiekviename darbo etape turi būti leidţiami tik
einamąją situaciją atitinkantys veiksmai. Naudotoją būtina perspėti, jei jo veiksmas gali
sukelti nepageidaujamas pasekmes.
Net gerai suprojektuotame interfeise naudotojas gali klysti. Klaidos gali būti tiek fizinės,
kai atsitiktinai paspaudţiamas klaidingas klavišas, tiek loginės, kai neteisingai
pasirenkama komanda arba duomenys. Draugiškas interfeisas turi leisti atstatyti buvusią
situaciją.
Grįţtamasis ryšys
Kiekvienas naudotojo veiksmas turi būti patvirtinamas vaizdu arba garsu. Reakcija turėtų
atitikti veiksmo pobūdį. Kai kompiuteris atlieka tam tikrą veiksmą, naudotojas turi būti
informuojamas apie atliekamo proceso būseną. Naudotojui taip pat turi būti suteikta
galimybė nutraukti atliekamą veiksmą. Niekas taip neerzina maţai įgudusio naudotojo,
kaip uţblokuotas langas, nereaguojantis į jokius naudotojo veiksmus. Grįţtamasis ryšys
turi pasiekti naudotoją kuo greičiau, ne vėliau kaip per kelias sekundes.
Uţduočių patvirtinimas
Rizikingos operacijos turi reikalauti patvirtinimo. Realizuojant šį principą reikia
atsiţvelgti į tai, kad naudotojo dėmesys būtų atkreipiamas tikrai pavojingoje situacijoje.
Pavyzdţiui, jei kiekvieną kartą trinant informaciją, naudotojas bus prašomas patvirtinti šį
veiksmą, jis pripras automatiškai spragtelėti patvirtinimo mygtuką ir tuomet patvirtinimas
neįvykdys savo paskirties. Ši sąsajos projektavimo klaida gali kainuoti naudotojui
svarbios informacijos praradimą.
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4.9.8

PAPRASTUMAS

Paprastą interfeisą yra lengva išmokti ir naudoti. Būtent mokymosi ir naudojimo prasme
yra suprantama ši sąvoka. Be to, paprastas interfeisas leidţia naudotis visomis sistemos
galimybėmis, kurios yra numatytos konkrečiame taikyme. Tačiau galimybė naudotis
visomis galimybėmis ir paprastumas yra tarpusavyje prieštaraujantys reikalavimai. Geras
interfeisas turi subalansuoti šiuos reikalavimus.
Vienas iš paprastumo realizacijos būdų yra pateikti naudotojui tik tiek informacijos, kiek
jos reikia atlikti eilinį uţduoties ţingsnį. Kitas būdas – išdėstyti ir pavaizduoti elementus,
atsiţvelgiant į jų tarpusavio ryšius. Tai skatina naudotojo asociatyvinį mąstymą.
4.9.9

ESTETINIS PATRAUKLUMAS IR MALONUMAS

Svarbus vaizdo elementas turi atkreipti į save naudotojo dėmesį. Tačiau naudotojo
dėmesys nėra beribis. Todėl matomą aplinką reikia projektuoti taip, kad naudotojo
dėmesį patrauktų tik svarbiausi elementai. Pagalbiniai elementai tik blaškys naudotoją.
4.9.10

PORTABILUMAS

Ši galimybė leidţia konvertuoti duomenis ir turėti bendrą interfeisą dirbant su keliomis
programų aplinkomis ir skirtinga technine įranga. Šiuo poţiūriu projektuotojas susiduria
su įvairiais vaizduoklių dydţiu ir rezoliucija, spalvinimo galimybėmis, nurodymo
įrenginiais, duomenų formatais ir pan. Kai kurios naudotojų sąsajų kūrimo priemonės
generuoja įvairių operacinių sistemų programų kodą tokiu būdu, kad interfeisai yra
panašūs skirtingose aplinkose. Standartinis ASCII tekstas yra lengvai pernešamas, tačiau
pateiktys, skaičiuoklės, vaizdo filmai pernešti nėra paprasta.
4.10

REZIUMĖ

Šiame skyriuje yra nagrinėjama sistemų panaudojamumo sąvoka ir principai.
Kompiuterių mokslo istorija yra ţmogaus ir kompiuterio sąveikos tobulinimo pavyzdys.
Panaudojamumas pasiekiamas ne tiek kuriant naujas idėjas, o labiau projektuojant,
remiantis panaudojamumą akcentuojančiomis metodikomis.
4.10.1

PAPILDOMA LITERATŪRA
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5

N A U D O J A M U M O VE RT I N I M O M E TO D A I

Kai jau yra nustatyta, ką reikia matuoti, reikia atlikti matavimus. Čia susiduriama su
įvairiomis problemomis:
Naudotojo uţduoties vykdymas gali būti trikdomas faktu, kad veikla yra matuojama.
Naudotojas gali pamiršti savo įspūdţius, nes tarp atliktos uţduoties ir apklausos įvyko
jam svarbūs įvykiai.
Kai kurie matavimo metodai reikalauja specifinių ţinių. Laboratoriniams
eksperimentams reikia statistinių duomenų analizės metodų. Projektuotojas gali
nemokėti organizuoti tokį eksperimentą ir įvykdyti bandymus. Kitas vertus,
vykdydamas apklausą, projektuotojas gali šališkai nukreipti aptarimą, akcentuodamas
teigiamus sistemos aspektus ir nutėdamas neigiamus.
Rezultatų interpretacija taip pat gali būti šališka. Interpretuodamas apklausos
rezultatus, projektuotojas taip pat gali vertinti neigiamus atsiliepimus, kaip
subjektyvią asmeninę vieno naudotojo nuomonę. Tuomet neigiami atsiliepimai gali
būti pateikiami švelniau, nei turėtų.
Dėl šių prieţasčių, matavimo metodai turi būti parenkami atsargiai. Kai kuriais atvejais,
pats projektuotojas gali atlikti matavimus, kitais atvejais, gali prireikti ŢKS specialisto
arba psichologo patarimo. Panaudojamumo matavimo metodų poreikis iškyla, kai reikia
atsakyti į šiuos klausimus:
Ar naudotojas atliks savo uţduotis greičiau nei iki sistemos diegimo?
Ar sistema paprasta naudotis nuo pat diegimo?
Ar maţas lango elemento dydis nesąlygos daţnų jo išrinkimo klaidų?
Jei naudotojas išrinks šią komandą per klaidą, ar jis ţinos grįţimo iš klaidingo
pasirinkimo kelią?
Kaip naudotojas suţinos, kad yra tris uţduoties formulavimo būdai? Ar bus verčiamas
prisiminti juos?
Kiti ...
Vertinimo planas yra rengiamas, atsiţvelgiant į šiuos kriterijus:
projektavimo etapas,
projekto naujoviškumas, pakankamai apibrėţtas ar bandomasis,
numatomų naudotojų kiekis,
sąsajos pavojingumas, pavyzdţiui, gyvybei svarbios medicinos sistemos ar
muziejaus ekspozicijos rėmimo sistema,
gaminio kaina ir numatytos vertinimo išlaidos,
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projektavimo ir vertinimo grupės patirtis.
Vertinimo planų apimtis gali būti įvairi: nuo ambicingų dviejų metų daugiapakopių
testavimų valstybiniuose projektuose iki trijų dienų tinklapio testavimo kartu su penkiais
naudotojais. Kainų diapazonas siekia nuo 5% iki 20% projekto vertės.
Skiriame kelias panaudojamumo vertinimo metodų grupės, būtent analitiniai metodai,
ekspertų apţvalgos ir eksperimentai. Analitiniai metodai simuliuoja, kaip naudotojo
veikla bus atliekama. Empiriniai metodai vertina sąsają kuriant ir vertinant jos prototipą.
Analitinių metodų privalumai, lyginant su ekspertų apţvalgomis:
galima testuoti sąsajas iki jų sukūrimo,
taupomas laikas, skirtas prototipui kurti,
nereikia planuoti ir vykdyti eksperimento.
Todėl analitiniai metodai gali būti taikomi ankstyvuose programų sistemų projektavimo
etapuose. Kiti būdai:
klausti naudotojui, pateikiant klausimynus, savybių sąrašus ir pan.
klausti ekspertus.
Ekspertai naudoja ţinias ir patirtį, vertinant sąsajos panaudojamumą. Vertinimo rezultatas
gali būti formali ataskaita arba tiesiog pastabos. Ekspertai daţniausiai naudoja euristinį
(angl. heuristic evaluation) ir paţintinio apėjimo (angl. cognitive walkthrough) vertinimo
metodus.
5.1 ANALITINIŲ METODŲ GRUPĖ

5.1.1

ANALITINIS VERTINIMAS

Analitinis vertinimas gali būti naudojamas ankstyvuose projektavimo stadijose. Jis yra
paremtas aprašu, kuriame yra numatyta, kaip naudotojas atliks konkrečias uţduotis.
Naudotojo sąsaja yra pavaizduojama, naudojant formalias arba pusiau formalias kalbas.
Pastarosios kalbos įgalina projektuotoją analizuoti ir numatyti neklaidingą uţduoties
atlikimą. Uţduotys yra aprašomos paţintinių ir fizinių operacijų seka.
Pažintinė operacija

Fizinis veiksmas

Pažintinė operacija

Fizinis veiksmas

5-1 pav. Analitinio vertinimo vieno lygmens modelis.

Vieno lygmens modelis yra naudojamas, aprašant naudotojo sąveiką klavišų paspaudimo
lygmenyje(ţr. 5-1 pav.). Nagrinėjant naudotojo sąveiką uţduoties lygmenyje, yra
naudojamas sudėtingesnis modelis, kuriame analizė yra pradedama nuo esminės
uţduoties tikslų ir po-uţduočių. Kiekvienai po-uţduočiai yra nusakoma esminių sistemos
veiksmų ir paţintinių operacijų seka – vieno lygmens modelis (ţr. 5-2 pav.)
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Esminės užduoties tikslai

Po-užduotis A

Pažintinė
operacija

Po-užduotis B

Fizinis
veiksmas

Po-užduotis C

Pažintinė
operacija

Fizinis
veiksmas

5-2 pav. Hierarchinis analitinio vertinimo modelis.

Analitinio vertinimo privalumas yra tai, kad vertinimui nereikia nei kurti sistemos
prototipo, nei testuoti naudotojus. Šio metodo trūkumas yra numatymas, kad naudotojas
yra ekspertas ir sugeba be klaidų naudoti sistemą. Be to, vertintojas turi būti ekspertaspsichologas, kas yra brangu ir reikalauja daug laiko.
Šis vertinimo metodas reikalauja psichologijos ţinių. Ekspertas kartu su projektuotoju
sudaro vertinimo metodą ir vertina rezultatus.
Analitiniam vertinimui reikia šių aprašų:
Sistemos prototipo aprašas. Jis neturi būti pilnas, tačiau pakankamai detalizuotas.
Naudotojo atliekamų uţduočių aprašai.
Pilnas veiksmų, reikalingų atlikti tam tikrą uţduotį duotame sistemos prototipe,
sąrašas.
Naudotojų patirties ir ţinių aprašai.
Turėdamas šią informaciją, vertintojas pereina veiksmų seką, siekdamas įvertinti
sistemos panaudojamumą. Populiariausias yra GOMS modeliu paremtas vertinimo
metodas.
5.1.2

SPAUSDINIMO SPARTOS ANALIZĖ (KLM)

Paprasčiausia ir efektyviausia numatyti uţduočių atlikimo spartą yra tais atvejais, kai
atlikimo metodas yra ţinomas. Tai yra atliekama spausdinimo spartos analizės (angl.
Keystroke-Level Analysis) metu. Spausdinimo spartos analizė yra paremta spausdinimo
spartos modeliu (angl. Keystroke-Level Model, KLM).
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Spausdinimo spartos analizės modelis numato naudotojo uţduočių atlikimo spartą.
Analizė yra atliekama, kai yra ţinoma, kaip naudotojas atliks uţduotį. Šis metodas gali
būti taikomas, pavyzdţiui, analizuojant telefono numerio rinkimą, nes ši veiksmų seka
yra vienareikšmiška (pakelti ragelį, išklausyti signalą, nuspausti klavišų seką, laukti).
Tačiau šis metodas negali būti taikomas nevienareikšmiškų veiklų analizėje, kaip antai
piešiant portretą, nes šią uţduotį kiekvienas atlieka savaip.
Atliekama uţduotis yra padalinama į komponentus, o kiekvienam komponentui yra
priskiriamas jo vykdymo laikas. Vykdymo laikas gali būti gautas eksperimentiniu būdu
arba remiantis kitais modeliais, kaip antai informacijos apdorojimo modeliu, Fito dėsniu
(angl. Fitt‘s law) ir pan.
Operatorius

Aprašas ir pastabos

K

NUSPAUSTI
KLAVIŠĄ
Klavišų SHIFT arba CONTROL nuspaudimas yra
atskiras nuspaudimas. Laikas skiriasi, priklausomai nuo
naudotojo įgūdţių spausdinti:

Laikas (sek.)

Puikus gebėjimas (135 ţodţiai per minutę)

0,08

Geras gebėjimas (90 ţodţių per minutę)

0,12

Vidutinis gebėjimas (55 ţodţiai per minutę)

0,20

Vidutinis ne sekretorės gebėjimas (40 ţodţių per 0,28
minutę)

P

Atsitiktinių raidţių spausdinimas

0,50

Sudėtingų kodų spausdinimas

0,75

Asmuo, nemokantis spausdinti

1,20

NURODYTI
EKRANE.

PELĖS

ŢYMEKLIU

OBJEKTĄ 1,10

Laikas priklauso nuo objekto dydţio ir vietos. 1,1 yra
vidutinis laikas.
H

PERKELTI RANKĄ TARP KLAVIATŪROS IR 0,40
KITŲ ĮRENGINIŲ.

D(nd, ld)

NUPIEŠTI nd TIESIŲ ld ILGIO LINIJŲ.

0,9nd+0,16 ld

M

MINTINIS PASIRUOŠIMAS

1,35

R(t)

SISTEMOS ATSAKYMO LAIKAS

t

Klavišų nuspaudimo lygmens analizėje yra taikomos ir euristines taisyklės. Prieš daugelį
veiksmų yra įterpiamas mintinis pasiruošimo komponentas (angl. Mental preparation).
Šių M-komponentų įterpimo ir pašalinimo taisykles yra apibrėţtos darbe [Cards ir kiti,
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1983]. Nulinė taisyklė apibrėţia,. kur turi būti įterpiamas M, kitos – kur jį galima
išbraukti (1 lentelė).
0 taisyklė

M yra įterpiami prieš visus K, kurie nėra teksto arba skaitmenų eilutės
dalimi. Be to M yra įterpiami prieš visus P, kurie išrenka komandas.
Tačiau prieš tokius P, kurie yra skirti išrinkti komandos argumentus, M
nėra įterpiamas.

1 taisyklė

Jei operatorius po M yra visiškai susijęs su operatoriumi, einančiu prieš M,
tuomet M yra išbraukiamas, kaip antai PMK → PK

2 taisyklė

Jei seka MK priklauso vienam loginiam vienetui, kaip antai komandos
vardui, tuomet išbraukiami visi M, išskyrus pirmąjį.

3 taisyklė

Jei K yra papildomas uţbaigimas, pavyzdţiui, po komandos einanatis
argumentas, tuomet prieš jį M yra išbraukiamas.

4 taisyklė

Jei K baigia konstantų eilutę, pavyzdţiui, komandos vardą, tuomet prieš jį
esantis M yra išbraukiamas, išskyrus atvejį, kai K uţbaigia kintamųjų
(argumentų ) eilutę.
1 lentelė Mintinio pasiruošimo operacijos įterpimo ir naikinimo
taisyklės.

5.1.3

KLM PAVYZDŢIAI

Teksto paieškos ir keitimo uţduoties analizės pavyzdys (MsWord)
Panagrinėkime keturių simbolių ţodţio paieškos ir keitimo į kitą keturių raidţių ţodį
uţduotį MS WORD dokumente. Vertinamas vidutinių spausdinimo gabumų naudotojo
(55 ţodţiai per mintutę) uţduoties įvykdymo laikas. Pateiktame pavyzdyje kai kurios
operacijos yra sujungtos ir kartojamos, kaip antai, M4K reiškia, kad „Mintinis
pasiruošima, tuomet 4 Klavišų paspaudimai.―
Aprašas

Operacija

Pasiekti pelę
Perkelti pelės ţymeklį ant mygtuko
„Pakeisti(Replace)―
Spragtelėti komandą „Pakeisti (Replace)―
Pasiekti klaviatūrą
Specifikuoti keičiamą ţodį
Pasiekti pelę

H[pelė]
MP[meniu
punktas]
K[pelė]
H[klaviatūra]
M4K[word]
H[pelė]
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Laik
as
(sek.
)
0,40
2,45
0,20
0,40
2,15
0,40

Nurodyti tinkamą lauką
P[laukas]
1,10
Spragtelėti nurodytą lauką
K[pelė]
0,20
Perkelti ranką ant klaviatūros
H[klaviatūra]
0,40
Atspausdinti naują ţodį
M4K[ţodis]
2,15
Pasiekti pelę
H[pelė]
0,40
Perkelti pelės ţymiklį ant mygtuko „Pakeisti visus―
MP[pakeisti2,45
(Replace-all)
visus]
Spragtelėti mygtuką.
K[pelė]
0,20
Iš viso
12,9
Remiantis KLM modeliu, teksto keitimas vidutiniškai spausdinančiam naudotojui
uţima 12.9 sekundţių.
Temperatūrų skaičiuoklės pavyzdys [Raskin, 2003]
Laborantas Jonas kompiuteriu rengia ataskaitas. Kai kada šalia sėdintys
eksperimentatoriai paprašo Joną perskaičiuoti temperatūros laipsnius iš Farenheito į
Celsijaus skalę ir atvirkščiai. Prašymo pavyzdys: „Prašau pervesk 222,10 laipsnius iš
Farenheito į Celsijaus skalę―. Temperatūrą Jonas gali įvesti, naudodamas klaviatūrą arba
pelę. Pervedimų variantų daţnis yra vienodas. Maţdaug ketvirtadalis reikšmių yra
neigiamos, dešimtadalis temperatūrų yra sveikos reikšmės. Temperatūros pervedimo
rezultatas turi būti vaizduojamas vaizduoklyje. Skaičiai gali turėti iki 10 skaitmenų
abiejuose kablelio pusėse. Daţniausiai yra įvedami keturi skaitmenys.
Šioje uţduotyje yra svarbu yra minimizuoti atlikimo laiką ir maksimizuoti skaičiavimo
greitį bei rezultatų tikslumą. Lango išmatavimai nėra ribojami. Langas turi būti visa laiką
pasiruošęs įvesti naujas temperatūras.
1 sąsajos variantas
Dialoginiame lange (ţr. 5-3 pav.) pavaizduotos instrukcijos yra gana paprastos. Jomis
remiantis galima aprašyti veiksmus, kuriuos Jonas privalo atlikti, GOMS modelio
terminais:
H - perkelti ranką ant pelės,
P - perkelti pelės ţymiklį ant tinkamos ţymimosios akutės,
K – paspausti tinkamą ţymimąją akutę.
Pusėje atvejų tinkama ţymimoji akutė jau bus paţymėta, todėl šių veiksmų atlikti
nereikės.
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Temperatūros keitiklis

Pasirinkite keitimo variantą, įveskite temperatūrą ir
paspauskite <Enter>
Perskaičiuoti iš F į C
Perskaičiuoti iš C į F

5-3 pav. Dialoginis langas su ţymimosiomis akutėmis.

Toliau reikia įvesti temperatūros reikšmę:
H – perkelti ranką ant klaviatūros,
K K K K – keturių simbolių įvedimas,
K - <Enter> klavišo paspaudimas.
Pastarasis veiksmas uţbaigia veiksmų sekos analizę. Kartu su tinkamos ţymimos akutės
paţymėjimu, yra gauta ši veiksmų seka:
HPKHKKKKK
Atsiţvelgiant į 0 taisyklę, prieš kiekvieną K ir P operatorių reikia įterpti mintinio
pasiruošimo operatorių M:
HMPMKHMKMKMKMKMK
Remiantis 1 taisykle, visos PMK sekos yra keičiamos į PK. Be to, reikia panaikinti M
operatorius, visiškai susijusius su buvusia operacija. Šiame pavyzdyje tokių nėra. 2
taisyklėje nusakyta naikinti M operatorius, esančius tarp vienodų operatorių. Pritaikius
šias taisykles, gauname šį rezultatą:
HMPKHMKKKKMK
Remiantis 4 taisykle, prieš paskutinį K operatorių M reikia palikti. 3 taisyklė šiame
pavyzdys nėra naudojamos. Toliau keičiame simbolius skaitinėmis reikšmėmis (K=0.2,
P=1.1, H=0.4, M=1.35):
H+ M+P+K+H+M+K+K+K+K+M+K=
0.4+1.35+1.1+0.2+0.4+1.35+4*0.2+1.35+0.2=7.15 sek.
Tuo atveju, kai tinkama ţymimoji akutė yra paţymėta veiksmai lieka tokie:
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MKKKKMK
M+K+K+K+K+M+K=1.35+4*0.2+1.35+0.2=3.7 sek.
Uţduotyje yra paţymėta, kad abu atvejai yra vienodai tikėtini, todėl vidutinis laikas,
reikalingas pervesti temperatūrą iš vienos skalės į kitą yra (7,15+3,7)/2≈5,4 sek.
Lieka neaiški šios sąsajos klaidų atsiradimo tikimybė.
2 variantas
Toliau nagrinėsime grafinę sąsają, kurioje panaudota vaizdi termometro metafora. Jonas
gali perkelti temperatūros nuorodą bet kuriame termometre, pelės ţymikliu
pertempdamas nuorodą. Jonas nusprendţia, kokį temperatūros perskaičiavimą reikia
atlikti ir tempia atitinkamą rodyklę (ţr. 5-4 pav.).
Šiuo atveju, įvedimo iš klaviatūros nėra. Nustatant temperatūrą viename termometre,
kitame ji nusistato atitinkamai. Tikslumas yra nustatomas, naudojant skalės suspaudimo
arba išskleidimo mygtukus. Einamasis reikšmių diapazonas taip pat yra keičiamas
atitinkamais mygtukais. Temperatūra yra rodoma grafiškai termometre ir skaičiumi
rodyklėje.
Šio interfeiso GOMS analizė yra sudėtingesnė. Veiksmų seka priklauso nuo to, kokia yra
einamieji termometrų parodymai.
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Išskleisti skalę

110

230

100

100

220

212
90

210

80

200

C

F
Suspausti skalę

5-4 pav. Grafinė naudotojo sąsaja temperatūrai perskaičiuoti

Paprasčiausiu atveju, termometrų skalė ir diapazonas yra tinkamas. Tuomet Jonas
perkelia ranką ant pelės, spragteli ir laiko mygtuką, HPK. Toliau jis tempia pelės ţymiklį
prie nurodytos temperatūros ir paleidţia klavišą PK. Remiantis 0 taisykle, įterpiame
mintinio pasiruošimo operatorius: HMPMKMPMK. Pritaikydami 1 taisyklę,
panaikiname kelis M operatorius HMPKPK=0.4+1.35+1.1+0.2+1.1+0.2=4.35 sek.
Kitu atveju, kai Jonas turi nustatyti skalę ir diapazoną. Eksperimentiškai nustatyta, kad
skalės ir reikšmių diapazono nustatymas uţima apie 3 sek. Šiuos veiksmus paţymėsime
S. Tuomet veiksmų seka yra tokia:
HPKSKPKSKPKSKPKK
H+3(M+P+K+S+K)+M+P+K+K
0,4+3*(1,35+0,2+3,0+0,2)+1,35+0,4+0,2+0,2=16,8 sek.
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Taigi, patyręs naudotojas, naudodamas pirmą sąsajos variantą gaišta apie 5, o antrą – apie
16 sek.

5.1.4

PALYGINIMAS: SPARTIEJI KLAVIŠAI IR PASIRINKIMAS IŠ MENIU

Palyginkime spausdinimo uţduoties formulavimo laiką, pasirenkant iš meniu ir naudojat
sparčiuosius klavišus.
Pasirinkimas iš meniu:
Aprašas

Operacija

Pasiekti pelę
Pelės ţymeklį perkelti ant meniu grupės
elemento „File―
Spragtelėti kairiuoju pelės klavišu
Nurodyti meniu elementą „Print―
Spragtelėti kairiuoju pelės klavišu
Iš viso

H[pelė]
MP[meniu
punktas]
K[pelė]
MP[laukas]
K[pelė]

Laikas
(sek.)
0,40
2,45
0,20
2,45
0,20
5,7

Spausdinimo uţduoties formulavimas, naudojat sparčiuosius klavišus:
Maţai
patyrusio
naudotojo
laikas (sek.)

Aprašas

Operacija

Patyrusio
naudotojo
laikas (sek.)

Paspausti ALT

MK[ALT]

1.35+0.12

1.35+0.28

Paspausti F (šis klavišas
yra loginė ALT tąsa)

MK[F]

0.12

0.28

Paspausti klavišą P

MK[P]

1.35+ 0.12

1.35+0.28

Iš viso
3.06
Išvada: spartieji klavišai ne visada yra spartesni uţ pelę.
5.1.5

3.54

Naujo
ko
laikas
(sek.)
1.35+1
.2
1.2
1.35+1
.2
6.3

KITI GOMS VARIANTAI

Išplėstas GOMS modelis – CMN-GOMS (Card, Morn, Newell, 1983) – remiasi KML
modeliu, išplėsdamas pastarąjį potikslių analize. Šiuo modeliu buvo remiamasi,
modeliuojant teksto dorojimo programas, kompiuterinio projektavimo sistemas, skirtas
ergonomikos projektavimui bei Sun Microsystem tinklalapį.
Natūralios GOMS kalbos (angl. Natural GOMS Language, NGOMSL) modelis yra
paremtas CMN-GOMS. Modelis yra pasiūlytas (John, 1990 and Gray et al 1993)
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darbuose. Šis modelis aprašo CMN-GOMS modelį natūralia kalba. Jis pateikia modelių
konstravimo procedūrą.
CPM-GOMS (angl. Critical-Path-Method GOMS) remiasi prielaida, kad suvokimo,
paţinimo ir judesio operatoriai gali būti atliekami lygiagrečiai. Jis naudoja PERT
diagramą, kurioje yra vaizduojami operatoriai ir jų priklausomybė.
5.1.6

INTERFEISO EFEKTYVUMO MATAVIMAS

Išnagrinėjome porą interfeisų variantų. Vienu atveju uţdavinio sprendimui reikėjo 5, kitu
– 15 sek. Iš čia tampa aišku, kuri sąsaja geriau atitinka reikalavimus. Lieka klausimas –
kaip greitai dirba sąsaja? GOMS metodai leidţia tiksliai apskaičiuoti laiką, reikalingą
atlikti konkrečią uţduotį. Tačiau šis metodas negali įvertinti, kaip greitai turi dirbti sąsaja.
Jos efektyvumas yra minimalaus informacijos kiekio, reikalingo atlikti uţduotį ir
informacijos, kurią reikia įvesti konkrečioje sąsajoje, santykis. Jei konkreti sąsaja
reikalauja įvesti daugiau informacijos nei reikalingas minimalus kiekis, tuomet
naudotojas atlieka perteklinį darbą. Tokią sąsają galima tobulinti.
Termodinamikoje efektyvumo sąvoka yra apibrėţiama įeities ir išeities galios santykiu.
Jei elektrinis generatorius, kuris dirba nuo 1000 Watų efektyvumo variklio, generuoja
820 Watų, tai jo efektyvumas – E=820/1000=0,82. Efektyvumas yra daţnai matuojamas
procentais. Tuomet efektyvumas būtų 82%. Idealus generatorius turėtų 100%
efektyvumo.
Tam tikros sąsajos informacinis efektyvumas E yra matuojamas minimalaus informacijos
kiekio, reikalingo atlikti uţduotį ir informacijos kiekio, kurį reikia įvesti naudotojui
konkrečioje sąsajoje, santykiu. Efektyvumas yra lygus 0, jei naudotojas turi įvesti
nereikalingą informaciją (ţr. 5-5 pav.). Tokio nereikalingo dialoginio lango pavyzdys yra
langas, kuriame yra vienintelė galimybė yra mygtukas OK (Javascript‘e yra net speciali
komanda alert, kuri generuoja tokius nereikalingus langus).
Paieška dokumente yra baigta.
OK

5-5 pav. Dialoginis langas, kurio teorinis efektyvumas yra 0.

Parametras E atsiţvelgia į informaciją, kuri reikalinga atlikti uţduotį ir kurią turi įvesti
naudotojas. Dvi sąsajos gali turėti vienodą E, tačiau skirtingą uţduoties atlikimo laiką.
Gali atsitikti, kad vienos sąsajos efektyvumas yra aukštesnis, tačiau ji veikia lėčiau,
pavyzdţiui, M K M K ir M K K K. Pirmuoju atveju yra įvedami tik du simboliai,
antruoju – trys, tačiau šis veiksmas uţima maţiau laiko. Šie atvejai yra reti. Paprastai,
sąsaja yra tuo efektyvesnė, kuo labiau atitinka ţmogaus savybes ir gebėjimus.
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Informacija yra matuojama bitais. Paţymėti vieną iš dviejų objektų reikia 1 bito, vieną iš
keturių objektų – 2 bitų. N. Bendru atveju
log2n
Kiekvieną variantą atitinka
(1/n)log2n

(1)

informacijos kiekis. Jei kiekvienos alternatyvos tikimybė yra skirtinga ir i-oji alternatyva
įvyksta su tikimybe p(i), tai informacija, perduota šios alternatyvos yra
p(i) log2( 1 / p(i) )

(2)

Informacijos kiekis yra visų variantų suma. Jei variantų tikimybės yra vienodos suma
susiveda į (1) lygtį. Iš čia išplaukia, kad sąsajos informacinis efektyvumas, kai naudotojas
turi paspausti vienintelį klavišą ir negalima jo nespausti, yra lygus 0:
1 log2( 1 ) = 0

(3)

Sąsajos našumo skaičiavimo pavyzdys
Paskaičiuosime našumą ankščiau pateiktam pavyzdţiui. Mūsų atveju, įvesčiai reikia 12
simbolių (-, ir 10 skaitmenų). Kiekvieno simbolio pasirodymo tikimybė yra vienoda –
1/12 – o informacijos kiekis yra 4 skaitmenys. Tuomet
4 log2( 12 ) ≈ 14 bitų
4 simbolių įvestis iš standartinės klaviatūros įrenginio duoda 28 bitus informacijos
(klavišo paspaudimas vienas variantas iš 128 galimų, taigi turi 7 informacijos bitus), o
reikia 14, vadinasi efektyvumas sudaro 50%. Jei temperatūra yra įvedama, naudojantis
skaitmenine klaviatūra, kurioje yra 16 klavišų (1 paspaudimas – 4 bitai), tuomet
efektyvumas yra 14/16*100 88%. Šie įvertinimai yra labai supaprastinti, nes manoma,
kad visų simbolių tikimybė yra vienoda.
5.1.7

FITO DĖSNIS

Fito dėsnis (angl. Fitt‘s Law) modeliuoja vienmačio judėjimo laiką iki tam tikro objekto
ir sako, kad kuo didesnis yra objekto ir kursoriaus atstumas arba kuo maţesnis yra
objekto dydis, tuo naudotojui reikia daugiau laiko, kad jį paţymėtų.
Tarkime, kursorius yra nukreipiamas ant mygtuko. Jei atstumą paţymėsime D, o objekto
dydis S,
Pradinė žymiklio
pozicija

S
D

OK

tuomet, remiantis Fito dėsniu, išrinkimo laikas yra
Laikas (ms) = a + b log2 ( D / S + 1 )
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Konstantos a ir b nustatomos eksperimentiškai, remiantis ţmogaus našumo rodikliais.
Apytiksliams skaičiavimams galima naudoti šias konstantų reikšmes: a=50, b=150.
Remiantis Fito dėsniu galima teikti, kad laikas išrinkti uţduotį
didėja, kuo didesnis yra atstumas iki objekto ir
maţėja, kuo didesnis yra nurodomas objektas.
Fito dėsnis paaiškina, kodėl perkelti ţymiklį Apple Macintosh kompiuteriuose yra
greičiau nei Windows meniu, kuris išplaukia iš ekrano krašto. Windows meniu aukštis
yra 5 mm. Macintosh sistemoje meniu yra išrenkamas jau iš atstumo 50mm. Windows
sistemoje gi reikia tiksliai prisitaikyti, jei reikalingas pomeniu. Eksperimentai parodyta,
kad Macintosh sistemoje daţniausiai ţymeklis yra perkeliamas 50 mm atstumui nuo
ekrano krašto, Windows sistemoje – apie 80 mm. Tuomet laikas, reikalingas perkelti
kursorių prie meniu yra
50+150 log2( 80/50+1 ) ≈ 256 msek
Windows sistemoje:
50+150 log2( 80/5+1 ) ≈ 663 msek
Kaip panaudoti Fito dėsnį praktikoje? Dėsnis praverčia sprendţiant meniu
elementų ir piktogramų dydţius, slinkties juostų dydį ir išdėstymą, kaip antai
rodyklės ţemyn/viršum turėti būti išdėstomos kartu ar rodyklė viršun ekrano viršuje,
apačion – apačioje?
5.1.8

CHIKO DĖSNIS

Chiko dėsnis (angl. Hick‘s Law) yra paremtas pastebėjimu, kad kuo didesnis yra vieno
tipo variantų skaičius, tuo daugiau laiko reikia pasirinkimui. Jei reikia pasirinkti iš n
variantų, laikas pasirinkimui yra lygus
Laikas = k log2(n+1), k ~150 msec
Jei i-tojo varianto tikimybė yra p(i), tai laikas yra
Laikas =

p (i ) log2(1/p(i)+1)
i

Kaip galima panaudoti šį dėsnį? Iš Chiko dėsnio išplaukia, kad efektyvesnis yra vienas
pasirinkimas iš meniu, kuriame yra 8 variantai nei 2 pasirinkimai, jei kiekviename meniu
yra po 4 variantai, nes laikas skirtas pasirinkti iš vieno meniu su aštuoniais variantais yra
Laikas 150 * log 2 (8 1)

480( m sec) ,

o dviem meniu su keturiais variantais:
Laikas 150 * log 2 (2 1) 150 * log 2 (4 1)

79

240 350

590(m sec)

5.1.9

PRAKTIKOS DĖSNIS

Pirmą kartą uţduotis yra paprastai atliekama lėčiau. Kuo toliau, tuo uţduotis yra
atliekama sparčiau. Šį intuityvų įspūdį patvirtina praktikos dėsnis:
Tn

T1 n

a

Tn yra n-tasis bandymas, T1 – pirmas bandymas, a vidutiniškai yra 0.4, kinta nuo 0.2 iki
0.6, priklausomai nuo naudotojo tipo.
Kaip šis dėsnis galėtų būti taikomas praktikoje? Galima matuoti pirmą bandymą, kad
nuspėtume, ar po tam tikro skaičiaus bandymų laikas atitiks panaudojamumo kriterijus.
Bandymų skaičių turėtų būti priimtinas. Šis dėsnis galėtų būti naudojamas taip pat tam,
kad nuspėtume, po kiek bandymų, naudotojo uţduočių atlikimas pasieks panaudojamumo
kriterijus. Tokiu būdu galima nustatyti, ar panaudojamumo kriterijai buvo realistiškai
suformuluoti.
5.2

EKSPERTINIAI TIKRINIMAI

Ekspertinių tikrinimų gali būti prašoma ankstyvuose ir vėlesniuose projektavimo
etapuose. Atsiliepimas gali būti problemų ataskaita arba keitimų rekomendacijos.
Ekspertų atsiliepimų rezultatas gali būti uţsakovų ir projektuotojų diskusija arba pateiktis
projektuotojams ir vadovams.
Recenzentai turi būti jautrūs inţinierių grupės savimeilei ir profesionaliems įgūdţiams,
todėl patarimai turėtų būti formuluojami atsargiai. Reiktų įsidėmėti, kad išoriniam
vertintojui sudėtinga iš karto pilnai suvokti projektavimo sprendimų prieţastis ir
projektavimo eigą. Pastebėtos problemos yra iškeliamos pokalbiuose su projektuotojais,
kurie padaro galutinius sprendimus. Vertinimas gali būti atliekamas nuo pusės dienos iki
vienos savaitės, nes ekspertai susipaţįsta su dalykine sritimi.
Eksperimentai yra vykdomi, kai vertintojas nori vertinti veiksnius, susijusius su
naudotojo sąsajos projektavimu bei nagrinėti jų įtaką, atliekant uţduotis. Eksperimentai
turi būti ruošiami kartu su psichologu arba ţmogaus faktorių ekspertu. Eksperimentas turi
konkretų tikslą, būtent tam tikram kintamajam suteikti reikšmė ir matuoti laiką, klavišų
paspaudimus ir įvykdymo laipsnį. Eksperimentas turi būti planuojamas, keliant konkrečią
hipotezę, parenkant vertinimo kriterijus ir statistinį metodą. Prieš atliekant eksperimentus,
paprastai sąsaja yra išbandoma, siekiant nustatyti galimas problemas, kurias patvirtins
arba atmes eksperimentinis vertinimas.
Šis metodas reikalauja eksperimentinės psichologijos ţinių. Projektuotojas dalyvauja
nustatant, ką reikia matuoti ir vertinant matavimo rezultatus.
5.3

5.3.1

PAŢINTINIS APĖJIMAS (ANGL.
COGNITIVE WALKTHROUGH)

METODO ESMĖ

Analizės metu yra ieškoma atsakymų į šiuos klausimus:
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Ar uţduoties veiksmas atitinka naudotojo patirtį ir ţinias?
Ar naudotojui yra pranešami teisingi veiksmai? Ar visų reikalingų veiksmų
mygtukai yra tam tikrame lange?
Jei naudotojas surado teisingą veiksmą sąsajoje, ar jam pasakoma, kad šio
veiksmo rezultatas toks, kokio jis tikisi?
Ar naudotojas supranta įvykdyto veiksmo atsakomąją reakciją? Kaip naudotojas
supras, kad veiksmas įvykdytas sėkmingai.
Analitinio vertinimo dokumente yra svarbu nurodyti, kas yra gerai, o ką reikia taisyti.
Metodo etapai
Metodas yra skirtas analizuoti sąsajos išmokymo lengvumą pradedančiajam naudotojui.
Šis metodas yra paremtas tiriamojo mokymosi modeliu. Remiantis šiuo modeliu
naudotojas atlieka šiuos ţingsnius:
Nagrinėja sąsają, ieškodamas veiksmų, kurios padėtų atlikti uţsibrėţtą uţduotį.
Pasirenka veiksmą, kuris savo aprašu arba išvaizda labiausiai atitinka norimą veiksmą.
Interpretuoja sistemos atsaką ir įvertina, ar jis paţengė uţduoties atlikime.
Etapo ţingsniai
Kiekviename etape, naudotojas atsako į šiuos klausimus:
Ar teisingas veiksmas yra naudotojui pakankamai akivaizdus?
Ar veiksmų aprašai naudotojui asocijuojasi su teisingais pasirinkimais?
Ar naudotojas teisingai interpretuoja sistemos atsaką, tai yra, kaip naudotojai suţinos, ar
jie padarė teisingą ar klaidingą ţingsnį?
Ţingsnio rezultatas yra trumpas projekto trūkumų, susijusių su paţintiniu mokymusi,
išdėstymas.
Metodas geriausiai tinka maţoms grupėms, kurios nariai savarankiškai vertina tą pačią
uţduotį.
5.3.2

PAVYZDYS: BILIETŲ PARDAVIMO SĄSAJOS PAŢINTINIS APĖJIMAS

Uţduotis: nusipirkti bilietą ten ir atgal į Kauną, naudojantis bilietų automato sąsaja (ţr.
5-6 pav.).
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1. Pasirinkite paskyrimo vietą

2. Kelionės tipas

Pavilnys

Į vieną pusę

Lentvaris

_ _ _ _ _ _

Vievis

_ _ _ _ _ _

Kaišiadorys

Ten ir atgal

3. Įdėkite pinigus
monetoms

Kaunas
Jonava

banknotams

Kėdainiai

Bilietas ir grąža

Gauti bilietą ir grąžą

5-6 pav. Siūlomas bilietų pardavimo automato sąsaja

Kelionės paskyrimo vietos pasirinkimas
1 klausimas: ar teisingas veiksmas yra naudotojui pakankamai akivaizdus?
Atsakymas: Yra dvi galimybės, būtent paspausti mygtuką „Kaunas― arba „ten ir atgal―.
Sąsaja neišreikštiniu būdu parodo, kad kelionės tikslą reikia paspausti prieš nusakant
kelionės tipą. Paspaudus kelionės paskyrimo vietos mygtuką, lange yra parodoma bilieto
kaina. Todėl kelionės tipas turi būti apibrėţiamas, prieš nusakant kelionės paskyrimo
vietą.
Projektavimo defektas nr. 1: naudotojui nepakankamai aišku, kad iš
pradţių reikia nurodyti kelionės tipą, o vėliau – tikslą.
Galimas sprendimas: padidinti ir patikslinti kreipinį (ţr. 5-7 pav.).
2 klausimas: Ar veiksmų aprašai naudotojui asocijuojasi su teisingais pasirinkimais?
Atsakymas: Taip, paaiškinimai teisingai pataria naudotojui pasirinkti kelionės tikslą.
3 klausimas: Ar naudotojas teisingai interpretuoja sistemos atsaką, tai yra, kaip
naudotojai suţinos, ar jie padarė teisingą ar klaidingą ţingsnį?
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Atsakymas: Automatas atsako apšviesdamas paspaustą mygtuką. Tuomet yra
patvirtinamas naudotojo pasirinkimo (ţr.5-8 pav.).

Pavilnys
Lentvaris

Pasirinkite kelionės tipą ->
ir
<- paskyrimo vietą

Vievis
Kaišiadorys
Kaunas
Jonava
Kėdainiai

5-7 pav. Siūlomas pirmo defekto pataisymas.

1. Pasirinkite paskyrimo vietą
Pavilnys
Lentvaris

_ _ _ _ _ _

Vievis

_ _ _ _ _ _

Kaišiadorys
Kaunas
Jonava
Kėdainiai

5-8 pav. Bilietų automato atsakas į naudotojo pasirinkimą.

Kelionės tipo pasirinkimas
1 klausimas: ar teisingas veiksmas yra naudotojui pakankamai akivaizdus?
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Atsakymas: Taip. Teisingas veiksmas yra paspausti „ten ir atgal― mygtuką 2 lentoje ir
uţrašai tinkamai paaiškina šį veiksmą.
2 klausimas: ar veiksmų aprašai naudotojui asocijuojasi su teisingais pasirinkimais?
Atsakymas: Taip, instrukcijos ir antraštės asocijuojasi su teisingu veiksmu.
3 klausimas: ar naudotojas teisingai interpretuoja sistemos atsaką, tai yra, kaip naudotojai
suţinos, ar jie padarė teisingą ar klaidingą ţingsnį?
Atsakymas: Taip, automato reakcija yra paspausto mygtuko lemputės – šiuo atveju „ten ir
atgal― – įjungimas (ţr. 5-9 pav.).

1. Pasirinkite paskyrimo vietą

2. Kelionės tipas

Pavilnys

Į vieną pusę

Lentvaris

Ten ir atgal

Ten ir atgal
20.00 Lt

Vievis
Kaišiadorys

3. Įdėkite pinigus
monetoms

Kaunas
Jonava

banknotams

Kėdainiai

5-9 pav.Automato reakcija į kelionės tipo pasirinkimą.

Mokėjimas uţ kelionę
1 klausimas: ar teisingas veiksmas yra naudotojui pakankamai akivaizdus?
Atsakymas: Veiksmų numeracija teisingai pataria šio veiksmo eiliškumą
2 klausimas: ar veiksmų aprašai naudotojui asocijuojasi su teisingais pasirinkimais?
Atsakymas: taip, raginimas mokėti atitinka bilieto prikimo procedūros eigą.
3 klausimas: ar naudotojas teisingai interpretuoja sistemos atsaką, tai yra, kaip naudotojai
suţinos, ar jie padarė teisingą ar klaidingą ţingsnį?
Atsakymas: ne, nes naudotojas nemato, kiek pinigų jau yra įmokėta.
Projektavimo defektas nr. 2: Neparodoma įmokėtų pinigų suma.
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Sprendimas: praplėsti langą, kuriame yra atspindimi naudotojo veiksmai lauku „gauta―
(ţr. 5-10 pav.)
1. Pasirinkite paskyrimo vietą
Pavilnys

2. Kelionės tipas
Į vieną pusę

Ten ir atgal

Ten ir atgal

20.00

Lentvaris
Gauta:
Vievis

10.00

Kaišiadorys
Kaunas
Jonava
Kėdainiai

5-10 pav. Defekto sprendimo būdas.

Naudotojas pastebėjo, kad turi per maţai pinigų, kaip dalis jau yra įmokėta
1 klausimas: ar teisingas veiksmas yra naudotojui pakankamai akivaizdus?
Atsakymas: ne, nes nėra galimybės grąţinti įmokėtus pinigus.
Projektavimo defektas nr. 3: Nėra priemonės grąţinti įmokėtus pinigus.
Sprendimas: pratęsti 3 lentą mygtuku „grąţinti pinigus― (ţr. 5-11 pav.).
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2. Kelionės tipas
Į vieną pusę
Ten ir atgal

3. Įdėkite pinigus
monetoms

banknotams
Grąžinti pinigus

5-11 pav. Mokėjimo lentos praplėtimas.

Rasti projektavimo defektai:
Naudotojui nepakankamai aišku, kad iš pradţių reikia nurodyti kelionės tipą, o vėliau –
tikslą.
Neparodoma įmokėtų pinigų suma.
Nėra priemonės grąţinti įmokėtus pinigus.
5.4 EURISTINIS VERTINIMAS (ANGL. HEURISTIC EVALUATION)

Nielseno euristikos
Šį vertinimo metodą sukurė Jacob Nielsen 1990 metais, remiantis ištirtomis 249
panaudojamumo problemomis.
Dialogas yra paprastas ir natūralus. Paprastumas reiškia, kad jame nėra
nereikalingos arba retai naudojamos informacijos. Natūralus reiškia, kad
dialogo tvarka atitinka uţduoties atlikimo tvarką.
Naudojama naudotojo terminija, naudotojo aplinkos sąvokos. Nėra
naudojamos sistemos projektuotojų sąvokos.
Minimizuoti naudotojo atminties apkrovimą. Nereikalauti, kad naudotojas
atsimintų savo veiksmus kitose dialogo ţingsniuose. Palikti reikalingą
informaciją ekrane tol, kol ji yra reikalinga.
Sistemos darna. Vienos uţduoties veiksmų sekos turi būti naudojamos ir
kitose tos sistemos uţduotyse.
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Pateikti atsaką. Naudotojas turi ţinoti, koks yra jo veiksmų rezultatas.
Pateikti aiškiai paţymėtus išėjimus. Jei naudotojas atsitiktinai pateko į
nepageidaujamą sistemos dalį, jis turi ţinoti, kaip ją saugiai palikti.
Pateikti santraukas. Patyrusiam naudotojui nereikia pateikti ilgų dialogų ir
paaiškinimų.
Geri klaidų pranešimai, būtent naudotojas turi ţinoti problemos esmę ir
kaip ją taisyti.
Klaidų prevencija: pranešime turėtų būti paaiškinta, kaip vengti klaidų.
Patobulintas euristikų rinkinys
Nielseno euristikų rinkinys yra nuolat atnaujinamas. Šiuo metu galioja šios euristikos:
Sistemos būsenos matomumas.
Sistemos atitikimas realiai situacijai
Laisvas naudotojo valdomas dialogas. Veiksmų atšaukimo ir kartojimo
rėmimas.
Darna ir standartai. Sistema turi atitikti aplinkos standartus.
Klaidų vengimas. Jei projektavimo metu yra nustatoma vieta, kurioje
naudotojas gali klysti, geriau uţ gerą klaidos pranešimą yra ieškoti būdų,
kaip išvengti tokios klaidos.
Skatinti atpaţinimą vietoje atsiminimo. Objektai, veiksmai ir pasirinkimai
turi būti matomi.
Naudojimo lankstumas ir efektyvumas. Sistema turi aptarnauti tiek
patyrusius naudotojus, tiek naujokus.
Estetiškas ir minimalistinis dizainas. Dialoge neturi būti nereikalingos ir
retai naudojamos informacijos. Kiekvienas papildomas informacijos
vienetas reikalauja nukreipia dėmesį nuo svarbių duomenų. Tuo pačiu
svarbi informacija tampa maţiau matoma.
Remti klaidų atpaţinimą, jų prieţasties nustatymą ir ištaisymą. Klaidos
pranešimai turi būti pateikiami natūralia klaida, be kodų. Pranešime reikia
pateikti klaidos prieţastį ir patarti, kaip ją ištaisyti.
Parama ir dokumentacija. Net jei sistemą galima naudoti be
dokumentacijos, yra būtina pateikti naudotojo paramą ir dokumentaciją.
Tokioje informacijoje turėtų būti lengva paieška, paremta naudotojo
uţduotimi, nurodyti konkretūs ţingsniai. Patarimai neturi būti ilgi.
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Vertinimo tikslas yra atskleisti panaudojamumo problemas. Remiantis pateiktomis
euristikomis yra kuriama panaudojamumo vertinimo programinė įranga, kaip antai
HOMERUN tinklapiams vertinti.
5.4.1

EURISTINIO VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

Šis vertinimo metodas yra naudojamas, kai kiti metodai, būtent GOMS arba paţintinė
analizė, netinka:
operacijos vykdymo eiga nėra aiški, ir
naudotojas nėra naujokas.
Metodas gali būti naudojamas ir siekiant papildyti kitų vertinimo rastas problemas.
Remiantis euristinio vertinimo metodu, gaminio panaudojamumą vertina samdyta
vertintojų komanda, kuri vadovaujasi pateiktomis euristikomis. Euristinį vertinimą turi
atlikti nemaţiau kaip 5 grupės nariai. Eksperimentiškai nustatyta, kad tuomet vertintojai
aptinka apie 75% - 80% panaudojamumo defektų.
Vertinimo grupė
Vertinimą atlieka samdomi ŢKS ekspertai, kurie nepriklausomai vienas nuo kito įvertina
sistemos panaudojamumą. Kiekvieno eksperto yra prašoma atlikti kokią nors uţduotį.
Atliekant ją, ekspertas tikrina sąsają, remiantis projektavimo principais, kaip antai
natūralumas, darna, nepertekliškumas ir pan. Kai kuriais atvejais ekspertas gali naudoti
kitus kriterijus, tikrinant projektą. Vertinimo rezultatai yra pateikiami ataskaitoje. Projektuotojas analizuoja vertinimo rezultatus.
Šiame metode yra svarbu, kad vertinimą atliktų keli ekspertai nepriklausomai vienas nuo
kito. Metodo kūrėjai įvertino, kad penki ekspertai paprastai aptinka apie 75%
panaudojamumo klaidų. Metodo autoriai pateikė 9 euristikas, kuriomis vertintojai turėtų
remtis, atlikdami vertinimą.
5.4.2

EURISTINIO VERTINIMO ETAPAI

Pirmas etapas
Vertinimo grupės instruktaţas, kurio metu vertinimo grupė yra supaţindinama su
uţduotimis, kurias vertintojai privalės atlikti.
Antras etapas
Šio etapo trukmė – 2 valandos. Kiekvienas ekspertas savarankiškai atlieka uţduotis. Pirmo apėjimo metu vertintojas susipaţįsta su gaminiu. Antro apėjimo metu atlieka uţduotis
ir atkreipia dėmesį į gaminio konkrečias savybes.
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Trečias etapas
Po bandymo ekspertai aptaria vertinimo rezultatus ir kartu išdėsto nustatytus sąsajos defektus, atsiţvelgiant į jų svarbą.
5.4.3

EURISTINIO VERTINIMO PAVYZDYS

1 etapas. Formuluojama uţduotis: uţsakyti tam tikras detales (5-12 pav.). Nustatoma
viršutinė išlaidų riba.
2 etapas. Susipaţinimas su interfeisu
Tiesioginis techninės įrangos katalogas turi šias savybes, būtent:
leidţia pirkėjui uţsakyti, surinkti, uţmokėti ir surinkti iš langelio;
katalogas yra išdėstytas 2 lygmenų meniu, reaguojantis į prisilietimą;
pirmo lygio meniu pirkėjas pasirenka bendrus įrangos skyrius;

5-12
pav. Katalogo lango vaizdas.

antro lygio meniu parodo gaminių tipus;
1. gaminių savybės yra rodomos pagrindiniame lange, kuriame yra uţsakymo
galimybė, pasiekiama ją nurodant;
slenkamoji juosta dešinėje yra naudojama judant į galimų gaminių sąrašo
pradţią arba galą;
kai pirkėjas nurodo uţsakymo mygtuką, apatiniame skydelyje (angl. panel)
yra įtraukiamas įrašas;

89

uţsakymų skaičius iš pradţių yra 1, tačiau gali būti keičiamas.
kai naujas uţsakymas yra įtraukiamas į sąrašą, uţsakymų skaičius yra
keičiamas ir suma yra rodoma stulpelio „value― apačioje.
Jei pirkėjas apsigalvoja pirkti uţsakytą prekę, jis gali atšaukti gaminio uţsakymą.
3 etapas: euristinio vertinimo ataskaita
Ataskaita susideda iš šių poskyrių:
Santrauka,
Vertinimo aplinka
Teigiami įspūdţiai
Pagrindinių problemų analizė
Defektų sąrašas
Priedai.
Santraukoje trumpai (1-2 puslapiai) aprašoma, kas atliko tikrinimą ir pateikiamos
pagrindinės išvados: teigiami ir neigiami interfeiso aspektai. Neigiami aspektai
pateikiami lentelėje (ţr. 2 lentelė).
2 lentelė. Pagrindinės problemos

Rado Paţeistas principas

Nr.

Aprašas

1.

Meniu nepaţymėtas, todėl naudotojui sunku A
suprasti jo paskirtį arba suprasti struktūrą.
paprastas ir natūralus dialogas.

Sistemos būsenos
matomumas

2.

Manau, kad naudotojas gali susipainioti abiejose C
meniu, nes jie yra per daug panašūs.

Klaidų vengimas

3.

Kodėl abu meniu yra visą laiką rodomi? Kai B
naudotojas skaito gaminio aprašą, jie jam
nereikalingi.

Sistemos atitikimas
realiai situacijai

4.

Gerai būtų matyti gaminių paveikslus, kaip tai yra B
paprastame kataloge.

Sistemos atitikimas
realiai situacijai

5.

Apatinis skydelis yra per maţas, nes pirkėjas gali D
norėti pirkti daugiau nei dvi prekes. Tokiu atveju,
naudotojas turės prisiminti prekes, kurias jis jau
uţsakė.

Skatinti atpaţinimą
vietoje atsiminimo.

6.

Meniu objektai atrodo vienaip, uţsakymo objektai B

Darnus dialogas.
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– kitaip. Ar nevertėtų juos suvienodinti?
Kaip naudotojas patvirtina uţsakymą? Nėra tokio C
mygtuko.

7.

Sistemos būsenos
matomumas

Vertinimo aplinkos skyriuje yra aprašoma, kokią techninę ir programinę įrangą
naudotojo kiekvienas vertintojas, pavyzdţiui,
Vertintojas

A

B

C

D

Amţius

24

28

54

23

Lytis

Vyras

Vyras

Vyras

Moteris

Naršyklė

Netscape 6.0

IE5.5

Netscape 4.1

IE 4.01

OS

Linux xxx

Windows NT

Solaris xxx

Windows 98

Ryšys

Telekabelis
(300k)

33.6k

T1

28.8k

Vaizduoklio
spalvos

24 bitai

24 bitai

24 bitai

16 bitų

1152*864

1152*864

800*600

Skiriamoji geba 1152*864
(angl. resolution)
Vaizduoklio
dydis

19―

17―

17―

11.3―TFT

Vertinimo data

2001 03 24

2001 03 24

2001 03 24

2001 03 24

Vertinimo
laikas

09:00-10:00

15:15-16:30

11:00-12:00

14:30-15:00

Teigiamų įspūdţių skyrelyje aprašomi sėkmingi euristikų realizavimo sprendimai.
Kiekvienas teiginys turėtų būti paremtas ekrano vaizdo fragmentu, kuriame būti
paţymėtas teigiama savybė.
Paveikslai neturėtų būti platesni už 600 pikselių.
Kai kuriuos fragmentus galima pažymėti.

Pagrindinių problemų skyriuje pateikiami euristikų terminais svarbesni defektai.
Svarbūs defektui yra tokie defektai, kurie gali įtakoti programų sistemos naudojimo
efektyvumą. Kosmetiniai defektai nestipriai klaidina naudotoją, bet gali erzinti dėl
netinkamo vaizdo.
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Kiekvienam defektui šiame skyrtiuje skiriama viena teksto pastraipa ir interfeiso
fragmentas, kuriame rastas euristikos paţeidimas. Vaizduose taip pat yra paţymimos
tekste nagrinėjamos vietos. Vertintojas gali pateikti rekomendacijas, kaip taisyti
nagrinėjamą interfeiso problemą.
Defektų skyriuje yra nurodomi visi pastebėti defektai. Vertintojai ir defektų sunkumas
yra koduojami:
Kodas

Vertintojas

Sunkumas

Reikšmė

H

Henrikas DDD

4

Katastrofinė problema

C

Kęstutis GGG

3

Rimta problema

T

Tomas KKK

2

Smulki problema

S

Stepas SSSS

1

Kosmetinė problema

Y

Rado šis vertintojas

0

Nėra problemos

Vid

Įverčių vidurkis

Nr.

Aprašas

1

Defekto
aprašas

5.4.4

Rado
K

Sunkumas
C

+

T

S

K

+

4

C

4

T

4

S

4

EURISTINIO VERTININMO APIBENDRINIMAS

Euristinio vertinimo privalumai:
euristinis vertinimas yra atliekamas intuityviai;
patyrusiam vertintojui nereikia iš anksto pasiruošti;
jis gali būti naudojamas ankstyvuose projektavimo etapuose.
Trūkumai:
brangu ieškoti ir samdyti ekspertus;
geriausi ekspertai turi dalykinės srities ţinių ir naudotojai;
akcentuoja problemas, o ne sprendimus;
svarbūs defektai gali būti praleisti,
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Vid.

4.0

Lokalizacija
Kurioje
vietoje
rastas
defektas

identifikuota daugybė trivialių defektų,
tendencija gerinti esamą sprendimą nei nagrinėti alternatyvius sprendimus
Du ekspertai gali formuluoti skirtingas išvadas, todėl šį vertinimą turėtų atlikti
nemaţiau penkių ekspertų. Tuomet padidėja tikimybė, kad dauguma panaudojamumo
problemų bus pastebėta.
5.4.5

STEBĖJIMAI

Laboratorijoje naudotojų uţduoties atlikimas yra įrašomas vaizdo kameros, o duomenys
ir veiksmai yra fiksuojami. Projektuotojas ar vertintojas stebi naudotojo veiklą ir
analizuoja visas problemas, su kuriomis jis susidūrė, atlikdamas uţduotį.
Stebėjimą darbo vietoje atlieka projektuotojas. Jis fiksuoja naudotojo veiklą, stengiantis
netrukdyti naudotojui. Jis fiksuoja naudotojo veiksmus. Daţnai yra prašoma naudotojo
balsu komentuoti savo veiksmus ir įrašinėjama tam, kas vėliau būtų analizuojama
naudotojo veikla.
Laboratoriniai stebėjimai reikalauja ŢKS ekspertų. Projektuotojas ir ŢKS ekspertas stebi,
kaip veikia naudotojai arba jų darbo vaizdo įrašą ir aptaria juos. Stebėjimą darbo vietoje
atlieka projektuotojas, nors gali prireikti ekspertų pagalbos, kaip aprašyti stebėjimus.
5.5 APKLAUSOS, KLAUSIMYNAI, POKALBIAI

Apklausos metodų tikslas yra išaiškinti naudotojų nuomonę, naudojant apklausas arba
klausimynus. Klausimynas gali būti struktūrizuotas ar lankstus. Pirmuoju atveju,
vertintojas turi fiksuotą klausimų sąrašą, į kuriuos naudotojas turi atsakyti. Antruoju
atveju, vertintojas klausia, priklausomai nuo pateikiamų atsakymų.
Klausimynas yra vienas iš apklausos būdų. Kurti klausimynus yra labai sudėtinga.
Vertintojas gali pasinaudoti parengtais bendrais panaudojamumo vertinimo klausimynais,
kaip antai SUMI (angl. Software Usability Measurement Inventory) arba QUIS (angl.
Questionnaire for User Interaction Satisfaction).
Klausimų tipai skiriasi:
klausimai gali būti atviri, į kuriuos yra laukiama naudotojo nuomonės apie tam tikras
sistemos savybes;
kita vertus, klausimai gali būti uţdari, į kuriuos yra atsakinėjama trumpai, būtent taip, ne,
neţinau.
Klausimai gali būti formuluojami įvairiai, pavyzdţiui, vertinant taškais nuo 1 iki 10 arba
naudojant Likerto skalę. Pastaroji skalė apima šiuos teiginius: grieţtai sutinku, sutinku,
šiek tiek sutinku, abejingas, šiek tiek nesutinku, nesutinku, grieţtai nesutinku. Dar viena
klausimų rūšis: rikiuojantys klausimai, pavyzdţiui, surikiuokite šias komandas,
atsiţvelgiant į jų naudingumą, pradėdami naudingiausia.
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Projektuotojas galėtų sukurti klausimyną, padedant ekspertui arba naudoti bendrą
panaudojamumo klausimyną. Apklausą gali vesti pats projektuotojas, jei bus išvengta
šališkumo. Geriausiai apklausą atlikti kartu projektuotojui ir ŢKS ekspertui, palyginti
savo uţrašus ir kartu parengti ataskaitą.
5.5.1

GRUPĖS POKALBIS

Laisvame grupės pokalbyje nariai dalinasi gaminio naudojimo įspūdţiais. Šiame
pokalbyje dalyvauja vertintojas. Pastarasis parengia pokalbio temas ar klausimus, suburia
keturis – šešis dalyvius ir įrašo pokalbį. Naudotojai pasisako visomis temomis, o
vertintojas tik išklauso, pats nereikšdamas jokios nuomonės. Paprastai tokie pokalbiai
tunka apie 45 minutes.
Vertintojas pradedamas pokalbį pateikia klausimus, padedančius dalyviams išsakyti
nuomonę, pavyzdţiui:
Kaip jie pradėjo atlikti pirmą uţduotį?
Ar pasisekė ją baigti? Jei ne, kokios buvo problemos?
Tokie klausimai turėtų inicijuoti pokalbį tam tikra tema. Kartu nariai pasidalintų
patirtimi. Grupės pokalbyje projektuotojas gali suprasti, kaip naudotojas mąsto ir kas yra
jam svarbu. Šiais ţinias yra sunku gauti kitais metodais.
5.5.2

SAVYBIŲ SĄRAŠAS

Savybių sąrašo tikslas yra suţinoti, kurias sistemos savybes naudotojai faktiškai naudoja.
Be to, norima suţinoti, kodėl naudotojai nenaudoja kitų savybių. Tokius sąrašus yra
paprasta sudaryti, pavyzdţiui, kortelės redagavimo komandų sąrašas galėtų būti toks:
Kortelės redagavimo komandos
Ar girdėta?
Ar naudota?


Fonas


Kopijuoti

Iškirpti
X


Nauja kortelė
Įterpti
X
X
Teksto stilius
X
X

Atšaukti
X
Šiame sąraše galima pridėti daugiau stulpelių, kaip antai, galima paklausti, ar daţnai
naudojama komanda? Ar naudotojas ţino šios komandos klavišų kombinaciją? Kaip
naudotojas suţinojo apie šią komandą? Pastarajam klausimui neuţtenka atsakymo taip ar
ne. Tuomet naudotojui galima patarti atsakymo variantus, pavyzdţiui:
Kaip išmokote šią komandą? Atsakykite 0, 1, 2, 3 arba 4.
0 – neprisimenu
1 – radau meniu
2 – perskaičiau sistemos dokumentacijoje
3 – girdėjau apmokymo metu

94

4 – suţinojau iš kolegų

Kortelės redagavimo
komandos

Ar
girdėta
?

Fonas

Kopijuoti

Iškirpti

Nauja kortelė
Įterpti
X
Teksto stilius
X

Atšaukti
Projektuotojas analizuoja sistemos naudojimą
efektyvus vertinimo metodas.
5.5.3

Ar
naudota?

Kaip
išmokote
?
1
2



X

3
X
X
X
iš pateiktų atsakymų. Tai yra pigus ir

ĮVYKIŲ DIENORAŠTIS

Įvykių dienoraščio tikslas yra suteikti naudotojui priemonę uţrašyti įvykius, kurie
atsitinka, naudojant sistemą. Naudotojas gauna struktūrizuotas formas, kuriuose yra
uţrašoma, kad atsitinka. Formoje yra pateikti klausimai, kurie palengvina naudotojo
uţrašus, pavyzdţiui,
Kelintą valandą išaiškėjo problema?
Kaip prasidėjo problemos?
neţinojau, kaip pasielgti
neaiškus pranešimas
jei kitaip, nurodykite:
Kokias pagalbos priemones bandėte?
sistemos pagalbą,
sistemos dokumentaciją,
klausiau kolegų
stebėjau kitą naudotoją,
jei kitaip, nurodykite:
Ar gauta informacija padėjo išspręsti problemą?
Taip, visiškai
Taip, dalinai,
Ne.
Kiek laiko trūko išspręsti problemą?
maţiau nei minutę,
tarp vienos ir penkių minučių,
kitaip, nurodykite:
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5.5.4

KOOPERACINIS VERTINIMAS

Šis vertinimo metodas yra sukurtas Jorko universitete (angl. York University) (Monk ir
kiti, 1993). Tai duomenų rinkimo procedūra, kurios metu yra renkama informacija apie
naudotojo patirtas problemas sistemos maketo naudojimo metu.
Naudojai ir projektuotojai kartu vertina sistemą. Naudotojai yra raginami klausti
projektuotojų, kaip naudotis sistema, o projektuotojas klausinėja naudotojus, kaip jie
suvokia sistemą. Metodas pateikia konkrečius ţingsnius, kaip atlikti ir apibendrinti
vertinimą.
Planavimas
Bet kuris panaudojamumo vertinimas yra atliekamas daugiau nei vienu metodu, o
naudotojai ir uţduotys turi būti parinkti atidţiai. Vertinimui reikia kruopščiai pasiruošti.
1 pavyzdys. Grupinio darbo sistemos maketo vertinimo planavimas. Parenkamas
reprezentacinė naudotojų aibė, tai yra, projektų vadovai, projektuotojai, asmenys,
kurie turi grupinio darbo ir reikalavimų kūrimo patirties. Uţduočių rinkinys yra
parenkamas taip, kad atspindėtų įvairius sistemos aspektus. Prieš vertinimą,
naudotojai yra apmokomi naudoti sistemą. Panaudojamumo vertinimas vienai grupei
uţima vieną dieną. Vertinimo dienos darbotvarkė galėtų būti tokia:
8.30
Įvadas, kava
9.00
1 uţduoties apmokymas.
9,30 1 uţduoties vykdymas.
10.00 Pertrauka ir pirmas grupės pokalbis apie 1 uţduoties vykdymą.
2 uţduoties apmokymas.
2 uţduoties vykdymas
12.00 Pietų pertrauka
2 uţduoties apmokymas.
2 uţduoties vykdymas
Pertrauka
Grupės pokalbis apie 2 uţduoties vykdymą.
16.00 Pabaiga.
Įvykių dienoraštis ir grupės pokalbiai buvo naudojami, siekiant suţinoti naudotojų
atsiliepimus. Pastarieji atsiliepimai padeda sukurti pilną grupinio darbo sistemos
reikalavimų specifikaciją.
2 pavyzdys iliustruoja naudojamos sistemos vertinimą. Veikianti bilietų pardavimo
sistema yra vertinama, siekiant pagerinti sistemos panaudojamumą. Parduodant
sistemą buvo akcentuojamas lengvas išmokstamumas. Sistemos tiekėjai teigia, kad
naudotis sistema galima išmokti per pusę valandos, kitaip nei kitos rinkoje esančios
bilietų pardavimų sistemos, kurios siūlo vienos dienos apmokymus.
Vertinimas yra siūloma atlikti taip:
Iš pradţių vertintojas parenka klausimus, kuriuos pateiks naudotojams. Savybių
sąrašas sudaro klausimyno pagrindą, renkantis naudotojus ir uţduotis.

96

Pirmo vizito metu yra pasirenkamas vertinimo metodas. Nuspręsta naudoti stebėjimą,
nes vaizdo įrašymas galėtų kliudyti naudotojo veiklai, o klausimynų nepageidavo
kasų darbuotojai.
Antro vizito metu vertintojas stebi naudojamą sistemą ir įrašo smulkmenas apie
sistemos naudojimą, kiek laiko uţima uţduočių atlikimas, naudotojų klaidas.
Vertintojas analizuoja stebėjimo uţrašus ir išaiškina sistemos panaudojamumo
problemas.
Trečio vizito metu yra nagrinėjamos situacijos, kurios sukelia išaiškintas problemas.
Čia jis vadovaujasi projektavimo kriterijais, būtent natūralumu, darna, parama,
lankstumu ir pan.
Vertintojas paruošia ataskaitą, kurioje atsispindi konkrečios naudotojo problemos.
Pastarąja ataskaita yra remiamasi, kuriant naują sistemos versiją.
5.6 KLAUSIMAI PAMĄSTYMUI

Tarkime, kad turime tokį panaudojamumo tikslą:
Teatro bilieto kasos darbuotojas, neturintis kompiuterių
naudojimo patirties, dirbantis maţoje patalpoje, išmoks per valandą
rezervuoti arba parduoti bilietus.

Kokie matai ir metodai turėtų būti naudojami, vertinant, ar šis tikslas yra pasiektas?
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6

N A U D O TO J O S Ą S A J O S K Ū R I M Ą R E M I A N Č I O S P R I E M O N Ė S

Kuriant sąsają, inţinieriui reikalinga paprastas ir greitas būdas škicuoti sąsają ir parodyti
ją uţsakovams, siekiant nustatyti jų poreikius. Be to, jiems reikalingos priemonės tikslinti
projekto detales, būtent perdangų planai, ekrano vaizdai, meniu hierarchijos, kurios yra
reikalingos, derinant projektus su kitų sričių specialistais – santechnikais, elektrikais,
grafikos dizaineriais, techninės dokumentacijos rengėjais. Taip pat eskizai yra reikalingi,
aiškinant personalui – programų sistemų inţinieriams, programuotojams – ką jie privalo
atlikti.
Panašiai, kaip pastatų architektui, sėkmingi naudotojo sąsajos architektai supranta, kad
projektavimą yra svarbu baigti prieš pradedant statyti, nors ir ţinoma, kad statybų metu
pakeitimai taip pat gali būti daromi.
Nagrinėdami priemones, apţvelgsime aprašo kalbas, programų sistemų projektavimo ir
inţinerijos priemones ir vertinimo įrankius.
6.1 SĄSAJOS APRAŠO KALBOS

Paprasčiausias būdas aprašyti naudotojo sąsają yra natūrali kalba. Tačiau tokie aprašai
gali būti ilgi, dviprasmiški, migloti. Sudėtinga patikrinti jų korektiškumą, darną ir
pilnumą. Formalios ir pusiau formalios kalbos įrodė savo vertę įvairiose srityse, kaip
antai matematikoje, fizikoje ir panašiuose.
Formalios kalbos turi apibrėţtą gramatiką ir yra nustatytos procedūros, skirtos patikrinti,
ar simbolių eilutė atitinka kalbos gramatiką. Komandų kalbų gramatikos yra efektyvios,
tačiau grafinėse naudotojo sąsajose yra siaura sintaksės nurodymo aibė.
Meniu struktūros yra naudojamos, piešiant medį ir rodant meniu vaizdą. Bendresnis
metodas yra keitimų diagramos. Būsenų diagramos yra patobulintas keitimo diagramų
būdas.
6.1.1

GRAMATIKOS

Gramatikos yra naudingos, aprašant tekstines komandas ar išraiškas, kurias turėtų
suprasti programa. Jos buvo daţnai naudojamos senesnėse programų sistemose ir dar yra
naudojamos interaktyviose sistemose, kuriuose reikalingos simbolinės išraiškos, kaip
antai skaičiuoklėse. Gramatikos taip pat yra naudingos, tikrinant naudotojo uţpildytas
formas.
Gramatikai aprašyti paprastai yra naudojama Bekaus Nauro forma (angl. Backus-Naur
form, BNF), skirta aprašyti programavimo kalbas. Aukšto lygmens komponentai yra
aprašomi neterminaliniais simboliais, konkrečios simbolių eilutės – terminaliniais
simboliais, pavyzdţiui:
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<darbo sesija> ::= <naudotojas pradeda> <sistema atsako>
<naudotojas pradeda> ::= LOGIN <naudotojo vardas>
<naudotojo vardas> ::= STRING
<sistema atsako> ::= SVEIKI, [naudotojo vardas>}
Lauţtiniuose skliaustuose yra paţymėtas naudotojo vardo reikšmė.
6.1.2

DIALOGO TINKLAS

Dialogų tinklo diagrama yra būsenų diagramos atmaina, kurioje naudotojo ir kompiuterio
dialogo procesas yra suprantamas kaip perėjimas nuo vienos būsenos prie kitos. Dialogas
visuomet yra tam tikroje būsenoje, kurioje yra laukiama duomenų įvedimo ir
priklausomai nuo įvesto turinio, pereinama į kitą būseną. Būseną atitinka mazgas, kurį
ţymi apskritimas. Mazgas paţymi dialogo tašką, kai naudotojas gauna pranešimą arba
yra prašomas įvesti duomenis. Perėjimai yra ţymimi lankais su rodyklėmis. Lanko ţymė
nurodo sąlygą, kuria remiantis yra pereinama į nurodytą būseną. Tarp dviejų mazgų gali
būti keli lankai, kurie parodo, kad į kitą būsena yra pereinama atsiţvelgiant į kelias
sąlygas.
Sudėtingi dialogo tinklai gali būti hierarchiškai įdėti vienas į kitą. Stačiakampis
pavaizduoja podialogio iškvietimą. Podialogių sekos yra aprašomos viršutinio lygmens
diagramoje.
6.1-1 pavyzdys. Tęsime bibliotekos katalogo įrašų prieţiūros komputerizavimo
uţduoties pavyzdį (8.5-2 pavyzdys) .
Toliau projektuotojas aiškinasi kiekvienos uţduoties atlikimo eigą ir kuria naudotojo
bei sistemos dialogo tinklo diagramą (ţr.6-1 pav.). Stačiakampiai šioje diagramoje
ţymi dalinius dialogus.
6.1.3

LOGINIS DIALOGO ESKIZAS

Loginis dialogo eskizo (angl. logical dialog outline, LDO) metodas yra sukurtas
struktūriniu sistemų analizės ir projektavimo metodu. Dialogo projektavimas yra
atliekamas sistemos projektavimo etape. Ši metodika yra skirta modeliuoti operatyvų
(angl. on-line) vaizdo apdorojimą ir busimos sistemos ţmogaus bei kompiterio sąveiką.
Remiantis šia metodika, projektavimo procedūroje yra šie etapai:
Nustatyti operatyvius (angl. on-line) įvykius.
Nustatyti įvesties ir išvesties duomenis.
Sukurti loginį dialogo eskizą – kiekvienam įvykiui po vieną.
Perţiūrėti loginio dialogo eskizus, atsiţvelgiant į duomenų srautų diagramą.
Sukurti loginę dialogo kontrolės (angl. logical dialog controls, LDC) diagramą.
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Įvertinti diagramas kartu su atitinkamai naudotojais.

Login
<3 bandymų
Esc

Įvesti
slaptažodį

neteisingas
slaptažodis

Klaidos
pranėšimas

teisingas
slaptažodis
H
Pagalba

Enter

1

Naujas įrašas

Pagrindinis
meniu

2
Redaguoti
knygos įrašus

ne 1,2,3

Klaidos
pranešimas

3

Naikinti
knygos įrašus

6-1 pav. Dialogo tinklo diagramos pavyzdys
[Macaulay,
1996]sekas, susiejant vaizdo valdymą ir sąsajos
Šių ţingsnių tikslas yra pavaizduoti
dialogų

sąvokas su naudotojais ir sukurti programų sistemos projektavimo pagrindą. Loginis
dialogo eskizas naudoja simbolius, panašius į srautų diagramas: stačiakampis 1vaizduoja
pavienį vaizdą, trikampis vaizduoja naudotojo apsisprendimą, pradţios/pabaigos
simbolius bei srautų simbolius.
Loginio dialogo eskizo diagramoje (ţr. 6-2 pav.) yra naudojami grafiniai simboliai,
panašūs į srautų diagramos simbolius:
apskritimas – pradţios ir pabaigos simboliai,
rodyklė – srautas
stačiakampis – loginis vaizdas
trikampis – naudotojo pasirinkimo taškas
ovalas – dialogo mazgas, kuris yra pavaizduotas kitame dialogo eskize.
6-2 pav.pavaizduoja dialogą, kuriuo naudotojas atnaujina knygos įrašą knygų kataloge.
6-3 pav.pavaizduoja dialogo eskizą, kuriuo naudotojas naikins knygų įrašus iš bibliotekos
katalogo. Toliau dialogo eskizai yra tarpusavio susiejami ir yra ruošiamos loginio dialogo
valdymo (LDC) diagramos. Kuomet aprašyti loginiai vaizdai, nustatytas sąveikos
eiliškumas, o informacija yra logiškai sugrupuota, galima projektuoti darnią vaizdų ir
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langų aibę. Loginio dialogo valdymo diagramose yra atlikdamas aukštesnio lygmens
grupavimas.
8-6 pav.pavaizduoja LDC diagramą, kuri nurodo į LDE diagramas
Naudotojo
sprendimas

Duomenų
elementai

Loginiai
vaizdai

Apdorojimo
komentarai

Pradžia

A

Naudotojo
sprendimas, ar
knyga yra
tinkama
bibliotekai

Keisti
duomenis

Įvestis

Pakeisti
knygos
įrašą

Išvestis

Spausdinti
patvirtinimą

Pabaiga
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Pabaiga

6-2 pav. Loginio dialogo eskizo diagrama bibliotekos katalogizavimo
sistemai, parengta pagal [Macaulay, 1996].
Naudotojo
sprendimas

Duomenų
elementai

Loginiai
vaizdai

Apdorojimo
komentarai
1. Knygos ISBN
neteisingas

Pradžia

2. Knyga teisinga

A

A: Patikrinti, ar
tikrai knyga turi
būti išmesta

Knyga
panaikinta

Įvestis

Pabaiga

Pabaiga

Išmesti
knygos
įrašą

Parodyti
patvirtinimą

6-3 pav. LDO diagrama, kuri pavaizduoja knygos įrašo panaikinimą.

Turėdamas aprašytus loginius vaizdus, sąveikos seką ir loginį informacijos grupavimą,
projektuotojas sudaro kuriamos taikomosios programos darnią vaizdų ir langų aibę.
6.1.4

BŪSENŲ DIAGRAMOS

Dar viena dialogo aprašo forma yra būsenų diagramos (Harel, 1988, Čaplinskas, 1996).
Jos yra gerai suprantamos programų sistemų inţinieriams. 6-4 pav. pavaizduoja
supaprastiną banko automato būsenų diagramą.
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6-4 pav. Supaprastintos banko automato būsenų diagrama.
6.2 SĄSAJOS KŪRIMO PRIEMONĖS

Aprašai yra naudingi, siekiant uţtikrinti sąsajos projektavimo ir realizavimo darną.
Paprastai aprašai yra susieti su tam tikra sąsajos kūrimo priemone, kuri nuskaito aprašą ir
generuoja tam tikro stiliaus sąsają. Aprašai yra naudojami ir sąsajos vertinimo
priemonėse. Sąsajos valdymo sistemų tikslas yra apimti visus tris posistemius – aprašo,
kūrimo ir vertinimo – tačiau dar nėra pasiektas. Daugelis prototipo kūrimo priemonių,
paremtų modeliai, lieka akademinių tyrimų srityje.
Atsiranda nauji būdai, būtent scenarijais paremtas programavimas (Harel, Marelly, 2003).
Iš sąsajos elementų elgsenos – veiksmų ir atsako – aprašo yra generuojamas elemento
scenarijus. Šioje sistemoje galima kurti dialogo langus su grafiniais elementais ir
nustatyti, kaip veiksmai generuoja sistemos pokyčius. Joje galima apibrėţti, kas yra
leistina ir uţdrausta, Remiantis šiais ribojimais, galutinis projektas yra tikrinamas.
Programų sistemų kokybės gerinimas tampa aktualus pramonėje, todėl galima tikėtis, kad
pasirodys komercinės priemonės, kuriose galima bus aprašyti UML kalba, iš jos
generuoti sąsajas ir jas vertinti.
Aprašo metodai yra svarbūs, projektuojant sistemos komponentus, kaip antai komandų
kalbas, duomenų įvesties sekas, sąsajos elementus. Langų vaizdai, nupiešti popieriuje,
yra gera priemonė apţvelgti sistemos darbą. Tuomet naudotojo sąsajos architektai,
inţinieriai, naudotojai, vadovai ir programų sistemų projektuotojai gali kartu diskutuoti
busimos sistemos kūrimo aspektus.
Daugėja sąsajos kūrimo priemonių, kurios remia daugelį projektavimo veiklų. paprastai
juose galima redaguoti vaizdą, spalvas ir šriftus. Šios priemonės leidţia vidutiniškai
dalykinės srities specialistui prisidėti prie sąsajos kūrimo. Paprastai šios priemonės yra
kuriamos trims labiausiai paplitusioms platformoms, būtent Windows, Macintosh ir Unix
su Linux. Priemonių pasirinkimui yra svarbu, ar jos remia daugiaplatformį sąsajos
projektavimą, kai vieną kartą sukurta sąsaja veiktų įvairiose operacinėse sistemose.
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Vienas iš daugiaplatformių taikymo kūrimo būdų yra kurti naudotojo sąsają, veikiančią
naršyklėse Netscape Navigator arba Internet Explorer. Kadangi šio naršyklės remia
daugelį platformų, tai ir taikomosios programos automatiškai taip pat.
Pastaruoju metu labai sparčiai vystosi platformos, neparemtos darbalaukiu (angl. nondesktop), kaip antai mobilieji pritaisai, mobilūs telefonai, programuojami prietaisai. Šių
prietaisų sąsajos yra kuriamos panašiai, kaip ir darbalaukiu paremtos sąsajos. Sąsajos
kūrimo priemonės atskiria sąsajos kūrimo ir programavimo veiklas. Todėl sąsajos eskizą
galima sukurti per keletą valandų ir pradėti vertinimo ir testavimo procesus.
Programavimo darbai prasideda tuomet, kai naudotojo sąsaja yra išnagrinėta su
naudotojais ir yra nusistovėjusi. Sąsajos prototipai vaidina ir prototipo vaidmenį, kuriuos
remiantis yra kuriamas sistemos aprašas ir iš kurio programavimo inţinieriai kuria
sistemą, remiantis kitomis priemonėmis.
Projektavimo priemonės leidţia kurti sistemas, tačiau jos veikia lėtai, daţnai riboja
duomenų bazės apimtį ir naudotojo uţduotis. Programų sistemų inţinerijos priemonės
remia tobulesnių sistemų kūrimą, tačiau jos yra sudėtingos, o kūrimo kaina daţnai išauga.
6.2.1

SĄSAJOS VAIZDAVIMO PRIEMONĖS

Naudotojo sąsajų architektai daţnai pabrėţia, kad ankstyvuosiuose projektavimo
etapuose jiems reikia priemonių, kurios greitai kurtų eskizus. Šie eskizai toliau būtų
naudojami projektinėje grupėje, nagrinėjant projektavimo alternatyvas. Be to jie būtų
rodomi uţsakovams, siekiant suţinoti jų nuomonę. Eskizai gali būti paišomi pieštuku
popieriuje, naudojant teksto redaktorius arba specializuotas priemones, kaip antai
Macromedia Director, Flash MX ir kitomis.
Paprasčiausios priemonės remia skaidrių pateiktį. Skaidrėse yra pateikiami sąsajos
vaizdai. Sudėtingesnės priemonės kuria pilnesnius prototipus, kuriuose galima pasirinkti
iš meniu, spragtelėti mygtuką, pasirinkti iš sąrašo ir panašius veiksmus. Grafikos
priemonės, būtent Microsoft Visio, remia realistiškų interfeiso eskizų kūrimą. Tokie
eskizai puikiai remia diskusijas ir yra efektyvios, vykdant derybas ir pasirašant sutartis.
Vizualaus programavimo priemonės, kaip antai Micorosoft Visual Studio.NET, Borland
JBuilder ir pan., palengvina mygtukų, antraščių, duomenų įvesties laukų, laukų su sąrašu
(angl. combo box) ir kitų kūrimą. Programuotojai tempia sąsajos elementą į pageidaujamą
vietą ir programuoja veiksmus, kurie turi būti atliekami su šiuo elementu. Vizualus
redaktoriai ţymiai sumaţina laiko sąnaudas. Naujiems sąsajų elementams kurti reikalinga
aukštesnė kvalifikacija, tačiau didelės elementų bibliotekas galima nusipirkti.
6.2.2

PROGRAMŲ SISTEMŲ INŢINERIJOS PRIEMONĖS

Patyrę programuotojai kartais gamina s1sajas, naudodamiesi universaliomis
programavimo kalbomis, kaip antai Java, C# arba C++. Šios priemonės remia sąsajos
kūrimą, tačiau jų parinkimas daţnai yra sudėtingas dėl vieningos terminijos stokos.
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Sąsajos kūrimo priemones galima suskirstyti keturiais lygmenimis. Aukščiausio ketvirto
lygmens priemonės — tai sąsajų generatoriai, dar kartais vadinami naudotojo sąsajos
valdymo sistemos arba modeliais paremtos kūrimo priemonėmis. Daugumoje taikymo
atvejų jos remia greitą sąsajos kūrimą. Tačiau kol kas jos remia tik kai kurių klasių
taikomųjų programų kūrimą, būtent duomenų bazių Microsoft Access ar Sybase
PowerDesigner. Kiti akademinių tyrimų etape, būtent (Szekely, 1996). Šios priemonės
siūlo pradţioje aprašyti sąsają, po to naudoti grafines priemones. Gale, jei reikia, yra
programuojama. Dėl sudėtingumo priemonės reikalauja ţymių mokymo pastangų.
Trečio lygmens priemonės apima specializuotas kalbas ir programas, skirtas grafinėms
naudotojo sąsajoms kurti. Priešingai nei ketvirto lygmens priemonės, trečio lygmens
priemonės dengia tik grafinės sąsajos kūrimą ir neremia negrafinės aplinkos kūrimo. Šio
lygmens priemonės yra skirstomos, atsiţvelgiant į tradicinių vizualių kalbų rėmimo
mąstą, santykinį objektų ar įvykių aprašo kalbų paprastumą. Trečio lygmens priemonių
pavyzdţiai: Macromedia Director, Tcl/Tk, Microsoft MFC. Šios priemonės suteikia
grafinės priemones sąsajoms kurti, toliau programuoti. Naudotis šiomis priemonėmis yra
lengva išmokti.
Antro lygmens priemonės yra vadinamos grafinės naudotojo sąsajos kūrimo priemonės
(angl. GUI toolkit) apima programų ir sąsajos elementų bibliotekas, iš kurių yra
sudaromos grafinės sąsajos. Tačiau programų ir elementų sujungimas į vieną visumą
reikalauja daug programavimo pastangų. Šio lygmens priemonių pavyzdţiai: Eclipse,
Borland JBuilder, Microsoft Visual Studio ir kiti. Šios lygmens priemonės teikia
vizualaus programavimo priemones.
Pirmo lygmens kūrimo priemonės reikalauja kvalifikuoto programavimo ir neţymiai
palengvina sąsajos kūrimą. Šios priemonės remia langinių aplinkų kūrimą. Šio lygmens
priemonių pavyzdţiai: Microsoft Win32/GDI+, Apple Quartz, X11 Windowing System.
Rekomenduojama naudoti kuo aukštesnio lygmens priemones. Tačiau kartu su didėjančia
parama, auga ir ribojimai. Sąsajų generatoriai greitai sukuria standartinį taikymą, kuris
kaip ir surenkamas namas, yra pigus ir lengvai surenkamas, tačiau ribotos įvairovės ir
pritaikomumo.
Teisingos priemonės pasirinkimas reikalauja suderinti šešis veiksnius:
Taikomosios programos dalį, kuri bus kuriama, naudojant priemonę.
Priemonės išmokymo laiką.
Kūrimo laiką.
Siūlomą kūrimo metodiką.
Komunikaciją su kitomis sistemomis.
Išplečiamumą ir moduliškumą.
Priemonės kaina daţnai nėra lemtinga, lyginant su kvalifikuoto sąsajų inţinieriaus
paslaugų kaina. Be to, didėja nemokamai platinamų priemonių skaičius.
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Nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės, projektavimas, siekiant praktiško
rezultato, įtakoja gaminio kokybę ir projektavimo sudėtingumą. Prieš 20 metų
panaudojamumas buvo siejamas su modifikuojamumu. Tuomet buvo sukurtos
architektūros, kuriose sąsaja buvo atskirta nuo programų sistemos branduolio,
naudojant grafinę sąsają. Šis atskyrimas palengvina modifikacijas, nekeičiant kitos
dalies ir yra galimybė naudoti įvairius taikomųjų duomenų rodinius. Atskyrimas
remia standartinį iteracinį projektavimo metodą, kai yra atliekami testavimo metu
išaiškinti pakeitimai. Taip pat šis būdas palengvina kurti programas daugeliui
platformų.
Tačiau nuostatą ţvelgti į panaudojamumą kaip modifikuojamumą turi ir
neigiamus aspektus, būtent daugelis panaudojamumo reikalavimų įgyvendinimas yra
nukeliamas į projekto galą, kai spaudţia laikas ir biudţetas. Dėl šios prieţasties
sistemos yra maţiau praktiškos nei galėtų būti.
Kai kurios panaudojamumo problemos iš viso negali būti sprendţiamos, baigiant
projektą, nes panaudojamumo reikalavimai įtakoja architektūros sprendimus. Kai ji
jau nuspręsta, modifikacijos nėra galimos. Pavyzdţiui, galimybė nutraukti bet kurios
uţduoties vykdymą būtų sunkiai įgyvendinama, jei nėra numatyta projekto pradţioje.
Panašiai ir uţduoties vykdymo paţangos nustatymas – kaip antai paţangos juostos –
yra netikėtai sudėtinga realizuoti, baigiant projektą. Veiksmų atšaukimas taip pat turi
būti planuojamas ankstyvuosiuose projekto etapuose.
Toliau bus apţvelgiamos kiekvieno lygmens priemonės.
Pirmo lygmens priemonės – langinių aplinkų kūrimo sistemos
Naujos operacinės sistemos daţnai dar neturi aukšto lygmens kūrimo priemonių, todėl
inţinierius turi naudoti ţemo lygmens priemones. Šios priemonės leidţia grafiškai
redaguoti kai kuriuos grafinius sąsajos elementus, kaip antai piktogramas, paveikslus,
ţymeklį ar šriftus. Naujos priemonės yra kuriamos kasdien, tačiau ir naujos platformos
atsiranda. Mobiliųjų telefonų sąsajos šiuo metu yra kuriamos, naudojant šias ţemo
lygmens priemones.
Šiame lygmenyje programuojama, kai nėra aukštesnio lygmens priemonių, ribota
atminties apimtis arba reikalaujamas ypatingas našumas. Visos aukštesnio lygmens
priemonės remiasi šiuo lygmeniu, tiktai palengvina programavimą. Palyginimui, lango su
viena antrašte programavimas, naudojant priemonę Xlib reikalauja 237 programos
eilučių, o specializuotos kalbos Tcl/Tk – tik 2 eilutes.
Antro lygmens priemonės – grafinės naudotojo sąsajos įrankiai
Grafinės naudotojo sąsajos įrankiai — naudotojo sąsajos programų bibliotekos, kuriose
yra lango elementai, būtent:
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mygtukai

,

slinkties juostos,

kabantis meniu,
paletės,

dialogo langai,
ir panašiai.
Programavimo kalbos su bibliotekomis yra mielai naudojamos patyrusių programuotojų,
tačiau be interaktyvios paramos jos tampa labai sudėtingos, kaip antai, Microsoft
Windows Forms, Unix X Toolkit (Xtk). Motif pavyzdys iliustruoja, kad be vizualaus
redaktoriaus programavimas reikalauja nemenkų programavimo įgūdţių:
//--------------------------------------------------------------------...
/* Initialize toolkit */
top_wid = XtVaAppInitialize(&app, "Demos",
NULL, 0, &argc, argv, NULL, NULL);

/* main window will contain a MenuBar and a Label */
main_w = XtVaCreateManagedWidget("main_window",
xmMainWindowWidgetClass, top_wid,
XmNwidth, 300,
XmNheight, 300,
NULL);
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/* Create a simple MenuBar that contains three menus */
quit = XmStringCreateLocalized("Quit");
menu_str = XmStringCreateLocalized("Menu");
help_str = XmStringCreateLocalized("Help");

menubar = XmVaCreateSimpleMenuBar(main_w, "menubar",
XmVaCASCADEBUTTON, quit, 'Q',
XmVaCASCADEBUTTON, menu_str, 'M',
XmVaCASCADEBUTTON, help_str, 'H',
NULL);

XmStringFree(menu_str); /* finished with this so free */
XmStringFree(help_str);
/* First menu is the quit menu -- callback is quit_call() */
XmVaCreateSimplePulldownMenu(menubar, "quit_menu", 0, quit_call,
XmVaPUSHBUTTON, quit, 'Q', NULL, NULL,
NULL);
XmStringFree(quit);
...
//------------------------------------------------------------------------------------Populiarėja daugelio platformų sąsajų kūrimo priemonės, kaip antai ILOG Views, Gtk ar
Qt. Pastarosios dvi yra nemokamos. Jose yra vizualus redaktorius, palengvinantis sąsajos
kūrimą.
Java – galinga priemonė, nepriklausoma nuo platformų ir tinka ţiniatinkliui. Ji paremta
laivai platinama virtualia mašina ir ţemo lygmens bibliotekomis, kartu vadinamomis
praginos terpėmis (angl. Java runtime environment, JRE). Ši priemonė remia dinaminių
tinklalapių kūrimą, tikrinančių klaidas ar duomenų įvesties formas. Java yra objektinė
kalba, tačiau šiek tiek eliminuoja C++ sudėtingumą, būtent operacijų perrašymą, daugiau
nei iš vienos klasės paveldimumą (angl. multiple inheritance), rodykles ir kitų. Java
AWT (angl. Abstract Widget Toolkit) pavyzdys:
public void mouseReleased(MouseEvent e){
System.out.println ("Changing color");
if (bHighlight)
frame.setBackground(highlight);
else
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frame.setBackground(normal);
bHighlight = !bHighlight;
}
Java portabilumas sukelia nemaţai problemų. Jos kodas veikia visuose platformose,
tačiau jos stilius nedera konkrečioje platformoje. Šią problemą išsprendţia priemonė
Swing Toolkit. Šios priemonės kurti taikymai atitinka konkrečių aplinkų stilius.
IBM sukūrė populiarią kūrimo priemonę Standart Widget Toolkit (SWT). Ji yra spartesnė
nei Swing, turi turtingesnę biblioteką. Ji yra sudedamoji atviro kodo projektavimo
aplinkos Eclipse Interactive Development Environment dalis, skirta programuoti Java.
Microsoft sukūrė .NET platformą, kuri apima didelę programavimo biblioteką,
programavimą tinkle remiančią programavimo kalbą ir standartinį grafinės naudotojo
sąsajos įrankį. Šioje platformoje yra kelių kalbų kompiliatoriai, būtent C++, C# ir Visual
Basic. Ši platforma yra skirta programuoti Windows operacinei sistemai. Šia prasme
nusileidţia Java.
Atviro kodo Gtk ir Qt įrankiai su populiarių kalbų kompiliatoriais taip pat yra daţnai
naudojami.
Standartizuota sąsaja palengvina naujokų apmokymą, tačiau įvairūs pagerinimai kelią
patyrusių naudotojų darbo našumą. Pastarųjų naudotojų gretos sparčiai auga, ypač jaunoji
karta išsivysčiusiuose šalyse.
Svarbi nauja tendencija yra darbalaukio kūrimo įrankių (angl. WIMP toolkits, WIMP –
Windows, Icon, Menu, Pointer) atsiradimas. Naujas sąveikos paradigmas remia naujos
darbastalių kartos kūrimo priemonės (angl. Post-Wimp toolkits), pavyzdţiui, Jazz
(Bederson, Meyer, Good, 2000), Piccolo – kintamo mastelio sąsajoms, SATIN (Hong,
Landay, 2000) (ţr. Sąsajų kūrimo priemonių aprašai6.5.2 skirsnį).
Trečio lygmens įrankiai — specializuotos kalbos ir programų karkasai
Net naudojant tobulą įrankį si vizualiuoju redaktoriumi, programavimas išlieka
sudėtingas ir ilgas procesas. Siūlomi du būdai palengvinti šį procesą: programų karkasai
(angl. application framework) ir specializuotos kalbos.
Programų karkasai yra paremti objektine paradigma. Karkasai yra paremti idėja, kad
naudotojo sąsajos programos turi panašią struktūrą. Tuomet programa gali būti kuriama
tiesiog uţpildant karkasą, o ne rašant nuo pradţių. Pirmasis karkasas leido kurti programų
sistemas Object Pascal kalba. Toliau atsirado NextStep, jo įpėdinis Cocoa ir Microsoft
Foundation Classes, MFC. Programų karkasai palengvina įmantrių ir sudėtingų sąsajų
kūrimą. Tačiau šios priemonės yra abstrakčios, reikalauja suprasti daugelį sąvokų ir kaip
yra susiję klasės bei metodai. Vizualūs įrankiai organizuoja naudotojo sąsają ir
taikomosios programos struktūrą.
Specializuotos kalbos palengvina programavimo naštą. Vienas iš sėkmingų pavyzdţių:
nesudėtinga Tcl kalba kartu su Tk įrankiu su sąsajos elementais. Tcl yra interpretuojama,
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todėl sąsajos kūrimas yra spartus, o nepriklausymas nuo platformų tik pagerina programų
kūrimo galimybes. Patogiam naudojimui trūksta tik vizualaus redaktoriaus.
6-5 pav. iliustruoja telefonų numerių knygutės sąsajos Tcl/Tk aprašą. Šios kalbos
populiarumas įrodė, kad specializuotos kalbos yra naudingos kurti prototipus. Be Tcl
galima naudoti ir kitas aprašo kalbas, kaip antai Perl/Tk, Python/Tk ir Visual Basic,
plečiantis Microsoft taikomąsias programas. JavaScript aprašo kalba yra daugelio
naršyklių sudedamoji dalis ir yra naudojama kurti interaktyvius tinklalapius. 6-6 pav.
iliustruoja tą patį telefonų knygutės sąsajos aprašą.
JavaScript aprašo kalbą remia priemonės, kuriose yra vizualūs redaktoriai. Aprašų kalbų
sujungimo su vizualiais redaktoriais patogumą parodė išpopuliarėjusi Apple HyperCard
priemonė. Ši sėkmės paskatino ir kitus gamintojus kurti panašius gaminius, būtent
Macromedia Director su Lingo aprašo kalba, Flash MX ir panašius.
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6-5 pav. TCL/Tk kodo pavyzdys iliustruojantis paprastą telefonų numerių
knygutės sąsają [Schneiderman, 2004].

6-6 pav. Telefono numerių knygutės sąsajos JavaScript aprašo pavyzdys
[Scheniderman, 2004].
6.2.3

VERTINIMO PRIEMONĖS

Daugelyje programavimo sistemų yra sąsajų vertinimo priemonės. Paprasčiausi matai yra
elementų skaičius lange, projekto langų skaičius ir kiti. Galimi ir sudėtingesni matai,
kurie gali įvertinti, ar meniu nėra per gilus ar jis nėra perteklinis, ar antraštės dera visame
projekte ir panašiai.
Galima analizuoti naudotojo veiklą, kaip antai skaičiuoti klaidų pranešimų, tam tikro
meniu elemento pasirinkimo, paramos kvietimo daţnius. Toliau šios ataskaitos yra
naudojamos programų sistemų tobulinimui.
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Vienas pirmų vertinimo programų pavyzdţių yra programa, analizuojanti tekstinio ekrano
vaizdą, Tullis Display Analysis Program. Dar vienas būdas vertinti naudotojo uţduočių
vykdymo efektyvumą yra NGOMSL.
Vertinimo metrikos gali būti universalios (angl. task-independent) ar pritaikytos
konkrečiai sričiai (angl. task-dependent). Universaliose vertinimo sistemose yra
vertinamas dialogo lango elementų skaičius ir kiti bendri poţymiai. Kai kurios priemonės
tikrina teksto gramatines klaidas, kitos tikrina mygtukų dydţius, vietą, spalvą ir
atskleidţia grupinio projekto nesuderinamumus.
Tinklalapių analizatoriai — Bobby, Tidy — tikrina ir išvalo HTML kodą bei teikia
pasiekiamumo rekomendacijas. Siekiant palengvinti tinklalapių kūrėjų pastangas, yra
pasiūlyti 141 teksto išdėstymo metrikos (Ivory, Hearst, 2002, ţr. 6.5.4 skirsnį). Šiomis
metrikomis yra paremtas tinklalapių reitingavimas (Webby Awards). Išnagrinėjus 5 300
tinklalapių buvo sukurti statistiniai modeliai, pavadinti WebTango, kuriose yra nurodoma
rekomenduojamos savybės. Rezultatai yra sudėtingi, pavyzdţiui, nusakantys tinklapio
funkcinės paskirties ir dydţio santykį. Vienas iš paprasčiau taikomų rezultatų yra faktas,
kad aukštą reitingą pasiekia dideli tinklapiai turintys lentelinę struktūrą, antraštės
proporcingos asocijuotam tekstui. Kitos rekomendacijos yra susijusios su teksto rengimu,
kaip antai nuorodos turi būti nedidesnės nei du – trys ţodţiai, spalvomis ryškinti antraštes
ir panašios. Įdomu, kad mėgiami tinklalapiai nebūtinai yra sparčiausi. Elektroninio verslo
tinklapiams svarbesnis yra patrauklumas nei sparta.
Ţiniatinklio formatų standartizacija pagerino automatinių tinklapių vertinimo įrankių
kokybę. Tinklapių kokybės gerinimas tampa esminis veiksnys konkurencinėje kovoje. Šis
faktorius aiškina daugybės projektavimo aplinkų, grafinių sąsajų įrankių, metrikų ir
taisyklių atsiradimą. Pastaruoju metu atsirado poreikis bendresnio pobūdţio priemonėms,
paremtoms XML, kaip antai Naudotojo sąsajos aprašo kalba (NSAK, angl. User Interface
Markup Language, UIML) ar XML naudotojo sąsajos kalba (XNSK, angl. XML User InterfaceLanguage, XUL).
6.3 REZIUMĖ

Kurti sąsajas galima tiek tradicinėmis programavimo priemonėmis, tiek ir naudojant
specializuotus įrankius. Pastarieji turi daug privalumų, kaip didėja kūrimo našumas,
sparta, gerėja panaudojamumo vertinimas ir testavimas, lengviau modifikuojama,
uţtikrinama darna, maţėja personalo apmokymo išlaidos. Įrankių pasirinkimas nuolat
didėja, todėl kiekvienam naujam projektui reikia iš naujo pasirinkti tinkamą įrankį.
Apsimoka šiek tiek [pasimokyti naudoti naują įrankį, nes tinkamos priemonės
pasirinkimas atsveria mokymosi sąnaudas.
Nepaisant įrankių gausos išlieka galimybė kurti dar geresnes priemonės, turinčias
daugiau sąsajos elementų, generuojančios įvairių platformų kodą, lengvesnių išmokti,
tiksliau vertinančių kuriamas sąsajas.
Išlieka tendencija taikyti programų sistemų inţinerijoje pripaţintą projektavimo aprašo
kalbą UML ir su ja susijusias priemones. Kitas loginis ţingsnis sąsajos projektavimo
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įrankių kūrime atrodo bus sujungimas UML ir esamų sąsajų kūrimo metodikų
[Schneiderman, 2003].
6.4 KLAUSIMAI PAMĄSTYMUI

Apibūdinkite naudotojo sąsajos nepriklausomumo principą.
Paaiškinkite, kokius privalumus sąsajos ir programų sistemų inţinieriams ir
paramos dokumentacijos rengėjams teikia šio principo laikymasis?
Apsvarstykite tris sąsajų kūrimo priemonių privalumus lyginant su universaliomis
programavimo kalbomis.
Panagrinėkite situaciją, kurioje naudoto sąsajos kūrimo priemonės naudojimas
būtų ribotas.
6.5 PAPILDOMA MEDŢIAGA

6.5.1

GRAMATIKOS SĄSAJOMS APRAŠYTI

R.J.K. Jacob. Using Formal Specifications in the Design of a Human-Computer
Interface. Communications of the ACM, 1983. Prieiga Internete [ţiūrėta 2004 10 06]:
< www.cs.tufts.edu/~jacob/papers/cacm.pdf >
6.5.2

SĄSAJŲ KŪRIMO PRIEMONIŲ APRAŠAI

Generatorių aprašai
Szekely, Pedro (1996). Retrospective and Challenges for Model-Based Interface
Development. Proc. Second International Workshop on Computer-Aided design of
User Interfaces, Namur University, Belgium, pp. 1-27. Prieiga Internete [ţiūrėta 2004
10 12]: < www.idi.ntnu.no/emner/sif80ap/ szekely-retrospective-CADUI96.pdf >
Past, Present, and Future of User Interface Software Tools, Brad Myers, Scott E.
Hudson, Randy Pausch, ACM Transactions on Computer-Human Interaction, March 2000,
pp. 3-28
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Bederson, B.B., Meyer, J., L. Good (2000). Jazz: An Extensible zoomable user interface
graphics toolkit in Java, ACM Symposium on User Interface Software and technology:
UIST 2000, CHI Letters, 2, 2, p.p. 171-180. Prieiga Internete [ţiūrėta 2004 10 13]:
http://www2.parc.com/istl/groups/hdi/papers/Bederson2000-uist.pdf
Piccolo http://www.cs.umd.edu/hcil/piccolo/index.shtml
Hong, J.I., Landay, J.A. (2000). SATIN: a toolkit for informal ink-based applications.
iACM Symphosium on User Interface Software and Technology, UIST 2000, CHI
Letters, 2, 2, pp. 63–72. Prieiga Internete [ţiūrėta 2004 10 13]:
< http://guir.berkeley.edu/projects/satin/pubs/satin-uist2000-final.html >
6.5.4

VERTINIMO METRIKOS

Ivory, M.Y., Hearst, M.A. (2002) Statistical profiles of highly-rated web site
interfaces. Proc. CHI 2002 Conference: Human factors in Computing Systems, ACM,
New York, pp. 367–374. Prieiga Internete [ţiūrėta 2004 10 14]:
< webtango.berkeley.edu/papers/chi2002/chi2002.pdf >
6.5.5

PRIEMONIŲ TINKLALAPIAI

Naudotojo
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priemonių
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7

R E K O M E N D A C I J O S , P R I N C I PA I I R T E O R I J O S
7.1 ĮVADAS

Geras naudotojo interfeisas atitinka naudotojo poreikius, jo gebėjimus ir mokymosi
galimybes bei kelia naudotojo našumą ir pasitenkinimą. Lengva gerą interfeisą pramokti
ir juo naudotis. Jis skatina naudotoją eksperimentuoti. Naujų sistemos savybių bandymai
jo nenuvilia. Be to, geras interfeisas skatina pardavimą, nes skatina tiek įmonės vadovų
tiek pačių naudotojų norą naudoti kompiuterinę sistemą.
Sąsajos kūrimo patirtis yra kaupiama šiais būdais:
konkrečiose ir praktinėse rekomendacijose,
bendresniuose projektavimo principuose,
bendrose teorijose ir modeliuose.
Praktinės rekomendacijos pataria, kaip spręsti konkrečias projektavimo problemas.
Bendresni projektavimo principai padeda, renkantis ir lyginant projektavimo alternatyvas.
Bendrose teorijose ir modeliuose yra aprašomi objektai ir veiksmai, remiantis nuoseklia
terminija, kad bendravimas ir mokymas būtų visiems suprantamais.
Šiuolaikinėse sistemose yra daugybė būdų gerinti naudotojo interfeisą. Uţgriozdinti
ekranai, sudėtingos varginančios procedūros, netinkamos funkcinės galimybės,
nepatenkinamas grįţtamasis ryšys kelia stresą ir susirūpinimą.
Šiame skyriuje yra pateikiamo kelios rekomendacijos, skirtos palengvinti navigaciją,
organizuoti ekraną, atkreipti naudotojo dėmesį ir įvesti duomenis.
7.2 REKOMENDACIJOS

Nuo pat projektavimo pradţios sąsajų inţinieriai bandė uţrašyti savo patirtį ir tinkamai
nukreipti būsimus inţinierius. Pirmosios Apple ir Microsoft rekomendacijos įtakojo
darbalaukio projektavimą. Vėliau atsirado daugybė rekomendacijų ţiniatinkliui ir keletas
mobiliems prietaisams, pavyzdţiui [KBN, 2003]. Rekomendacijos tobulina projektavimo
kalbą ir skatina terminijos, išvaizdos ir veiksmų darną.
Skeptikai priekaištauja, kad rekomendacijos yra per konkrečios, nepilnos, sunkiai
taikomos ir kai kada net klaidingos. Šalininkai argumentuoja, kad projektavimo lyderių
patirtis leidţia nuolat gerinti projektavimo veiklą.
7.2.1

NAVIGAVIMO REKOMENDACIJOS

Standartizuokite uţduočių sekas. Uţduočių atlikimas turi būti panašus, esant panašioms
sąlygoms.
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Uţtikrinkite, kad įterptos nuorodos būtų deklaratyvios ir tiksliai apibūdintų nurodomą
tekstą.
Naudokite nepasikartojančias ir aprašomąsias antraštes. Pastarosios turi būti skirtingos ir
koncepciškai susijusios su aprašomuoju turiniu.
Pasirinkimui iš dviejų galimybių naudokite ţymimuosius langelius (angl. check box).
Kurkite puslapius, kurie yra tinkami spausdinti. Tam parinkite puslapio plotį.
Naudokite glaustus paveikslėlius, iš kurių naudotojas pasirinks, kuris paveikslas jį
domina ir išdidins.
Rekomendacijos gali būti prieštaringos, jos daţnai perţiūrimos ir keičiamos arba yra
kuriamos alternatyvios.
7.2.2

REKOMENDACIJOS NEĮGALIESIEMS NAUDOTOJAMS

Daug dėmesio yra skiriama naudotojams su fiziniais ribojimais. Tinklalapių kūrimo
rekomendacijų, patvirtintų 1998 metais, neįgaliems asmenims pavyzdys yra
publikuojamas JAV valstybinės pasiekiamumo agentūros tinklalapyje (ţr. 7.5.2 sk.). 1999
metais W3C patikslino šias rekomendacijas. Pastarosios rekomendacijos taip pat yra
pasiekiamos ţiniatinklyje (ţr. 7.5.2 sk.).
Pateiksime keletą tokių rekomendacijų pavyzdţių:
Pateikite tekstinį atitikmenį kiekvienam netekstiniam elementui, kaip antai,
paveikslams, paveikslų fragmentams, animacijoms,
mygtukams ir panašiai,
naudojant „alt―, „longdesc― ir panašias priemones.
Uţtikrinkite, kad visa informacija, išreikšta spalvomis, būtų prieinama ir be spalvų, iš
aplinkos ar atitinkamo suţymėjimo.
Pavadinkite kiekvieną langą, kad palengvintumėte langų identifikaciją ir navigaciją.
Šių rekomendacijų tikslas – suteikti tinklalapiams tokias savybes, kurios leistų
neįgaliems naudotojams naudoti ekrano skaitymo įrangą ar kitas priemones,
padedančias pasiekti tinklalapių turinį.
7.2.3

INTERFEISO SPALVINIMO REKOMENDACIJOS

Projektas
Iš karto kurti nespalvotą interfeisą, o vėliau taupiai nuspalvinti
Sukurti planą, kada, kur ir kodėl spalvos bus naudojamos. Planas turi apimti
visus langus ir vaizdus, kurie bus projektuojami. Plane reikia atsiţvelgti į visų
objektų darną.
Spalvų projektą testuoti uţsakovo kompiuterių monitoriuose. Spalvų deriniai,
graţiai derantis popieriuje, gali netikusiai atrodyti uţsakovo kompiuteryje.
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Spalvos, kurios gerai dera vienoje platformoje, gali nederėti kitoje, atspalvių
kodai jose gali skirtis.
Spalvų kiekis
Naudoti minimalų spalvų kiekį, geriausiai tris, keturias spalvas viename
vaizde.
Neperkrauti vaizdo spalvomis, nes jos atkreipiant naudotojo dėmesį bei
grupuojant informaciją ir vertinant ją, praranda savo vertę.
Fono spalvos
Foną naudoti dideliems blokams.
Tarpusavyje susietus elementus reikia grupuoti bendra fono spalva.
Ryškios spalvos yra naudojamos svarbiai informacijai pabrėţti, o skystesnės –
fonui nuspalvinti.
Ne visos spalvos turi vienodą paskirtį. Ypatingai reikia derinti teksto spalvą u
fonu. Bendra taisyklė teigia, kad tamsios spalvos, kaip antai mėlyna, rausvai
raudona (angl. magenta) ar ruda paprastai tinka fonui.
Naudotojo poreikiai
Spalvų pasirinkimą reikia suderinti su uţsakovais.
Panašios spalvos turi ţymėti panašų turinį.
Siekiant išvengti nuovargio, reikia vengti priešingas spalvų porų, būtent
raudonos ir mėlynos arba geltonos ir purpurinės.
Vyresniems ţmonėms reikia ryškesnių spalvų.
Nuo 7% iki 10 % gyventojų neskiria kai kurių spalvų kombinacijų,
daţniausiai raudonos ir ţalios.
Spalvų pasirinkimas
Ryškumas ir prisotinimas pritraukia dėmesį.
Spalvos pasikeitimo laipsnis turi atitikti įvykio svarbą.
Gerai atrodo kontrastinių spalvų deriniai, kaip antai geltona ir mėlyna.
Teisinga yra leisti naudotojui pasirinkti mėgiamus spalvų derinius, nes jie
pagelbsti, esant regos sutrikimams
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Pateikti teiginiai yra rekomendacinio pobūdţio. Vaizdas priklauso nuo daugelio veiksnių,
o ţmonės skirtingai juos interpretuoja, todėl neįmanoma pateikti visiems atvejams
tinkančių taisyklių. Spalvų naudojimą reikia planuoti, išbandyti uţsakovo kompiuteriuose
ir derinti su naudotojais.
7.2.4

ŠRIFTŲ NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Tekstai yra naudojami įvairiems tikslams, kaip antai:
įspėjimams,
skelbimams,
paaiškinimams,
priemonių antraštėms ir pan.
Daţniausiai yra naudojamos tris teksto rūšys, būtent:
pavadinimai ir antraštės,
pagrindinis turinys ir
pabrėţiamos frazės.
Kiekviena rūšis turi būti savita, bet papildanti viena kitą. Kaip iš tūkstančių šriftų
pasirinkti tinkamą? Nepaisant šriftų skaičiaus, visi jie priklauso vienai iš šių kategorijų:

Serif (Times New Roman, Garamond)
Sans Serif (Arial, Helvetica)
Spausdinimo mašinėlės

Script

(Mototype Corsiva, Skripty, Park)

decoratyvūs

(Comic Sans MS, Pastique)

Nusistovėjo nuomonė, kad šriftai su serifais yra geriau įskaitomi nei šriftai be jų. Todėl
jie labiau tinka ilgiems tekstams. Tačiau tyrimai parodė, kad tai greičiau įprotis nei
objektyvus reiškinys. Kai atsirado daugybė šriftų be serifų, skaitytojai priprato prie jų ir
šiuo metu jau yra manoma, kad abu šriftai yra tinkami tekstams.
Sans Serif šriftai tinka antraštėms, pavadinimams ir ţymėms. Kursyvai ir pusjuodţiai
šriftai tinka nedideliems teksto fragmentams. Viename dokumente nereikia naudoti
daugiau nei 3 šriftų rūšių. Pastoviam naudojimui tinka Serif ir sans serif šriftai.
Spausdinimo mašinėlės, skriptų ir dekoratyvius šriftui rekomenduojama naudoti
išimtinais atvejais.
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7.2.5

EKRANO ORGANIZAVIMAS

Ekrano projektavimas yra plačiai nagrinėjama tema. Smith ir Morgan pateikė duomenų
organizavimo rekomendacijas, kuriose suformulavo penkis tikslus:
Duomenų ekrano darna. Terminija, santrumpos, formatai, spalvos, didelės raidės ir
panašiai turėtų būti standartizuoti ir uţrašomi ţodynėlyje.
Veiksmingas informacijos pateikimas. Duomenų formatas turėtų būti suprantamas
naudotojui ir turėtų sietis su šiuos duomenis apdorojančiomis uţduotimis. Šį tikslą remia
daugelis taisyklių, būtent:
išvesti duomenis tvarkingais stulpeliais,
teksto duomenų stulpelius lyginti iš kairės,
sveikųjų skaičių stulpelius lyginti iš dešinės,
realiuosius skaičius lyginti kablelio atţvilgiu,
tinkamai retinti (angl. spacing) tekstą,
naudoti suprantamas antraštes,
parinkti tinkamus matavimo vienetus ir skaitmenų po kablelio kiekį.
Minimali naudotojo atminties apkrova. Naudotojas neturėtų būti verčiamas įsiminti vieno
ekrano informaciją, kad pasinaudotų ja kitame ekrane. Uţduotis turėtų reikalauti kuo
maţiau veiksmų, minimizuojant galimybę pamiršti kokį nors ţingsnį.
Duomenų ekranas turėtų derėti su duomenimis. Išvedamų duomenų formatas turėtų
aiškiai nurodyti duomenų formatą. Kur įmanoma ir tinka, išvedami laukai galėtų būti ir
prieinami redagavimui.
Lankstus naudotojo duomenų ekrano valdymas. Naudotojo gaunama informacijos forma
turėtų derėti su atliekama uţduotimi. Pavyzdţiui, stulpelių tvarka arba eilučių
išrūšiavimo būdas turėtų būti lengvai keičiamas.
Šie aukšto lygio tikslai yra naudingi, formuluojant konkrečios taikomosios
programos ir techninės įrangos standartus.
7.2.6

NAUDOTOJO DĖMESIO ATKREIPIMO REKOMENDACIJOS

Šios rekomendacijos pateikia informacijos pateikimo būdą, kuris uţtikrintų naudotojo
uţduočių atlikimą. Keletas dėmesio atkreipimo pavyzdţių:
Paţymėjimas: pabraukimas, aptverimas stačiakampiu, nurodymas rodykle, specialių
ţenklų, kaip antai ţvaigţdučių, kulkų, brūkšnelių, plius ţenklų, X ir panašių, naudojimas.
Dydis. Naudoti iki keturių skirtingo dydţio objektus. Didesniam objektui siekti didesnio
dėmesio.

121

Šriftų pasirinkimas. Naudoti iki trijų skirtingų šriftų.
Mirgėjimas. Mirgančius (2–4 Hz) ekranus naudoti labai atsargiai ir ribotame plote.
Spalvos. Naudoti iki keturių standartinių spalvų, atsargines spalvas turėti specialioms
progoms.
Garsai. Naudokite minkštus tonus teigiamai reakcijai formuoti ir šiurkščius garsus
retoms pavojaus aplinkybėms.
Šių rekomendacijų perdėtas laikymasis taip pat gali sukelti problemų. Kai kurie
tinklalapių projektuotojai naudoja mirksinčias reklamas ar animacines piktogramas,
skirtas atkreipti naudotojų dėmesį, tačiau naudotojai beveik visuotinai nepritaria šiai
praktikai. Animacija yra vertinama, kai ji yra turininga, kaip antai, proceso paţangos
rodiklis. Naujokams reikia paprastų, logiškai organizuotų ir gerai pavadintų ekranų, kurie
remtų jų veiksmus. Ekspertai teikia pirmenybę trumpoms laukų antraštėms, kurios
palengvina duomenų išgavimą. Pasikeitusias reikšmes gali būti subtiliai pabrėţiamas.
Ekranų formatai turi būti testuojami kartu su naudotojais.
Panašiai pabrėţtos reikšmės yra suvokiamos kaip giminingos. Spalvinimas yra ypatingai
sėkmingas, susiejant giminingus objektus.
Garso signalai, kaip antai klaviatūros spragtelėjimas ar skambantis telefono signalas,
informuoja apie proceso paţangą. Pavojaus signalai sparčiai įspėja naudotoją, bet reikia
numatyti signalo nuslopinimo mechanizmą. Jei yra naudojami kelių tipų pavojaus
signalai, tuomet būtina patikrinti, ar naudotojai skiria šiuos signalus. Įrašytas arba
sintezuojamas balsas gali būti viena iš sprendimo alternatyvų.
7.2.7

DUOMENŲ ĮVESTIES REKOMENDACIJOS

Duomenų įvestis uţima ţymią naudotojo laiko dalį ir gali būti erzinančių bei pavojingų
klaidų šaltinis. Smith ir Mosier (1986) suformulavo keletą duomenų įvesties tikslų:
Duomenų įvesties veiksmų darna. Visais atvejais turėtų būti naudojamos panašios
veiksmų sekos, skirtukai ir santrumpos.
Minimali naudotojo įvestis. Maţesnė įvestis reiškia didesnį operatoriaus našumą ir
maţesnę klaidų tikimybę. Pasirinkimas, naudojantis klavišų kombinacijomis, pele arba
piršto paspaudimu, yra priimtinesnis nei ilgų simbolių sekų spausdinimas. Pasirinkimas
iš sąrašo sumaţina įsiminimo poreikius ir struktūrizuoja sprendimo priėmimo uţduotį,
kartu eliminuoja spausdinimo klaidas. Tačiau šie privalumai nyksta, jei naudotojas šiam
veiksmui turi perkelti ranką į kitą įvesties įrenginį. Ekspertai daţnai veikiau surenka iki
aštuonių simbolių vietoj įvesties įrenginio pakeitimo.
Kitas šios rekomendacijos aspektas – vengti perteklinės duomenų įvesties. Tos pačios
informacijos suvedimas dviejose vietose erzina naudotoją, nes dviguba įvestis yra
suvokiama, kaip pastangų švaistymas. Be to, didėja klaidų tikimybė. Jei reikalinga ta pati
informacija, sistema turi ją nukopijuoti naudotojui, kuris galėtų ją pakeisti.
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Minimalus atminties apkrovimas. Atliekant duomenų įvedimą, naudotojas neturi būti
verčiamas įsiminti ilgus kodus ir sudėtingas komandas.
Įvesties ir išvesties duomenų darna. Įvesties duomenų formatas turi derėti su išvedamų
duomenų formatu.
Duomenų įvesties lankstumas. Ekspertai norėtų valdyti duomenų įvesties tvarką.
7.3 PRINCIPAI

Rekomendacijos yra konkrečios. Principai apibendrina rekomendacijas, todėl yra labiau
fundamentalūs ir plačiau taikomi. Pateiksime keletą nusistovėjusių sąsajos projektavimo
principų.
7.3.1

NUSTATYKITE NAUDOTOJŲ ĮGŪDŢIŲ LYGMENĮ

Naudotojų paţinimas yra pirmas klasikinis naudotojų inţinerijos principas. Ši paprasta
mintis yra sunkiai įgyvendinama, daţnai neįvertinama. Niekas šiam principui
neprieštarauja, netgi inţinieriai pabrėţia, kad jie supranta naudotojus ir jų uţduotis.
Sėkmingi inţinieriai ţino, kaip naudotojai mąsto, mokosi ir atlieka uţduotis. Kaip kurie
naudotojai labiau linkę naudoti lenteles nei diagramas, ţodţius vietoj skaičių, grieţtesnes
vietoj laisvo stiliaus formas.
Naudotojo paţinimas paprastai prasideda nuo amţiaus, lyties, fizinių ir paţinimo
gebėjimų, išsilavinimo, kultūrinio ir etnografinio pagrindo, įgūdţių, motyvacijos, tikslų ir
asmenybės bruoţų. Panašiai kaip tinklalapių ir mobilių įrenginių naudotojai paprastai
sudaro bendruomenes, taigi ir projektavimo pastangų reikalauja daugiau.
Tipinės naudotojų bendruomenės – gydytojai, medicinos seselės, studentai, ar
bibliotekininkai – turi tam tikrus įgūdţių ir ţinių kombinacijas. Skirtingų šalių naudotojai
reikalauja specialaus dėmesio. Šalies viduje daţnai egzistuoja regioniniai skirtumai. Kitos
naudotojų savybės, kaip miesto ar kaimo gyventojas, ekonominis statusas, negalios ir
nuostatos taip pat įtakoja technologijų naudojimą.
Naudotojo paţinimo procesas yra begalinis, nes pats naudotojas nuolat keičiasi.
Kiekvienas paţinimo ţingsnis priartina inţinierių prie sėkmingų projektavimo sprendimų.
Naudotojai yra skirstomi, atsiţvelgiant į turimas ţinias ir įgūdţius, naudojant IT.
Paprastai skiriami naujokai, išmanantys nedaţni naudotojai ir ekspertai arba nuolatiniai
naudotojai. Suskirstymas leidţia apibendrinti kiekvieno tipo naudotojų poreikius.
Naujokai
Naujokų darbas, naudojant kompiuterinę sistemą, yra lėtas ir varginantis. Jų ţinios yra
labiau deklaratyvios nei procedūrinės. Jų naudojamos sistemos reikalauja daugiau
grįţtamojo ryšio ir nutraukimo galimybių.
Rekomendacijos projektuojant naujokų sistemas:
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Dialogo iniciatyva turėtų eiti iš kompiuterio pusės. Naujokas daţnai neţino, ką jam reikia
daryti. Sistema turi suteikti ko daugiau pagalbinės informacijos. Tai galėtų būti
realizuojama, pateikiant naudotojui galimų veiksmų sąrašą ir laukti naudotojo atsakymo.
Projektuotojas turi įsivaizduoti naudotoją, kai drovų lankytoją, kurį reikia kalbinti.
Kiekvienas naudotojo atsakymas turi būti trumpas. Dėl didesnės klaidų galimybės, reikia
numatyti priemones, kaip minimizuoti klaidas.
Įvesties procedūra turi derėti su naudotojo lūkesčiais. Naudotojas neturi susidurti su
netikėtais dalykais. Ţmonės atpaţįsta šablonus ir juos apibendrina. Naujokas formuoja
sistemos supratimą, todėl svarbus yra suprantamų metaforų naudojimas.
Vengti specialaus apmokymo. Ţinias, reikalingas naudoti sistemą, turi teikti pati sistema.
Kadangi naujokas negali įsiminti daug informacijos, ji turi būti pateikta ekrane.
Visi sistemos pranešimai turi būti aiškūs ir nedviprasmiški. Esančių ekrane objektų
vaizdas turi rodyti, kaip jis yra naudojamas, pavyzdţiui, kai pelė atsiranda virš nuorodos,
ji pasako, kad dabar galima spragtelėti.
Naudotojo sprendimai turi būti daromi iš nedidelio pasirinkimo skaičiaus. Maţesnis
pasirinkimas yra lengvesnis.
Naudotojai turi valdyti sąveikos tempą. Naujokas apţiūrinėja nepaţįstamą vaizdą, todėl
jis pats turi nuspręsti, kada tęsti veiklą.
Naudotojai atlieka veiksmus, kai yra prašomi juos atlikti. Negalima tikėtis, kad
naudotojas pats turi suprasti, kad atėjo laikas atlikti tam tikrą veiksmą.
Ţmogaus/sistemos/dokumentacijos parama turi būti visuomet pasiekiama.
Sistemos atsakas turi būti pakankamas. Naujokas turi jausti, kad jis veikia teisingai.
Vidutiniškai patyrę naudotojai
Šie naudotojai moka naudotis IT aplamai ir naudojama programų sistema. Kadangi jie
nedaţnai naudoja sistemą, jie pamiršta tam tikras ţinias. Jiems ypatingai svarbi yra
sistemos darna, informatyvūs pranešimai, gera parama ir dokumentacija. Kontekstinė
pagalba paspartina reikalingų ţinių paiešką.
Patyrę naudotojai
Ekspertai puikiai ţino semantinius ir sintaksinius sistemos aspektus. Jie greitai atsako ir
reikalauja trumpo atsakymo, kadangi ţino sistemos veikimą.
Ekspertai naudoja komandų santrumpas, kurios pagreitina dialogą. Iš tiesų, ekspertų
reikalavimai daţnai prieštarauja naujokų reikalavimams. Jei naujoko reikia perklausti, ar
iš tiesų jis nori ištrinti bylą, tai ekspertui klavišo ENTER paspaudimas ir yra operacijos
patvirtinimas. Ekspertą tokie klausimai tik erzina.
Kiekvienai aplinkai šie reikalavimai yra tikslinami. Projektuoti sistemą vienami
naudotojų klasei nėra sudėtinga. Jei sistema apima įvairių tipų naudotojus, tuomet
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sistemoje turi būti realizuotas spiralinis apmokymas. Naujokai turi išmokti minimalų
objektų ir veiksmų poaibį, kuris leis sėkmingai pradėti naudoti gaminį. Jų pasirinkimą
palengvina nedidelis alternatyvų kiekis. Jiems reikalingas apmokantis interfeisas.
Įgydamas patirtį, naudotojas pasirenka aukštesnio lygmens uţduotis ir objektus.
Apmokymo eiga turi būti siejama su uţduotimis, kai nauji sąsajos elementai yra
pasirenkami, kai reikia atlikti sudėtingesnę uţduotį. Pavyzdţiui, mobiliųjų telefonų
naudotojai iš pradţių išmoksta skambinti ir priimti skambutį, toliau išmoksta naudoti
meniu ir išsaugoti telefono numerį. Jų paţangą yra lemia naujos uţduotis, o ne abėcėlinis
komandų sąrašas.
Ekspertams turi būti suteikta galimybė apeiti riboto naudojimo etapą ir iš karto pilnai
naudoti gaminį.
Kitas skirtingo naudotojų klasių realizavimo pavyzdys yra leisti naudotojui pasirinkti
grįţtamosios informacijos kiekį ir daţnį. Naujokai pageidauja informatyvesnio veiksmų
patvirtinimo, ekspertams patinka maţiau blaškantis sistemos atsakas. Sąveikos ţingsniai
turėtų būti lėtesni naujokams ir spartesni ekspertams.
7.3.2

IDENTIFIKUOKITE UŢDUOTIS

Uţduočių analizė turi būti atliekama prieš pradedant sistemos projektavimą. Daţnai ji yra
atliekama pakankamai neformaliai. Uţduočių analizė yra sudėtinga procedūra, apimanti
naudotojų stebėjimą ir jų apklausas. Tai leidţia naudotojui suprasti uţduočių daţnį ir
seką. Daţnai stengiamasi gaminyje realizuoti kuo daugiau uţduočių, tikintis, kad
naudotojas įvertins tai, kaip privalumą. Tačiau šis būdas tik uţgriozdina interfeisą ir nėra
teigiamai vertinamas. Skaitmeninio kalendoriaus (angl. Palm Pilot) kūrėjų įspūdingą
sėkmę lėmė stipriai ribotos funkcinės galimybės, kaip antai kalendorius, kontaktai,
veiksmų sąrašas ir uţrašai.
Aukšto lygmens uţduotis yra skaidomos į ţemesnio lygmens uţduotis, kurios toliau yra
tikslinamos iki primityvių veiksmų, būtent komandų, meniu komandų pasirinkimo ir
panašių. Pasirinkti tinkamą primityvių veiksmų aibę yra sudėtingas uţdavinys. Jei šie
veiksmai yra per smulkūs, naudotoją gali erzinti didelis veiksmų kiekis, reikalingas atlikti
tam tikrą uţduotį. Jei jų yra per maţai arba jie yra sudėtingi, naudotojui reikės valdyti
konkrečios uţduoties atlikimo eigą arba jam iš viso nebus aišku, kaip atlikti konkrečią
uţduotį.
Uţduočių daţnis reikalingas formuojant komandų aibę arba meniu hierarchijas. Daţnos
uţduotys turėtų būti paprastos ir greitai atliekamos, rečiau atliekamų uţduočių sąskaita.
Santykinis uţduočių daţnis sudaro pagrindą, nustatant sistemos architektūrą. Pavyzdţiui,
teksto dorojimo programoje:
daţni veiksmai galėtų būti atliekami, naudojant specialius klavišus, kaip antai, rodyklės,
įterpimo, išmetimo;
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retesni veiksmai – pabraukti, išsaugoti, pakeisti tekstą į kursyvą – galėtų būti atliekami,
naudojant klavišų kombinacijas ar pasirenkant iš kabančio meniu,
reti ar sudėtingi veiksmai reikalautų meniu pasirinkimų ar formų pildymo sekos, kaip
antai, pakeisti spausdinimo formatą.
Uţduočių daţnis galėtų būti matuojamas procentais ir talpinamas lentelėje,
kurioje eilutės yra naudotojai, o stulpeliai – uţduotys:
1 uţduotis

2 uţduotis

(pavadinimas)

(pavadinimas)

...

N uţduotis
(pavadinimas)

1
naudotojų
grupė
(pavadinimas)
2
naudotojų
grupė
(pavadinimas)
...
n
naudotojų
grupė
(pavadinimas)
Toks naudotojų poreikių įvertinimas išaiškina naudotojų uţduočių svarbą, kurios
yra pagrindinės, o kurių galima atsisakyti, kad būtų paprastesnis sistemos naudojimas
ir išmokomumas.
7.3.3

PASIRINKITE SĄVEIKOS STILŲ

Naudotojo ir sistemos sąveika yra paremta dialogais. Yra ţinomos kelios dialogų klasės.
Kiekviena jų turi privalumus ir trūkumus, priklausomai nuo situacijos, kuriose jos yra
naudojamos. Pagrindinės dialogo klasės yra šios:
Tiesioginio manipuliavimo (grafinės) sąsajos
Šiuose interfeisuose naudotojas manipuliuoja objektais tiek spaudomais klavišais,
tiek taško nurodymo prietaisu (angl. pointing device), kaip antai pele. Komandos yra
vaizduojamos paveikslėliais, vadinamais piktogramomis. Piktograma yra grafinis
simbolis, naudojamas vietoje ţodţių. Dauguma tiesioginio manipuliavimo sąsajų
naudoja langų aplinkas, kuriose matomas naudotojo vaizdas yra padalintas į tam tikrą
skaičių persidengiančių stačiakampių sričių. Kiekvienoje jų yra atliekama tam tikra
funkcija.
Grafinius interfeisus nesunku išmokti ir naudoti. Jie skatina tyrinėti ir išbandyti
sistemos savybes. Paprastai naudotojams patinka jais naudotis. Tačiau projektuoti ir
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programuoti juos yra sudėtingiau nei kitus. Visgi dauguma naudotojo sąsajų standartų
remiasi grafiniais interfeisais.
Menių sistemos
Remiantis meniu sistemomis, naudotojas iš nurodytų alternatyvų pasirenka komandą.
Meniu sistemos yra populiarios, nes sutrumpina mokymosi laiką, sumaţina klavišų
paspaudimų skaičių ir palengvina sprendimo priėmimą. Šis stilius yra patrauklus
naujokams ir paţengusiems naudotojams, gali būti patrauklus ir ekspertams, jei
pasirinkimo mechanizmas yra pakankamai spartus.
Menių sistemos reikalauja kruopščios uţduočių analizės, nes jos turi uţtikrinti, kad
visos funkcijos veiktų taip, kaip naudotojas yra įpratęs. Terminija taip pat turi atitikti
naudotojų ţodyną.
Dauguma šiuolaikinių sąsajos generavimo aplinkų pateikia įrankius, kurie paremia
meniu projektavimą.
Komandų kalba
Komandų kalbos dialoge naudotojas klaviatūra surenka instrukcijas formaliai apibrėţta komandų kalba, kaip antai komanda ―copy file1 file2‖, kuri kopijuoja file1 į
file2. Šio metodo privalumas yra lankstumas, galimybė kurti savo komandas. Jis
remia naudotojo iniciatyvumą ir yra patrauklus kompetentingiems naudotojams,
būtent programų sistemų projektuotojams ir programuotojams. Komandinė kalba
paprastai reikalauja nemenko mokymosi ir daug atminties pastangų.
Formų pildymas
Kai reikalinga duomenų įvestis, meniu paprastai tampa griozdiškas ir tuomet
patogesnis yra formų pildymas. Formų pildymo dialoge naudotojas įveda duomenis į
parodytus įvesties laukus. Per laukus yra keliaujama, naudojant pelę arba klaviatūrą.
Šiame stiliuje yra svarbios suprantamos laukų antraštės, leistinos reikšmės. Be to
svarbu yra mokėti reaguoti į klaidų pranešimus. Formų naudojimas supaprastina
duomenų įvedimą ir naudotojų apmokymą. Šis stilius yra tinkamas paţengusiems
naudotojams ir ekspertams. Šiuolaikinės sąsajos generavimo sistemos pateikia formų
generavimo įrankius.
Natūrali kalba
Šiuo atveju naudotojo komandų kalba yra tam tikros natūralios kalbos poaibis. Natūralios kalbos interfeisai yra lengvai išmokstami, nors jie reikalauja gerų spausdinimo klaviatūra gebėjimų. Jei sistemai yra neaiški tiksli naudotojo surinktos
komandos prasmė, ji gali veikti lėtai ir prašyti patikslinimo. Tačiau, natūralios kalbos
sistemos tampa vis labai išmoningos. Ši sritis yra aktyviai tyrinėjama.
Trūkumai

Privalumai
Tiesioginis manipuliavimas
Matomos uţduotys

Sudėtinga kurti
Reikalauja geros kokybės monitorių ir
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Lengvas išmokomumas

taško nurodymo įrangos

Lengvas įsiminimas
Vengimas klaidų
Paţinimo skatinimas
Suteikia apasitenkinimą
Menių sistemos
Didelių ir gilių menių hierarchijų
pavojus

Trumpas apmokymas
Sumaţina klavišų paspaudimo skaičių
Palengvina sprendimo priėmimą
Leidţia naudoti
priemones

dialogo

valdymo

Gali stabdyti
ekspertus

daţnus

naudotojus

Uţima ekrano vietą
Reikalauja sparčių (aukšto daţnio)
monitorių

Remia klaidų valdymą
Formų pildymas
Supaprastina duomenų įvestį

Naudoja daug ekrano vietos

Reikalauja vidutinio apmokymo
Suteikia patogią paramą
Leidţia naudoti
priemones

formų

valdymo

Komandų kalba
Lanksti

Nepatogus klaidų valdymas

Patraukli ekspertams

Reikalauja apmokymo ir atsiminimo
pastangų.

Remia naudotojo iniciatyvą
Remia patogų naudotojo komandų
paketų kūrimą
Natūrali kalba
Palengvina sintaksės apmokymą

Reikalauja aiškių dialogų
Gali nerodyti k\konteksto
Gali reikalauti daugiau įvesties
Nenuspėjama
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Pasirenkant tinkamos klasės interfeisą, svarbu yra pritaikyti jį naudotojo
poreikiams.
Bet kuriai duotai sąsajų klasei projektuotojas priima eilę sprendimų, kaip antai:
kokia informaciją turėtų pasirodyti,
kiek jos turėtų būti,
kokia eilės tvarka,
kokie klaidų pranešimai,
kur juos rodyti ir panašiai.
7.3.4

NAUDOKITE AŠTUONIAS „AUKSINES SĄSAJOS PROJEKTAVIMO TAISYKLES―

Šiame skirsnyje atkreipsime dėmesį į aštuonis principus, vadinamais „auksinėmis
taisyklėmis―, kurios gali būti taikomos daugumoje interaktyvių sistemų. Šie principai yra
kilę iš patirties ir tobulinti per pastaruosius du dešimtmečius. Jie yra taikomi konkrečiose
taikymo srityse. Šis sąrašas nėra pilnas, tačiau jis yra naudingas studentams ir
inţinieriams.
Uţtikrinkite sistemos darną. Ši taisyklė yra daţniausiai paţeidţiama. Yra daug darnos
formų, būtent:
panašiose situacijose veiksmų sekos turėtų būti panašios;
identiška terminija turi būti naudojama raginimuose pradėti naują operaciją (angl.
prompts), menių ir paramos ekranuose;
darnios spalvos, šriftai, išdėstymas, didţiųjų ir maţųjų raidţių naudojimas visoje
programų sistemoje.
Išimtys, kaip antai šalinimo patvirtinimas, yra galimos, tačiau jų skaičius turi būti ribotas.
1. Pasirūpinkite universaliu panaudojamumu. Pripaţinti įvairių naudotojų
poreikius ir projektuokite lanksčiai, palengvinant turinio transformacijas.
Naujokų – ekspertų skirtumai, amţius, negalios ir technologijų skirtumai
padidina reikalavimų spektrą. Naujokų savybių – paaiškinimų – ir ekspertų
bruoţų – santrumpų, spartesnio tempo – pridėjimas pagerina sąsajos
projektavimo ir sistemos kokybę.
2. Pasiūlykite informatyvų atsaką. Kiekvienam veiksmui reikia numatyti
atitinkamą sistemos atsaką. Daţniems veiksmams atsakas turėtų būti
kuklesnis, o retiems ir pagrindiniams veiksmams – platesnis. Grafinis objektų
pavaizdavimas leidţia parodyti būsenos pakitimus.
3. Kurkite kuo trumpesnius dialogus. Veiksmų sekos turi būti grupuojamos.
Informatyvus atsakas apie grupės veiksmų įvykdymą suteikia operatoriui
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aiškumą dėl operacijų įvykdymo, pavyzdţiui, elektroninio verslo tinklalapyje
naudotojas renka gaminius, uţmoka virtualioje kasoje, o pabaigoje pamato
patvirtinimą apie operacijos įvykdymą.
4. Uţkirskite kelią klaidoms. Sistema turi būti taip projektuojama, kad naudotojai
negalėtų rimtai suklysti, pavyzdţiui, pilka spalva uţtušuotos konkrečioje
aplinkoje netinkamas operacijos, neleisti simbolių skaitmeniniuose laukuose ir
panašiai. Jei naudotojas suklydo, sistema privalo pateikti paprastą,
konstruktyvų paaiškinimą ir pataisymo siūlymą.
5. Leiskite lengvai atšaukti veiksmus. Kuo daugiau veiksmų turi būti atšaukiami.
Ši savybė sumaţina naujokų klaidų baimę.
6. Parodykite vidinį valdymą. Naudotojas turėtų matyti atsaką į kiekvieną savo
veiksmą ir nepageidauja atsitiktinumų, nuobodţių duomenų įvesties sekų,
reikalingos informacijos trūkumo.
7. Sumaţinkite darbinės atminties apkrovimą. Darbinės atminties ribotumas
reikalauja paprastų ekranų, tarpusavyje suderintų ekranų sekų, maţinti langų
ir judesių daţnius ir pakenčiamo apmokymo laiko.
Šie principai yra interpretuojami ir konkretizuojami konkrečioje taikymo srityje.
7.3.5

KLAIDŲ PREVENCIJA

Zigmundas Froidas ant savo portreto parašė, kad nėra vaisto nuo mirties ir nėra taisyklių,
kaip išvengti klaidų. Naudodami gaminius, naudotojai daro daugiau klaidų, nei tikisi
gamintojai. Net patyrę naudotojai daro klaidas daugiau nei pusėje skaičiuoklių [Panko,
1998].
Vienas būdas sumaţinti darbo našumo praradimus dėk klaidų yra gerinti klaidų
pranešimų kokybę. Kokybiškesni pranešimai padeda taisyti klaidas ir vengti klaidų
ateityje. Kokybiškas klaidos pranešimas yra konkretus, konstruktyvus, patariantis
naudotojui ką jis turėtų daryti vietoje problemos aprašo. Reiktų vengti miglotų
pranešimų, kaip antai „sintaksinė klaida―, arba „netinkama operacija―, o naudoti
informatyvius pranešimus, būtent „Spausdintuvas išjungtas. Prašome įjungti―.
Geri klaidų pranešimai yra tik priemonė, padedantis taisyti klaidas, tai yra sumaţina
klaidų pasekmes. Efektyvesnis būdas būtų nukreipti pastangas į klaidų šaltinio
eliminavimą. Šiuo atveju reiktų suprasti klaidų prigimtį. Vienas klaidas galima išvengti,
tinkamai išdėstant informaciją ekrane ar kuriant menių medţius, kuriose būtų sunku
padaryti netinkamą veiksmą. Normano darbe yra pateiktos naudingi pavyzdţiai [Norman,
1998].
Teisingi veiksmai
Pramoniniame projektavime yra pripaţįstama, kad sėkmingi gaminiai turi būti saugūs ir
apsaugoti naudotoją nuo klaidingo ir pavojingo gaminių naudojimo. Lėktuve neįsijungia
atbulinis bėgis, kai ratai neliečia ţemės ir kai judėjimo priekin greitis viršija 5 km per
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valandą. Panašiais principais turi būti paremtas ir interaktyvių sistemų projektavimas,
pavyzdţiui, spalvinant pilka spalva konkrečioje vietoje nenaudotinas meniu laukus.
Mobilių telefonų naudotojai gali naudotis uţrašų knygutėje išsaugotais telefonais, vietoje
10 skaitmenų surinkimo. Visual Basic programavimo aplinka uţbaigia komandą, kai jau
turi pakankamai duomenų.
Loginis veiksmų grupavimas
Jei veiksmas reikalauja kelių ţingsnių, inţinierius gali sujungti juos į vieną veiksmą, kad
naudotojas nepamirštų atlikti kurį nors ţingsnį. Pavyzdţiui, automobilio vairuotojas
spaudţia vieną posūkio mygtuką, o ţibintai įsijungia iš abiejų automobilio pusių. Kitas
pavyzdys, teksto redaktoriuje naudotojas nusako, kokio stiliaus turi būti pirmo lygio
antraštės ir visame dokumente jos atrodo vienodai. Jei reikia pakeisti, tuomet vienos
komandos pakanka, kad stilius pasikeistų.
Suvokti veiksmų sekas nėra paprasta, ypač, jei naudotojas atlieka tiek sudėtinius
veiksmus, tiek juos sudarančius veiksmus atskirai.
Klaidų tipai
Daţniausiai yra aptinkamos uţmaršumo, reţimų ir asociacijų klaidos, kaip antai
pamirštama išsaugoti failą, neperjungti reţimai.
Klaidų skaičius gali būti maţinamas, kai projektuojant iš karto yra atsiţvelgiama į
ribojimus, būtent neleisti uţverti bylą, kol ji nėra išsaugota.
7.3.6

VEIKLOS AUTOMATIZAVIMAS, IŠSAUGANT ŢMOGAUS VALDANTĮ VAIDMENĮ

Rekomendacijos daţnai pataria supaprastinti naudotojo atliekamas uţduotis. naudotojai
pageidauja išvengti nuobodţias, monotoniškas, klaidas iššaukiančias veiklas. Jie norėtų
sutelkti dėmesį svarbių sprendimų priėmimui, netikėtinų situacijų apdorojimui ir ateities
veiklos planavimui.
Automatizavimo laipsnis didėja, kai veikimo procedūros tampa standartizuotos ir auga
našumo reikalavimai. 3 lentelė palygina ţmogaus ir mašinos gebėjimus.
3 lentelė Ţmogaus ir mašinos gebėjimų lyginimas.

Ţmonės pranašesni

Mašinos pranašesnės
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Jaučia ţemo lygmens dirgiklius

Fiksuoja dirgiklius, esančius uţ ţmogaus
jutimo diapazono

Jaučia dirgiklį triukšmingoje aplinkoje

Atpaţįsta nekintamus šablonus kintančiose Skaičiuoja ir matuoja fizinius dydţius
situacijose
Išsaugo didelius koduotos informacijos
kiekius
Jaučia neįprastus ir netikėtus įvykius
Valdo iš anksto nusakytus įvykius

Įsimena principus ir strategijas
Suranda
iš
anksto
priklausinius ryšius

nenusakytus Greitai atsako į įvesties signalus
Tiksliai
atstato
didelius
ir
pritaiko informacijos kiekius

Pasinaudoja
patirtimi
sprendimus konkrečioje situacijoje.

detalios

Apdoroja didelius informacijos kiekius iš
anksto nusakytu būdu

Pasirenka alternatyvas, jei tam tikras
sprendimas nepasiteisina
Patikimai kartoja iš anksto nusakytus
Protauja
induktyviai:
apibendrina veiksmus
stebėjimus
Veikia
nenumatytuose
situacijose
Taiko principus,
uţdavinius

ir

spręsdami

Protauja
deduktyviai:
konkretizuoja
bendrus
principus
naujose
Kelias veiklas atlieka lygiagrečiai
skirtingus Priţiūri visas operacijas, esant dideliam
apkrovimui

Vertina subjektyviai

Atlieka ilgalaikes veiklas

Kuria naujus sprendimus
Sutelkia dėmesį svarioms uţduotims, kai
atsiranda perkrovos
Pritaiko fizinį
situacijoje

atsaką

besikeičiančioje

Ţmogui yra paliekamas valdymo vaidmuo, nes pasaulis yra atvira sistema, kurioje
atsitinka daug nenusakomų įvykių. Priešingai, kompiuteris yra uţdara sistema, kurioje
yra galimas tik baigtinis įvykių skaičius.
Dėl perteklinis automatizavimo 1995 įvyko lėktuvo avarija, kai pilotas pasitikėjo
automatiniu valdymu ir nepastebėjo, kad lėktuvas pasuko atgal. Kai pasigirdo pavojaus
signalas, pilotas nesugebėjo susiorientuoti, kur jie esą ir rėţėsi į kalną.
Sistemos projektavimo tikslas yra suteikti operatoriui pakankamai informacijos apie
sistemos būseną ir veiklas taip, kad esant būtinybei, jam pakaktų duomenų , įsikišti į
sistemos veiklą. Automatizavimas turi tik pagerinti sistemos veiklą, o ne pakeisti ţmogų.
Sistema turi būti testuojama ne tik normaliais atvejai, bet ir anomalinėse situacijose.
Platus testavimo reikalavimų sąrašas turi būti pateikiamas kartu sistemos reikalavimais.
Pasaulyje yra kuriami įvairūs projektai, kuriuose yra kuriami savarankiški agentai,
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mėgdţiojantys ţmogaus veiklą. Agentiniai scenarijai yra pritaikyti adaptyviuose
interfeisuose, kuriuose naudoja naudotojo modelį. Kai naudotojas pradeda greitai atlikti
meniu pasirinkimus ir atlieka aukštesnio lygmens uţduotis, tuomet meniu sąrašai yra
praplečiami ir atsiranda komandų eilutė. Tas būdas yra realizuotas ţaidimuose, kai yra
pasiekiamas tam tikras taškų skaičius yra didinama ţaidimo sparta.
Tačiau prisitaikanti sistema gali netikėtai uţklupti, kas turi neigiamų pasekmių.
Naudotojas turi suvokti, kas atsitiko, vietoje to kad atliktų savo uţduotis. Tokiu atveju
sistemos veikimas tampa nenusakomas. Prieš pakeitimą rekomenduojama perspėti
naudotoją ir paprašyti sutikimo. Bandymai parodė, kad priimtinesnis yra turinio
pritaikymas, kaip antai leisti pasirinkti, kokios informacijos naudotojas labiau pageidauja.
Pavyzdţiui, elektroniniame laikraštyje konkrečiam naudotojui talpinti daugiau sporto
ţinių, kitam – verslo informacijos.
Agentų technologijos susiduria ir su atsakomybės problemomis. Kas turi atsakyti, kai
programinis agentas sunaikina duomenis ar išgauna slaptos informacijos?
7.4 TEORIJOS

Vienas iš ţmogaus ir kompiuterių sąveikos dalyko tikslų yra kurti patikrintas ir plačiai
naudojamas teorijas. Dėl daugialypės prigimties, ŢKS dalyke jų yra daug. Vienos teorijos
yra aprašomosios ir aiškinamosios, jos padeda kurti terminiją ir remia bendradarbiavimą
ir apmokymą. Kitos teorijos yra numatančios. Jos leidţia sąsajos kūrėjui siūlomus
projektus, atsiţvelgiant į vykdymo laiką ar galimas klaidas.
Kitas būdas klasifikuoti teorijas yra grupuoti jas, atsiţvelgiant į judesių (darbas pele),
suvokimo (rasti elementą ekrane) ar paţinimo aspektus (šriftų iš pusjuodţio į kursyvą
transformacijos planavimas).
Judesių prognozė leidţia tiksliai nusakyti duomenų įvedimo ar taško nurodymo laiko
(Fito dėsnis, ţr. 5.1.7 sk.). Suvokimo teorijos sėkmingai nusako atsitiktinių tekstų, sąrašų,
formatuotų vaizdų ir kitų uţduočių suvokimo laiką. Paţinimo teorijos yra svarbios
sprendimų priėmimui, atsiţvelgiant į juslinės, darbinės ir ilgalaikės atminties ypatybes.
Tačiau nusakyti sudėtingos uţduoties atlikimą yra labai sunkus uţdavinys, nes naujoko ir
eksperto rezultatai gali skirtis iki 100 kartų. Skirtumas dar didėja, jei naujokas ir pirmą
kartą naudojantis sistemą vidutinių gebėjimų naudotojas iš viso negali baigti uţduoties.
Teorijos turi būti orientuotos į tyrimus ir praktiką.ji turi padėti tyrėjams apibendrinti
tyrimų rezultatus. Kitą vertus, teorija turi generuoti naudojas idėjas, o ne eiti paskui
praktikos.
7.4.1

ANALIZĖS TEORIJŲ LYGMENYS

Aprašomosios teorijos suskirsto sąvokas, atsiţvelgiant į lygius. Aštunto dešimtmečio
pabaigoje yra pasiūlyta suskirstyti sąvokas 4 lygiais:
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Koncepcinis lygmuo yra naudotojo galvoje esantis interaktyvios sistemos mintinis
modelis. Pavyzdţiui, piešimo programos naudotojai mąsto veiksmų su pikseliais arba
pikselių grupėmis terminais. Šio modelio sprendimai įtakoja ţemesnių lygių modelius.
Semantinis lygmuo aprašo naudotojo įvesties ir sistemos išvesties informacijos reikšmę.
Pavyzdţiui, piešimo programoje objekto panaikinimas gali būti atliekamas, atšaukiant
pastarąjį veiksmą arba atliekant objekto naikinimo operaciją.
Sintaksinis lygmuo apibrėţia, iš kokių ţingsnių susideda semantinis veiksmas, kaip antai,
objekto panaikinimą sudaro objekto pasirinkimas, komandos nurodymas, naikinimo
patvirtinimas.
Leksinis lygmuo nagrinėja naudotojo veiksmų sintaksę, būtent dvigubas pelės
spragtelėjimas, funkcinio klavišo paspaudimas ir panašiai.
Šis būdas yra įprastas inţinerijoje, kadangi remia mąstymo iš viršaus ţemyn būdą.
Šiuolaikiniai grafinių sąsajų standartai ir kūrimo priemonės generuoja sintaksinio ir
leksinio lygmens atitikmenis, taigi jų nereikia projektuoti.
Panagrinėkime kelias sąvokas leksiniu, sintaksiniu ir semantiniu lygmeniu.
Darna
Leksinė darna reiškia, kad naudojamas kodavimas atitinka bendrinį naudojimas, būtent:
raudona spalva reiškia neigiamą, o ţalia – teigiamą dalyką,
naudojami vardai vietoje kodų,
vienodas priemonių naudojimas, pavyzdţiui, simbolių trynimo klavišas visur trina vieną
simbolį.
Sintaksinės darnos pavyzdţiai: klaidos pranešimai yra talpinami visada toje pačioje
vietoje, meniu elementai taip pat yra tose pačiose vietose.
Semantinė darna gali būti nusakoma taip:
globalios komandos, kaip antai atšaukimo ir nutraukimo ir pagalbos, turi būti
visuomet pasiekiamos
operacijos atliekamos su visais galimais objektais, pavyzdţiui, jei klasės„X―
objektą galima panaikinti, tai ir klasės „Y― objektą taip pat.
Sistemos atsakas
Sistemos atsaką leksiniu lygiu realizuoja ekrane judantis kursorius, spaudţiamų
klaviatūros simbolių rodomos reikšmės, paţymėtą tekstą parodo pakeistos spalvos.
Sistemos atsako sintaksinį lygmenį iliustruoja paramos sistema, kuri parodo, kokie
ţodţiai yra paramos ţodyne arba pilkos neaktyvios meniu komandos. Semantiniame
lygmenyje sistemos atsakas atspindi, kad sistema įvestą komandą suprato, toliau
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parodo jos vykdymo paţangą ir paţymi, kad komanda jau įvykdyta. Tačiau
kiekvienai komanda nėra būtina taikyti visus tris etapus.
Klaidų taisymas
Leksinis lygmuo – klaidos parodymas, kaip MS Word.
Sintaksiniame lygmenyje galima perklausti apie neteisingai panaudotą parametrą arba
paprašyti pakartoti komandą.
Semantiniame lygmenyje nutraukti komandos vykdymą ar atšaukti pastarąją komandą.
7.4.2

VEIKSMŲ ETAPŲ MODELIS

Dar vienas būdas kurti teorijas yra aprašyti veiksmų, kuriuos atlieka naudotojas, etapus.
Normanas siūlo skiriami septynis ţmogaus ir kompiuterio sąveiką aprašančius etapus
(Norman, 1988), būtent:
Tikslo formavimas.
Ketinimo formavimas.
Veiksmo aprašymas.
Veiksmo atlikimas.
Sistemos būsenos suvokimas.
Sistemos būsenos interpretavimas.
Rezultato vertinimas.
Kiti tyrėjai kitaip skaido ţmogaus ir kompiuterio sąveiką, tačiau ši klasifikacija pasirodė
populiariausia šiuo metu. Šis modelis nusako keturis gero projektavimo principus:
Būsenų ir veiksmų alternatyvos turi būti matomos.
Koncepcinis modelis turi atitikti sistemos pavaizdavimą.
Interfeisas turi gerai parodyti etapų ryšius.
Naudotojui reikalingas sistemos atsakas.
Šis modelis padeda aprašyti, kaip naudotojas susipaţįsta su interfeisu. Naudotojas gali
suklysti, kai
suformuoja netinkamą tikslą,
dėl netinkamos antraštės ar piktogramos neranda atitinkamo sąsajos elemento,
neţino, kaip aprašyti norimą veiksmą, ir
gauna neadekvatų sistemos atsaką.
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Konkrečiose dalykinėse srityse šis modelis yra tikslinamas.
7.4.3

GOMS MODELIS

Šiame modelyje uţduoties vykdymas susideda iš keturių dalių, būtent tikslai, operatoriai,
metodai ir išrinkimo taisyklės. Kiekvieną dalį atitinka akronimas. Analizės rezultatas yra
išreiškiamas šiais dydţiais:
Tikslas (angl. Goal) apibrėţia galutinę būseną, kurios siekia naudotojas. Aukštesnio
lygmens tikslai turi potikslius. Pastarieji yra atskirai analizuojami, pavyzdţiui, naudotojo
tikslas gali būti pakeisti ţodţio „katinas― šriftą į pusjuodį sakinyje „Katinas sėdėjo ant
kilimo―. Pagrindinis tikslas turi du potikslius, būtent išrinkti ţodį ir pakeisti šriftą.
Operatoriai (angl. Operators)yra pagrindiniai veiksmai, kuriuose atlieka naudotojas
siekdamas tikslų, pavyzdţiui, spragtelėti pelės mygtuką, nustatyti pelės ţymeklį ir
panašiai.
Metodai (angl. Methods) yra operacijų sekos arba procedūros, kuriomis remiantis yra
pasiekiami naudotojų tikslai. Tarkime, ţodţio išrinkimo sakinyje metodas yra tokia
operacijų seka: nustatyti pelės ţymeklį prieš ţodį „katinas―, paspausti ir judėti iki ţodţio
pabaigos, tuomet paleisti. Pusjuodţio šrifto nustatymo metodą sudaro šie veiksmai:
paspausti ir laikyti klavišą CONTROL bei paspausti klavišą B.
Išrinkimo taisyklės (angl. Selection rules) yra taikomos, kai reikia pasirinkti metodą.
Kai kuriems veiksmams naudotojo interfeise yra siūlomos alternatyvos. Pavyzdţiui, tam
tikro teksto šriftą pakeisti į pusjuodį galima keliais būdais.
Uţduočių atlikimo GOMS modeliai gali remti analizę įvairiais būdais. Šiuo modeliu yra
paremti keturi GOMS variantai, kaip antai KLM, CMN-GOMS, NGOMSL, CPMGOMS.
Spausdinimo spartos modelis (angl. keystroke-level model, KLM, ţr., 5.1.2, 69 psl.) yra
supaprastinta GOMS versija, kuri nusako kiek laiko uţims naudotojui konkrečios
uţduoties sėkmingas atlikimas. Šis modelis orientuotas į naudotoją-ekspertą, kuris
operacijas atlieka be klaidų.
Natūralios kalbos GOMS (angl. Natural GOMS Language, NGOMSL ) yra dar vienas
būdas aprašyti GOMS modelius.
GOMS modelis MS DOS veiksmui nukopijuoti bylą:
Metodas skirtas įgyvendinti tikslą: nukopijuoti bylą.
1 ţingsnis. Atsiminti komandą "COPY".
2 ţingsnis. Pagalvoti apie kopijuojamos bylos katalogo ir bylos vardus bei išsaugoti
atmintyje kaip pirmą parametrą.
3 ţingsnis. Pagavoti apie paskyrimo katalogo ir bylos vardus bei išsaugoti atmintyje
kaip antrą parametrą.
4 ţingsnis. Įgyvendinti tikslą: įvesti ir įvykdyti komandą.
5 ţingsnis. Grįţti su sėkmingos baigties poţymiu.
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Metodas skirtas tikslui įgyvendinti: įvesti ir įvykdyti komandą.
1 ţingsnis. Atspausdinti komandos vardą.
2 ţingsnis. Įvykdyti tikslą: įvesti pirmos bylos vardą.
3 ţingsnis. Nuspręsti: Jei nėra antro vardo, atlikti 5 ţingsnį.
4 ţingsnis. Įvykdyti tikslą: įvesti antros bylos vardą.
5 ţingsnis. Patikrinti komandą.
6 ţingsnis. Paspausti <ENTER>.
7 ţingsnis. Grįţti su sėkmingos baigties poţymiu.
Metodas skirtas tikslui įgyvendinti: įvesti failo vardą.
1 ţingsnis. Klaviatūroje surinkti tarpą.
2 ţingsnis. Nuspręsti: Jei nėra katalogo vardo, atlikti 5 ţingsnį.
3 ţingsnis. Klaviatūroje surinkti "\".
4 ţingsnis. Klaviatūroje surinkti katalogo vardą.
5 ţingsnis. Nuspręsti: Jei nėra bylos vardo, grįţti su įvykdyto tikslo poţymiu.
6 ţingsnis. Klaviatūroje surinkti bylos vardą.
7 ţingsnis. Grįţti su sėkmingos baigties poţymiu.
7.4.4

GRAMATIKŲ NAUDOJIMAS, SIEKIANT UŢTIKRINTI DARNĄ

Darnos reikalavimas yra vienas esminių reikalavimų, tačiau sunku jį tiksliai apibrėţti.
Panašų veiksmą turi atitikti panašus pavadinimas, kaip antai įterpti ar panaikinti lentelę,
įterpti ar panaikinti stulpelį. Nedarnus derinys būtų, jei lentelei galiotų įterpimo ir
naikinimo terminai, o stulpeliui ar eilutei – pridėti ir šalinti.
Darnai uţtikrinti galima naudoti veiksmų gramatikas, pasiūlytas (Reisner, 1981) darbe.
Jos supaprastina sąsają ir jos išmokomumą. Komandų sintaksė jose yra aprašoma
gramatikos taisyklėse. Iš pradţių formuojamas uţduočių sąrašas, būtent
Perkelti-ţymeklį-per-vieną-poziciją-į-priekį
Perkelti-ţymeklį-per-vieną-poziciją-atgal
Perkelti-ţymeklį-per-vieną-ţodį-į-priekį

[kryptis=priekin, vienetas=pozicija]
[kryptis=atgal, vienetas=pozicija]
[kryptis=priekin, vienetas=ţodis]
[kryptis=atgal, vienetas=ţodis]

Perkelti-ţymeklį-per-vieną-ţodį-atgal

Toliau yra aprašomos komandų sintaksės gramatikos taisyklės:
uţduotis[kryptis, vienitas] → simbolis[kryptis] + raidė[vienetas]
simbolis[kryptis=priekin] → „CTRL―
simbolis [kryptis=atgal] → „ESC―
raidė [vienetas=ţodis] ] → „W―

137

raidė [vienetas=pozicija] ] → „C―
Ši gramatika generuoja šį darnų komandų rinkinį:
Perkelti-ţymeklį-per-vieną-poziciją-į-priekį
Perkelti-ţymeklį-per-vieną-poziciją-atgal
Perkelti-ţymeklį-per-vieną-ţodį-į-priekį
Perkelti-ţymeklį-per-vieną-ţodį-atgal
7.4.5

CTRL+C
ESC+C
CTRL+W
ESC+W

SĄSAJOS ELEMENTŲ LYGMENS TEORIJOS

Hierarchinė dekompozicija yra naudinga priemone, nagrinėjant sudėtingas sritis. Tačiau,
kai kada redukcjonistai siūlo taip išdetalizuotą dekompoziciją, kuri ne visada yra teisinga.
Vietoje nagrinėti atominius primityvus, modelis gali būti kuriamas, remiantis
stambesniais komponentais.
Kitas būdas supaprastinti sudėtingą situaciją yra suskaidyti jį į aukštesnio lygmens
(sąsajos) komponentus. Jei slenkamo sąrašo sąsajos elementas yra apibrėţtas kaip
dviejų parametrų, būtent sąrašo elementų skaičiaus ir lango dydţio, funkcija, tuomet
galima automatiškai nusakyti busimus šio elemento naudotojų veiksmus. Galima
matuoti elementų išdėstymo tinkamumą, kaip antai
● daţnai naudojami sąsajos elementų poros, turi būti išdėstomos šalia,
● elementų išdėstymas iš kairės link dešinės turi harmonizuoti su uţduoties
veiksmų seka.
Remiantis šiais kriterijais, galima siūlyti sąsajos taisymus. Be to, galima
automatiškai skaičiuoti suvokimo, paţinimo sudėtingumą ir judesių krūvį [Sears,
1993].
Sąsajos elementų lygmens dekompozicija yra naudojama aukštesnio lygmens sąsajos
kūrimo priemonėse (ţr. 6 sk.). Kiekvienam sąsajos komponentui (angl. widget) siūlomas
šablonas (angl. pattern). Iš ţemesnio lygmens šablonų yra sudaromi aukštesnio lygmens
šablonai. Šiuo metu yra populiarūs šablonų rinkiniai, kaip antai, Tidwell šablonų
biblioteka (ţr. 7.5.2 sk.).
7.4.6

OBJEKTAS-VEIKSMAS SĄSAJOS MODELIS

Grafinė naudotojo sąsaja pakeitė komandų kalbas ir grafiškai pavaizdavo objektus ir
veiksmus. Sintaksės taisyklių ţymiai sumaţėjo, tačiau jos vis dar yra, būtent dvigubas
spragtelėjimas, tempimas ir pan.
Objektų-veiksmų sąsajos modelio (angl. Object-Action Interface Model) projektavimas
prasideda nuo uţduočių supratimo. Uţduotį sudaro objektų visuma, kuriais naudotojas
manipuliuoja, atlikdamas savo uţduotį. Toliau yra atliekama uţduočių dekompozicija.
Kai objektai ir veiksmai yra išskirti, kuriamos tinkamos metaforos ir vaizdai. Objektų–
veiksmų modelis atitinka objektinę projektavimo paradigmą.
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Vykdydamas uţduotį naudotojas operuoja dalykinės srities objektais. Interfeise objektai
virsta metaforomis, o uţduoties atlikimo ţingsniai virsta operacijomis su sąsajos
objektais.
Objektai ir veiksmai uţduočių hierarchijose
Nagrinėdami sudėtingą problemą, ţmonės paprastai dekomponuoja jas į paprastesnes tol,
kol jos tampa aprėpiamos. Projektuodamas sudėtingą sistemą, inţinierius kartu su
naudotoju sudaro objektų ir veiksmų hierarchijas ir tokiu būdu modeliuoja uţduotis. Šis
modelis yra sąsajos objektų ir veiksmų pagrindas. Tokius interfeisus gali naudoti tik
dalykinės srities ţinovai. Galima puikiai naudoti kompiuterines priemones, tačiau jei
ţmogaus nenusimano architektūroje, jis negalės naudotis pastatų projektavimo paketais.
Objektai ir veiksmai sąsajų hierarchijose
Objektų ir veiksmų hierarchijas sudaro aukšto ir ţemo lygmens sąvokos. Jei sąsajos
objektai ir veiksmai turi loginę struktūra, kuri asocijuojasi su paţįstamais uţduoties
objektais ir veiksmais, tuomet naudotojas ją lengvai išmoksta ir įsimena.
Objektų ir veiksmų modelis padeda suprasti daugelį sudėtingų procesų, kai naudotojas
atlieka uţduotį. Pavyzdţiui, rašydamas verslo laišką, naudotojai integruoja laiškų rašymo
ţinias su sąsajos objektais ir veiksmais. Aukšto lygmens sąvokas rašyti (uţduoties
veiksmas) laišką (uţduoties objektas) sieja su sąsajos objektu – atmintyje saugomu
dokumentu – ir sąsajos veiksmu – išsaugoti. Naudotojai turi ţinoti ţemo lygmens
uţduoties objektus – laiško rašymo taisykles – ir sąsajos objektus – kur klaviatūroje
randasi reikalingi simboliai. Grafinis naudotojo interfeisas palengvina sąsajos objektų ir
veiksmų hierarchijos paţinimą.
7.4.7

SINTAKSĖS NYKIMAS

Kompiuterių eros pradţioje naudotojai turėjo įsiminti daug sistemos naudojimo detalių,
tai yra sintaksinio lygmens ţinių, būtent: kaip ištrinti eilutę CTRL-D, ištrinti failą rm
file ir pan.
Sintaksines ţinias yra sudėtinga struktūrizuoti, pavyzdţiui, baigiant pastraipą reikia
spausti klavišą ENTER, uţbaigiant laišką – CTRL-D, baigti darbą su pašto programa – Q,
baigti darbą serveryje – logout. Paţengusiam naudotojui šie skirtumai atrodo natūralūs, o
naujokui yra sudėtinga suvokti, kodėl keturi baigimo veiksmai turi skirtingas komandas.
Sintaksinės ţinios yra priklausomos nuo operacinių sistemų, nes įvairiose operacinėse
sistemose komandų vardai skiriasi, o panašios kombinacijos įvairiose sistemose gali
atlikti skirtingus veiksmus.
Šiuolaikinėse sistemose grafiniai interfeisai sumaţina sintaksinių ţinių kiekį. Manoma,
kad ateityje šios ţinios iš viso išnyks.
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8

N A U D O TO J O I N T E R F E I S O P R O J E K TAV I M A S
8.1 ĮVADAS

Šiame skyriuje pagrindinis dėmesys yra skiriamas projektavimo metodui, paremtam naudotojo uţduočių bei jų atlikimo tvarkos suvokimu. Šis metodas priklauso uţduočių
metodų (angl. Task-centred approach) grupei ir gali būti palygintas su objektiniu metodu,
aprašytu kitame skyriuje.
Remiantis uţduočių metodais, projektuotojas identifikuoja bendras naudotojo ir sistemos
uţduotis. Toliau nustatoma naudotojo uţduočių atlikimo tvarka. Kai naudotojo ir sistemos dialogas yra apibrėţtas, tuomet yra projektuojama vaizdų arba langų seka, kuriais
bus paremtas dialogas. Pabaigoje yra pateikiamas sąsajos projektavimo uţduočių metodo
pavyzdys.
8.2 INTERFEISO KOKYBĖS VERTINIMAS

Sąsajos kokybės vertinimas yra paremtas geros sąsajos principais. Tiesioginis popierinės
formos kopijavimas elektroninėje formoje neduoda gerų rezultatų. 8-1 pav. pavaizduoja
popierinį transporto priemonių draudimo liudijimą, o 8-2 pav. pavaizduoja galimą
elektroninį vaizdą, sukurtą paprasčiausiai pernešant popierinės formos tekstą ir vaizdą į
elektroninę formą. Popierinėje formoje priimtinas vaizdas elektroniniu pavidalu yra
aiškiai netobulas. Siekiant atpaţinti problemas, remsimės išvardintais principais.
Transporto priemonės draudimo liudijimas
Lengvieji
Sunkveţ
Traktoria
Motocik
Priekabo
automobi
imai,
i ir spec.
lai ir
s ir
 liai ir
 vilkikai,
 automobi
 mopedai
 pusprieka
mikroaut
autobusa
liai
bės
obusai
i
Markė,
Valstybinis Nr.
Pagaminimo metai
Modelis
Ţalos atlyginimo variantas
Spalva
Rida
Kėbulo Nr.
Rinkos vertė
Papildomos įrangos
 Papildoma
Pavadinimas
vertė
įranga


Apsaugos
Modelis
Mechani
Elektroni
priemonės
nės
nės
Draudimo sutartis
Ankstesnio poliso Nr.
 Pradinė
 Tęsiama
 Performinta
 Galioja Lietuvoje
 Galioja Europoje
Draudimo laikotarpis
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Prasideda

Baigiasi
Draudiko
atsakomybė, %

Draudiminiai įvykiai





Draudimo įmoka,
Lt

Autoįvykis
Stichinės nelaimės, gaisras
Vagystė
Trečiųjų asmenų tyčinė ţala
Draudimo
suma, Lt

 Apdraustųjų mirtis/invalidumas
 Apdraustųjų kūno suţalojimas
Visa įmoka

Sąlygi
nė

Išskaita
(franšizė)
Draudimo įmoka
Visa įmoka, Lt
Įmokėjimo diena
Likusi įmoka
Pastabos


Besąlygi
nė
 Grynais

Draudimo liudijimo išdavimo data

%

Pirminė įmoka, Lt
 Mokestinių pavedimų Nr.
Įmokėti iki

Išdavimo vieta

8-1 pav. Popierinis transporto priemonių draudimo liudijimas.
8.3 VAIZDO ĮVERTINIMAS

Ekrano projektas (ţr. 8-2 pav.) yra akivaizdţiai nepriimtinas, tačiau kodėl?
Naudojantis išvardintais principais, panagrinėkime klaidas. Vaizdą panagrinėsime,
atsiţvelgdami į geros sąsajos projektavimo principus.
Neperteklumas
Formoje yra perteklinė informacija, nes pirmi penki pasirinkimai neturi būti rodomi vienu
metu. Tokia pasirinkimų pateikimų forma tinka popierinėse formose, tačiau netinka
elektroninėse.
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Natūralumas
Informacija nėra logiškai sugrupuota. Nors informacija yra nukopijuota iš popierinės
formos, ekrane ji neatrodo taip natūraliai, kaip popieriuje. Tekstas, uţrašytas didelėmis
raidėmis, ekrane yra sunkiai įskaitomas. Vaizdas yra perpildytas, sunku atskirti vieną sritį
nuo kitos.
Darna
Nedarnios antraštės: vienų laukų antraštės yra viršuje, kitų – kairėje. Nėra paaiškinimo,
kas kur prasideda ir baigiasi bei kaip pildyti šiuos laukus.
Parama
Neaišku, kaip pildyti kai kuriuos laukus, pavyzdţiui, lauko „ţalos atlyginimo variantas―.
Sunku atskirti grupinius elementus nuo pavienių. Sunku atskirti antraštes ir joms
priskirtus duomenų laukus. Neaišku, kaip grįţti į formos pradţios fragmentą ir kaip
pereiti į kitą fragmentą, kaip pasiekti pagrindinį meniu.

8-2 pav. Galimo ekraninio transporto priemonių liudijimo vaizdo
fragmentas.

Lankstumas
Visa informacija turi būti įvesta ir tik tuomet patvirtina. Taigi, remiantis principais,
galime įvertinti sąsajos kokybę bei atrasti prieţastis, kodėl sąsaja nėra gera ir kas turi būti
pagerinta.
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8.3.1

KAIP KURTI GERESNIUS INTERFEISUS

Formos vaizdas (ţr. 8-2 pav.) iliustruoja faktą, kad nepakanka tiesiog perkelti rankomis
atliekamą veiksmą į naudotojo sąsają. Geresnes sąsajos kūrimas reikalauja panaudoti
uţduočių arba objektinę metodiką. Toliau bus nagrinėjami sąsajų kūrimo metodai, būtent
uţduotinis ir objektinis.
Uţduotinis metodas (angl. task-oriented approach) remiasi naudotojo atliekamų veiksmų
eiliškumu. Draudimo atveju, yra nagrinėjama, kaip draudikas bendrauja su draudėju ir su
sistema. Pavyzdţiui, draudikas paklausia klientą, kokią transporto priemonę jis nori
apdrausti ir įveda informaciją kompiuteryje. Tuomet sistema parodo atvejus, kurie
atitinka pirmąjį pasirinkimą. Klientas vėl pasirenka variantą ir agentas juos įveda.
Uţduotinis metodas atspindi naudotojo uţduotis ir sąveikos eiliškumą.
Objektinis būdas akcentuoja objektus, kuriais operuoja naudotojas. Draudimo atveju
draudikas dirba su įvairių tipų draudimo polisais, klientais ir pan. Objektiniame metode
yra svarbūs tik objektai ir kaip jais yra manipuliuojama, o eiliškumas nėra toks svarbus.
Abiejuose metoduose yra svarbu pradėti nuo naudotojo poreikių suvokimo ir susitarti dėl
siūlomos sistemos vaidmens. Toliau projektavimas gali būti tęsiamas tiek uţduotiniu, tiek
objektiniu metodu.
8.4 SĖKMINGO PROJEKTAVIMO VEIKSNIAI

Gera sąsajos projektavimas yra paremtas šiais aspektais:
dokumentų ir proceso rekomendacijomis,
naudotojo sąsajos kūrimo priemonėmis ir
ekspertų atsiliepimais ir panaudojamumo testais.
Dokumentų ir procesų rekomendacijos yra paremtos teorijomis ir modeliais. Naudotojo
sąsajos kūrimo priemonės realizuoja algoritmus. Testai ir vertinimai yra paremti
valdomais eksperimentais. Teorijos, algoritmai ir eksperimentai yra tobulinami
moksliniuose tyrimuose.
Kiekvieno projekto pradţioje naudotojo sąsajos architektas turėtų sukurti ploštą darbinių
rekomendacijų. Du asmenys gali dirbti savaitę, kuriant 10 puslapių dokumentą, ar
dešimtys asmenų gali kurti 300 puslapių rekomendacijas. Vienas iš Macintosh sėkmės
šaltinių yra aiškios ir lengvai skaitomos rekomendacijos, sukurtos ankstyvame
projektavimo etape. Jose yra pateikiama taikomųjų programų kūrėjams aibė aiškių
principų, kas lėmė taikomųjų programų projektavimo harmoniją. Microsoft Windows
rekomendacijos taip pat palengvina programų kūrimą Windows OS.
Kiekvienas projektas yra savitus poreikius, tačiau darbinėse rekomendacijose turėtų būti
nagrinėjama:
ţodţiai, piktogramos, grafika:
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objektų ir veiksmų terminija, santrumpos, didţiųjų ir maţųjų raidţių naudojimas,
simbolių aibė, šriftai, šriftų dydţiai ir stiliai, būtent kursyvas, pabrauktas, pusjuodis),
piktogramos, mygtukai, grafikos ir linijų storis,
spalvų naudojimas, fonai, pabrėţimas, mirgėjimas;
ekrano išdėstymas
meniu pasirinkimas, formų pildymas, dialogo langelių formatas,
raginimo ţodţiai, grįţtamasis ryšys, klaidų pranešimai,
lygiavimas, tuščia erdvė ir paraštės,
duomenų įvestis ir elementų ir sąrašų pavaizdavimo formatai,
viršutinių ir apatinių puslapio antraščių naudojimas ir turinys,
pritaikymo maţiems ir dideliems ekranams strategijos.
įvesties ir išvesties įrenginiai
klaviatūra, ekranas, kursoriaus valdymas, taško nurodymo prietaisai,
girdimi garsai, balso atsakas, lietimo įvestis ir kiti specialios įvesties reţimai,
atsako laikas įvairioms uţduotims,
alternatyvos neįgaliems naudotojams,
veiksmų sekos,
spragtelėjimai, tempimas, numetimas, gestai,
komandų sintaksė, semantika ir sekos,
spartieji ir programuojamieji funkciniai klavišai,
klaidų dorojimas ir atstatymo procedūros,
apmokymas,
tiesioginė pagalba ir apmokymas,
mokymo medţiaga ir ţinynai,
Rekomendacijų kūrimas yra socialinis procesas. Prieštaringos rekomendacijos, kaip antai
balso pranešimų naudojimas, turėtų būti nagrinėjama platesniame rate ir atliekami
bandymai. Turi būti nustatytos rekomendacijų platinimo procedūros, uţtikrintas jų
vykdymas, numatytos lengvatos, leisti plėtiniai. Rekomendacijos – tai tekstai, kurie
nuolat pritaikomi kintantiems poreikiams ir gerinami, remiantis patirtimi. Jų pripaţinimas
didėja, kai yra derinami grieţti standartai, pripaţintos nusistovėjusios technologijos ir
lanksčios rekomendacijos. Tuomet galima nustatyti, kuris elementas yra pastovesnis, o
kuris daţniau keičiamas.

146

Projektinių rekomendacijų kūrimas projekto pradţioje atkreipia dėmesį į sąsajos kūrimą
ir duoda galimybę išdiskutuoti probleminius dalykus. Kai šios rekomendacijos yra
parengtos, realizacijos procesas vyksta sklandţiau ir reikalauja maţiau keitimų. Didelėje
organizacijoje gali būti dviejų ir daugiau lygmenų rekomendacijos.
8.5 UŢDUOTINIS INTERFEISO PROJEKTAVIMO METODAS

Naudotojų veikla yra nagrinėjama trimis aspektais:
ką jie daro, jų įgūdţiai, poţiūriai, motyvacija;
atliekamos uţduotys ir uţduočių charakteristikos;
remtis sąsajomis, kuriomis naudotojas įpratęs naudotis, apmesti projekto maketą ar
prototipą , įvertinti, patikslinti maketą ar prototipą, išbandyti su naudotojais,
pakartoti, kurti, stebėti, keisti.
Kompiuterinio projektavimo pavyzdyje buvo nagrinėta, kaip tai atliekama praktikoje.
Buvo išaiškinta uţduočių struktūra ir nutarta, kur ir kokios funkcijos turi būti atliekamos.
Kiti ţmogaus ir kompiuterio sąveikos projektavimo etapai:
Nustatyti, kokios uţduotys bus kompiuterizuojamos.
Nustatyti naudotojų ir sistemos sąveikos srautus, atliekant uţduotis.
Planuoti projektą, siekiant sukurti darnią vaizdų ir langų aibę, remiančią tą
sąveiką.
8-3 pav. pavaizduoja pagrindinius naudotojo sąsajos projektavimo etapus. 1 ir 2 etapai
yra detaliai nagrinėjami A. Čaplinsko „Programų sistemų inţinerijos― knygoje
[Čaplinskas, 1998]. Panagrinėsime etapus, specifinius uţduotiniam metodui.
8.5.1

NAUDOTOJŲ IR UŢDUOČIŲ ANALIZĖ

Sėkminga sistema turi
sklandţiai susilieti su naudotojo veikla ir aplinka;
teikti informaciją tokia tvarka, kuria naudotojas tikisi gauti;
taisyti duomenis, kurie daţnai neteisingai įvedami;
aparatūra turi būti patogiai išdėstyta patalpoje.
Šios ir kitos sąlygos daţnai nėra įvertinamos reikalavimų analizėje ir gali būti pamestos,
nagrinėjant uţduočių detales.
Pačių naudotojų analizė yra taip pat itin svarbi. Naudotojo dalykinių ţinių supratimas
padeda projektuotojui klausti apie meniu punktų pavadinimus, ką įtraukti į apmokymo
paketus ir pagalbos bylas. Taikomoji programa kuriama konkrečioje platformoje turi
turėti bendras tos platformos savybes, nes naudotojai to tikisi. Pavyzdţiui, kopijavimo ir
įterpimo operacijos yra įprastai asocijuotos su CTRL+C ir CTRL+V klavišų
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kombinacijomis, nors galbūt konkrečioje taikomojoje programoje nėra nustatya, kad šios
komandos gali būti naudojamos.
8.5-1 pavyzdys: Iliuzinis klientas [Lewis, Rieman, 1993].
Prieš keletą metų buvo bandoma sukurti sistemą, kurti padėtų kurti intelektualizuotas
mokymo sistemas. Dirbtinio intelekto populiarumo laikotarpiu idėja atrodė taip
patraukliai, kad reikalavimas nustatyti būsimų naudotojų charakteristikas atrodė
atgyvena. Nebuvo tyriama tiksliai kas ir kaip naudos sistemą. Ši spraga pradţioje
sukėlė nedideles vidines projektavimo problemas, nes buvo sunku nustatyti būsimos
sistemos prioritetus. Problemos iškylo testavimo su naudotojais etape, nes naudotojų
paprastsčiausiai neatsirado. Neatsirado ne tik norinčių pirkti sistemą, bet paimti
nemokamai. Taip atsitiko ne dėl gaminio kokybės. Ţmonėms tiesiog nereikėjo
vykdyti veiklų, kurias kompiuterizavo siūlomas gaminys.
Įmonė ieškojo veiklų, kurioms būtų galima pritaikyti sistemą. Nenuostabu, kad
nepavyko ir įmonė turėjo sustabdyti savo veiklą.

Pasigirsta ir tokios nuomonės: „Gerai, kad nereikia rūpintis reikalavimais. Mes turime
pasirašę kontraktą, kuriame visi reikalavimai išdėstyti jau pradedant darbą―. Tačiau nėra
taip paprasta! Viena yra atitikti reikalavimus, o visai kas kita – sukurti gerą sistemą.
Būtina surasti potencialius būsimo sistemos naudotojus. Jei tai sunku padaryti projekto
pradţioje, tai vėliau dar sunkiau bus surasti pirkėjus.
Kita nuomonė: „Naudotojų analizė mums nereikalinga, nes mes kuriame priemonę bet
kuriam UNIX naudotojui.― Gyvenimas parodė, kad jei kaţkas tinka visiems, vidinasi
netinka niekam. Geriau būtų rasti bent ką nors, kam tikrai reikėtų kuriamos priemonės.
Dar viena nuomonė: „Kadangi tinka man, tiks ir kitiems―. Bet gaminiai tinkami
projektuotojams, daţnai netinka kitiems, nes naudotojas lavina savo supratimą ilgą laiką
ir tai yra ilgalaikės patirties rezultatas. Todėl paprastam naudotojui sunku teisingai
suvokti tokią priemonę.
8.5.2

3 ETAPAS – IDENTIFIKUOTI KOMPIUTERIZUOJAMAS UŢDUOTIS

Kompiuterizuojamų uţduočių identifikavimas yra atliekamas poreikių analizės metu.
Poreikių analizė yra detaliai nagrinėjama knygoje [Čaplinskas, 1996].
8.5-2 pavyzdys.
Tarkime, nagrinėjame bibliotekos katalogo kompiuterizavimo uţduotį. Bibliotekoje
knygos keičiasi, todėl įrašus reikia nuolat atnaujinti. Pagrindinis scenarijus tuomet
yra aptarnauti publikacijų įrašus kataloge. Scenarijus yra pavadintas „turėti knygos
įrašą bibliotekos kataloge―.
Naudotojo veiklos analizės etape buvo išsiaiškinta, kad katalogo įrašo prieţiūra
apima keturias uţduotis, kaip antai gauti knygą, nustatyti įrašo kategoriją, atnaujinti
katalogo įrašą ir grąţinti knygą. Analizės metu buvo nuspręsta kompiuterizuoti trečią
uţduotį, būtent atnaujinti katalogo įrašus. Šią uţduotį sudaro tris pouţduotys, kaip
antai įtraukti, redaguoti ir panaikinti įrašus.
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Uţduočių hierarchija šiam scenarijui yra parodyta 8-4 pav. ** paţymėtas uţduotis
yra nuspręsta kompiuterizuoti, taigi, jos pasirodys naudotojo sąsajoje. Kitos
uţduotys liks nekompiuterizuojamos.

Daţnai projektuotojų grupė bendrauja su uţsakovais, kurie paprastai yra vadovai.
Vadinasi tiesioginis kontaktas vyksta su asmenimis, kurie paprastai yra antriniai
suinteresuoti asmenys, o ne tiesioginiai sistemos naudotojai. Reikia taip pat turėti
omenyje, kad naudotojai nevisada yra teisūs, nes negali įvertinti naujų technologijų
naudojimo aspektų. Nustačius kompiuterizuojamas uţduotys, aprašomi detalūs jų
atlikimo scenarijai. Scenarijai skiriasi nuo uţduočių tuo, kad jie skirti projektavimui, o ne
vykdymui. Kuriant scenarijus yra nagrinėjama, kaip įvairūs sistemos aspektai bus
tarpusavio suderinti.
Naudotojų poreikių
supratimas

1 etapas

Užduočių analizė ir
funkcijų lokalizavimas

2 etapas

Interfeiso užduočių
identifikavimas

3 etapas

Dialogo specifikavimas

4 etapas

Dialogo aprašas

5 etapas

Sukurti maketą

6 etapas

Išbandyti su naudotojais

7 etapas

8-3 pav. Naudotojo sąsajos
projektavimo etapai

Projekto modifikavimas

Taip

Ne
Problemos?

Kurti naudotojo interfeisą
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Turėti knygos įrašą
kataloge

**
Gauti knygą arba
prašymas pakeisti
knygą

Pasirinkti
knygos
kategoriją

**

Įtraukti naujos
knygos
aprašą

Atnaujinti
katalogo
įrašus

Grąžinti knygą

**
Redaguoti
knygos
aprašą

**
Panaikinti
knygos
aprašą

8-4 pav. Scenarijaus "turėti knygos įrašą kataloge" uţduočių hierarchija
8.5.3

4 ETAPAS – APRAŠYTI NAUDOTOJO IR SISTEMOS DIALOGĄ

Projektuojant dialogo aprašą, galima remtis metodikomis, aprašytomis A. Čaplinsko
knygoje [Čaplinskas, 1998]. Toliau pateiksime dar kelias ţinomas metodikas.
Dialogo tinklo diagramų metodika (angl. dialogue network diagrams) remiasi būsenų
tinklais ir leidţia projektuotojui aprašyti dialogo tarp naudotojo ir sistemos būsenų seką.
Ši metodika yra naudinga, jei naudotojo dialogas yra valdomas determinuota veiksmų
seka. Ji padeda projektuotojui paţvelgti į dialogą naudotojo akimis.
Loginio dialogo valdymo (angl. logical dialog controls) ir loginio dialogo eskizo
(angl. logical dialog outline) metodika yra naudinga, projektuojant duomenų įvesties
sistemų dialogą. Šių sistemų pagrindinė uţduotis yra pildyti duomenų bazę.
8.5.4

5 ETAPAS – NAUDOTOJO INTERFEISO PLANAVIMAS

Geros sąsajos projektavimas turi būti paremtas protingu skolinimu, atsiţvelgiant į
sėkmingus ir išbandytus pavyzdţius. Skolinimąsis yra svarbus dėl kelių prieţasčių:
kokybės lygmenį atitinka sąsajos, pripaţintos geriausiomis;
paţįstama sąsaja yra lengviau išmokstama ir suvokiama;
sutaupo projeketavimo, įgyvendinimo ir prieţiūros sąnaudas.
Pirmas sprendimas – tai platformos(-ų) pasirinkimas. Nuspręsti gali jau patys naudotojai,
jei įmonėje jau dirbama tam tikroje platformoje. Naudinga yra įsilieti į egzistuojančią
aplinką.
Platformos pasirinkimas suteikia ir sąsajos stiliaus rekomendacijas. Remiantis jomis yra
atliekamas tolesnis planavimas.
Sąsajos planavimas yra atliekamas 4 ţingsniais, kuriuose yra sprendţiama:
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kokia informacija turi būti pavaizduota kiekviename lange,
kaip turi atrodyti rodoma informacija,
kur kiekvienas laukas turi būti rodomas
kaip svarbi informacija bus pabrėţiama.
Pirmas ţingsnis: kokia informacija turi būti rodoma?
Nereikia rodyti informacijos tik todėl, kad ji yra prieinama. Rodyti reikia tik informaciją,
reikalingą konkrečiame dialogo etape. Kita vertus, naudotojui turi būti rodoma visa jam
reikalinga informacija. Tai reiškia, kad kai kas gali kartotis keliuose languose, kaip antai
uţsakovo vardas ir adresas. Negalima tikėtis, kad naudotojas atsimins informaciją, kuri
buvo vaizduojama anksčiau.
Informacija turi būti logiškai sugrupuota. Grupę sudaro informacijos aibė, kuri turėtų būti
rodoma naudotojui vienu metu. Loginės grupės negali būti skaidomos lango rėmeliais.
Vienas langas gali turėti savyje vieną ir daugiau informacijos grupių.

151

Naudotojo
sprendimas

Loginiai
vaizdai

Duomenys

Apdorojimo
komentarai

Pradžia

ISBN No

Įvestis

Knygos įrašo
paieška

ISBN No
Title
Autor
Leidykla
Data

Išvestis

Parodyti
knygos
užsakymo
formą

Nauja knyga
Nauja knyga

1

2
Panaikinti
knygą

1. Nėra įrašo
apie knygą
2. Įrašas
panaikinimui
3. Įrašas taisymui

3
Pataisyti knygą

4
Išvestis

4. Kita knyga

Parodyti visus
keitimus

Sustoti

8-5 pav. Loginio dialogo valdymo diagramos pavyzdys.

Kaip projektuoti meniu?
meniu sąrašai turi būti išdėstyti logiškai sugrupuoti,
hierarchiniai meniu taip pat turėtų būti logiškai sugrupuoti,
kiekvieną meniu naudotojui leidţiama pasirinkti tik vieną kartą,
kiekvienas pasirinkimas turi būti atskiroje eilutėje,
meniu ţodţiai turi būti komandos, o ne klausimai
pasirinkti galima, atsiţvelgiant į pirmą raidę, o ne laisvai pasirinkti kodą.
Projektuotojo veiksmai pirmame ţingsnyje
Projektuotojas nagrinėja naudotojo uţduotis, kurias jis atliks dialogo su sistema metu ir
logiškai sugrupuoja informaciją. Grupuoti galima tuos informacijos vienetus, reikalingus
tam tikrą laiko momentą, pavyzdţiui, klausimų grupę, kuri yra siejama su tam tikra
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apklausa arba nagrinėjama tema, kaip antai duomenys apie keleivį. Kiekvienai loginei
grupei yra kuriamas reikalingų duomenų sąrašas (ţr. 8-6 pav.).

Keleivio duomenys
Pavardė ……………….....................
Vardas ……………………………….
Titulas ………………………………..
Adresas ……………………………...
………………………………………...

8-6 pav. Loginio duomenų grupavimo pavyzdys.

Antras ţingsnis – kaip parodyti informaciją?
Informacija turi būti pavaizduojama patogiai, kad naudotojui nereikėtų ieškoti
papildomos informacijos kitur.
8.5.4.1.1 Naudingi patarimai teksto vaizdavimui:
rekomenduojama naudoti dideles ir maţas raides. Tekstas, parašytas vien
didelėmis raidėmis yra sunkiai įskaitomas;
tekstą reiktų vaizduoti naudotojui įprasta forma, pavyzdţiui, buhalteriai
neigiamus skaičius reikia rodyti raudonai arba skliaustuose;
antraštės turėtų būti kuo trumpesnės, tačiau turiningos. Be to, antraštės turi
natūraliai būti susieti su atitinkamais laukais.
8.5.4.1.2 Naudingi patarimai duomenų įvesčiai:
naudotojas turėtų būti prašomas patikrinti duomenis prieš atliekant įvestį;
leisti naudotojui pereiti nuo vieno lauko prie kito ne tik pele, bet ir klavišais,
paprastai šiam tikslui yra skirti klavišai TAB arba ENTER;
prieš atliekant naikinimo operaciją, reiktų paprašyti naudotoją ją patvirtinti;
pateikti galimybė naudotojui atstatyti buvusią būseną, tai yra atšaukti pastarąjį
veiksmą.
Projektuotojas antrame ţingsnyje kiekvienam duomenų vienetui parenka antraštę,
formatą ir vietą antraštės atţvilgiu.
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Trečias ţingsnis – kur rodyti informaciją?
Rekomenduojama apie pusę lango palikti tuščią. Pradţios taškas turėtų būti įprastas
naudotojui, paprastai tai yra lango viršutinis kairysis kampas. Visoje taikomojoje
programoje gimininga informacija turėtų būti rodoma toje pačioje lango vietoje, tuomet
sąsaja atitiks darnos reikalavimą.
Teksto vaizdavimas
Tekstas, pavaizduojamas didelėmis ir maţomis raidėmis yra 13% greičiau skaitomas nei
vien didelėmis raidėmis. TEKSTAS RAŠOMAS VIEN DIDELĖMIS RAIDĖMIS YRA
SKIRTAS ATKREIPTI DĖMESĮ. Dvipusės lygiotės tekstą yra lengviau skaityti nei
neišlygintą iš dešinės. Optimalus vertikalus tarpas tarp eilučių yra lygus arba šiek tiek
didesnis uţ teksto aukštį.
Lango projektavimas
Daugialangė sąsaja turi privalumų ir trūkumų. Privalumas yra tai, kad naudotojas vienu
metu gali naudotis keliais informacijos šaltiniais. Informacija gali būti matoma skirtingais
aspektais, pavyzdţiui, programų derinimo aplinkose. Naudotojas gali tikrinti informaciją
įvairiais lygiais, pavyzdţiui, viename lange matyti dokumento struktūrą, o kitame –
pasirinktą teksto fragmentą. Daugialangė sąsaja leidţia atkreipti naudotojo dėmesį,
pavyzdţiui, išvedant langą ekrano viduryje. Be to, naudotojas gali valdyti daugelį
lygiagrečių uţduočių, jei tai leidţia taikomoji programa.
Tačiau daugialangis reţimas turi ir trūkumų, nes atsiranda pavojus perkrauti vaizdą.
Naudotojo dėmesys gali būti blaškomas, nes jam gali prireiti ieškoti reikalingos
informacijos. Tuomet darbalaukio metafora gali virsti netvarkingo stalviršio metafora.
Patarimai projektuojant langus
Lango turinys turėtų sudaryti logiškai susietą grupę.
Lango kraštai turi būti aiškūs.
Reiktų vengti uţpildyti ekraną daugybe maţų langelių.
Darnumo reikalavimas teigia, kad langai turi atsirasti toje pačioje vietoje ir to
paties dydţio. Nutylimąją lango atsiradimo vietą ir dydį naudotojas gali
nustatyti pats.
Kiekvieno lango turinys turi būti logiškai ir darniai išdėstytas, naudojant kuo
maţiau paryškinimų.
Langų padėtis taip pat turi atitikti pateikiamos informacijos eiliškumą.
Spalvų kiekis turi būti minimalus ir darnus.
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Projektuotojo veiksmai
Šiame etape projektuotojas projektuoja lango šabloną ir planuoja vaizdų sekos
projektavimą (ţr. 8-7 pav.).
pavadinimo juosta
slankus lango
kraštas

Dalykinės programos pavadinimas - Failo vardas
Pagrindinio meniu elementai
meniu
juosta

slinkties juosta
priemonių
juosta

darbalaukis

8-7 pav. Lango šablono pavyzdys [Macaulay, 1996]

Ketvirtas ţingsnis: kada naudoti paryškinimą (angl. highlighting)?
Naudingi patarimai:
tik specialiose vietose atskirai nuo likusios dalies;
mirksiančius paryškinimus naudoti tik ypatingais atvejais, nes greitas
mirksėjimas gali sukelti epilepsinį priepuolį;
atsiţvelgti į patarimus, naudojant spalvas, tačiau visuomet reiktų išbandyti jas
su uţsakovais;
ciptelėti, kai reikia atkreipti dėmesį, tačiau reikia atsiţvelgti į aplinką;
reversinis vaizdas gerai paţymi klaidą.
Paryškinimas ir spalvos yra naudojamos, siekiant parodyti privalumus. Bet kurį spalvų
projektą reikia išbandyti einamajame vaizde. Spalvų naudojimas sąsajoje buvo
nagrinėjamas 7.2.3 skirsnyje.
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Šeštas ţingsnis: rengti prototipus
Rengiant prototipą yra patariama naudoti vaizdų blankus, vaizdų projektų pagalbines
priemones, eskizus popieriuje arba maketavimo įrankius. Tačiau iš anksčiau pateikto
pavyzdţio, perkeliant į elektroninį vaizdą, reikia remtis euristikomis.
Neverta keisti tinkamai veikančias programas, kurios jau turi savyje kai kurias funkcines
galimybes, o verčiau planuoti, kaip intergruoti į savo sistemą. Pavyzdţiui, jei naudotojai
įsigijo skaičiuoklę, reiktų integruoti ją į kuriamą sistemą.
Pasinaudoti galima ir egzistuojančias sąveikos stiliais. Tačiau naudotis reiškia suprasti,
kodėl taikomojoje programoje yra pasirinktas vienas ar kitas sprendimas. Jei ţinome,
kodėl naudotojama egzistuojančioje programoje naudojama palėtė vietoje meniu. Tik
supratimu paremtas pavyzdţių skolinimas turi prasmę.
Septintas ţingsnis: įvertinti projektą be naudotojo ir su naudotoju
Naudotojas nevisada gali talkinti projektavimo grupei. Įvertinimas be naudotojo leidţia
surasti projektavimo našumo, išmokomumo ir kitus defektus. Ypatingai uţduotiniam
projektavimui tinka paţintinis apėjimas. Kitas tinkamas metodas – sąsajos spartos
vertinimas, naudojant klavišų paspaudimo spartos metodas. Šis metodas leidţia detaliau
įvertinti kiekvieną sąsajos elemento pasirinkimą. Trečias metodas – euristinis vertinimas
– įvertina prototipo atitikimą egzistuojančios euristikoms.
Nepaisant visų teigiamų išvardintų vertinimo metodikų privalumų, po šių vertinimų
būtina išbandyti sąsają su naudotojais. Testuojantys naudotojai turi atitikti realių
naudotojų savybes.
Prototipų bandymai vargina naudotojus. Būna atvejų, kai iš bandymų jie išeina su
ašaromis, kai kada net šokiruoti, nes negalėjo atlikti paprastų uţduočių. Kai kas gali
jaustis nepatogiai, kai į jį yra nukreipta kamera arba prie pavardės yra išvardijami pasiekti
skaitiniai naudojimo įvertinimai. Todėl reikia vengti rinkti asmeninius duomenis, kurie
kaip nors padėtų identifikuoti asmenį.
Reikia atsargiai įtraukti paţįstamus, draugus ar (ypatingai) pavaldinius į bandymus. Ar jie
laisvai reikš savo nuomonę? Testuotojams visada reikia priminti, kad bandoma yra
sistema, ne jie.
8.6 UŢDUOTINIO PROJEKTAVIMO PAVYZDYS

Uţduotinį metodą iliustruosime greitų perveţimo veiklos kompiuterizavimo pavyzdţiu.
Sistema yra skirta paremti perveţimų pardavimo agentus
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8.6.1

PIRMAS ETAPAS: NAUDOTOJŲ POREIKIŲ SUPRATIMAS

Sutrumpinta poreikių analizė
Uţsakovas: perveţimo agentūros vadovybė
Verslo klientai yra asmenys, kuriuos domina informacija apie teikiamas paslaugas bei
uţsakantys perveţimų paslaugas. Kai kurie klientai aplanko kelionių agentūrą, kiti –
skambina telefonu.
Potencialius keliautojus domina maršrutai, kelionės laikas, patogumai ir paslaugos.
Uţsakyti galima uţsienio ir vidaus keliones. Įmonė teikia ir draudimo paslaugas, būtent
kelionės ir atostogavimo draudimas, rezervuoja nakvynę, priima uţsakymus atostogoms.
Sistemos tikslas – kompiuterizuoti pardavimo personalo veiklą, minimizuojant
apmokymo laiką.
Pardavimų personalo darbo savaitės veiklos analizės rezultatas:
klientų reikalavimų priėmimas uţima 35% viso darbo laiko;
informacijos paieška apie prieinamus perveţimus, laiką ir kainas, naudojant telefoną ir
atspausdintus tvarkaraščius, uţima 25% darbo laiko;
keleivių ir transporto priemonių uţsakymų ir rezervacijų priėmimas – 15%,
draudimo polisų pardavimas – 2%,
nakvynės rezervavimas – 2%,
transporto skyriaus informavimas apie gautus uţsakymus – 2%,
uţsakymų ataskaitų rengimas – 5%,
uţsakovų ir uţsakymų bylų tvarkymas – 5%,
apmokėjimų tvarkymas – 5%,
bilieto išdavimas – 2%,
Siūloma strategija: didinti klientų skaičių, greičiau ir kokybiškiau juos aptarnaujant bei
gerinti įmonės valdymą.
Strateginiai ir operaciniai tikslai:
Sumaţinti klaidų skaičių.
10% sumaţinti dvigubo uţsakymo klaidų skaičių.
Sumaţinti klaidas, išrašant bilietą, iki 1%
Spartinti klientų aptarnavimą.
Pagreitinti informacijos apie paslaugas teikimą iki 15%
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Kaupti visų transporto priemonių charakteristikas
Spartinti uţsakymo priėmimą iki 25%.
Draudimo poliso ir nakvynės organizavimo laiką sumaţinti iki 3%
Sumaţinti transporto padalinio informavimo laiką iki 1%
Sumaţinti bilieto išrašymo laiką iki 1%.
Turėti veiklos ataskaitas
Ataskaitas apie perveţimų skaičių teikimą iki 4%.
Naudotojų analizė
Pirminiai naudotojai: perveţimo agentūros pardavimo personalas,
Antriniai naudotojai: įmonės ir padalinių vadovybė ir apskaitos skyriaus darbuotojai ir
vadovas.
Tretiniai naudotojai: įmonės vadovo sekretorė
Toliau sąsajos projektavimą nagrinėsime tik pirminiams naudotojams, nors antrinių
naudotojų sąsajos yra tiek pat svarbūs busimai sistemai.
Perdavimo agentui patinka dirbti su klientais, jis stengiasi būti jiems naudingas. Sistema
turėtų paremti bendravimą su klientu. Darbą stebi klientas, todėl perveţimų agentas nori
atrodyti, dirbantis prestiţinėje perveţimų agentūroje. Agentas ţino kelionių maršrutus,
uţsakymo detales, noriai įsisavina ir naudoja šias ţinias.
Projektuotojas nagrinėja agento poţiūrį į jo darbą ir projektuoja sistemą, kad jo teigiami
bruoţai išliktų.
Dabar

Siūloma

Elgsena:

Nekeičiama

Draugiška ir geranoriška
Motyvacija:
noras padėti

Daugiau aktualios informacijos

Kelionių ir paslaugų uţsakymas

Maţiau nervingas

Ambicijos:
Veikti prestiţinėje perveţimų agentūroje

Nekeičiamas

Gauti daugiau uţsakymų
Ţinios:
Ţino kelionių maršrutus ir tvarkaraštį Nekeičiama
bendrais bruoţais
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Ţino uţsakymo proceso detales
Gebėjimai

Spausdinimo gebėjimai yra pageidaujami,
Spausdina pakankamai gerai, turi maţai bet didelės sparta nebūtina
praktikos
Darbo pobūdis
Matomas klientams

Nekeičiama

Sėdintis prie stalo arba langelio

Nekeičiamas

Daugybė popierių

Maţesnis popierių skaičius

Toliau yra nagrinėjamos pirminių naudotojų esminės uţduotys. Pateiksime vienos
esminės uţduoties, būtent informacijos teikimo, pavyzdį.
Uţduotis: informacijos teikimas
Dabar

Siūloma

Svarbos lygis:
Aukštas, daugelis pardavimų priklauso nuo Padidinti informacijos tikslumą
to
Saugumas:
Nėra saugumo problemų susijusių su Tas pats
tvarkaraščiu
Galimų perveţimų sąrašas yra nepasie- Prieinami visi verslo ir finansiniai visų
kiamas, o saugumo rizika yra ţema.
metų rodikliai.
Motyvacija:
Aukšta, noras padėti klientui

Tas pats

Ţinių lygis:
Vidutiniškas

Ţemas: maţesnis atminties apkrovimas

Sąryšiai:
Tvarkaraščio tikslumas ir prieinamumas

Daugiau aktualios informacijos.

Naudotojo, objektų ir uţduočių ryšiai
Panagrinėsime vieną sąryšį: kelionės agentas, kelionės detalės, informavimas.
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Reikalinga:
informacija apie maršrutą ir tvarkaraščius;
transporto priemonių prieinamumo informacija;
einamoji verslo informacija;
greitai aptarnauti į klientų klausimus telefonu;
informacijos paieškos galimybė uţsakymo metu;
uţklausos detalių pernešimas į uţsakymo blanką, neperrašant
8.6.2

ANTRAS ETAPAS – UŢDUOČIŲ ANALIZĖ

Pagrindinis scenarijus: aptarnauti klientą. Jame yra šios uţduotys:
atsakyti į kliento klausimus,
apie maršrutus**,
jūrų keliones**,
transporto priemonių prieinamumas**,
nakvynių informacija**,
priimti uţsakymą,
įvesti uţsakymo duomenis**,
patvirtinti duomenis**,
priimti uţstatą,
įrašyti uţstatą**,
kitos paslaugos.
8.6.3

TREČIAS ETAPAS – KOMPIUTERIZUOJAMŲ UŢDUOČIŲ IDENTIFIKAVIMAS

** paţymėtas uţduotis yra nutarta kompiuterizuoti.
8.6.4

KETVIRTAS ETAPAS – NAUDOTOJO IR SISTEMOS DIALOGAI

Dialogo tinklų diagramos yra sudaromos kompiuterizuojamoms uţduotims. Tuo metu
reikia atsakyti į šiuos klausimus:
Kokia eilės tvarka vyksta pokalbis―
Kokia informacija reikalinga šiame ţingsnyje?
Kaip sistema gali padėti agentui susitvarkyti su galimomis klaidomis?
Kokie yra pageidautini ir nepageidautini agento veiksmai šiame ţingsnyje?
Kaip sistema atsakys į uţklausas?
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Pirmo lygmens dialogo tinklo diagramą yra pavaizduota 8-7 pav. Uţklausos pomeniu
dialogo tinklo diagrama yra pavaizduota 8-9 pav. Panašiai yra detalizuojami visi pomeniu
(stačiakampiai), kol jų nebelieka.

Pradžia

F1

Pagalba

Pagrindinis
meniu

Esc

E

Užklausos
meniu

Pabaiga

Q

B

Užsakymo
meniu
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8-8 pav.1 lygmens diagrama scenarijui „aptarnauti klientą―

Pradžia

F1

Pagalba

M

Maršrutų
langas

Užklausos
meniu

Esc

S

Jūros
kelionių
langas

Pagrindinis
meniu

Q

N

T

Transporto
priemonių
prienamumo
langas

Nakvynių
langas

8-9 pav. 2 lygmens uţklausos meniu dialogo tinklo diagrama.

8.6.5

PENKTAS ETAPAS – PROJEKTAVIMO PLANAVIMAS

Planuojamas uţduočių lango ir klaidų lango vaizdai, pavyzdţiui 8-10 paveikslas
pavaizduoja bendrą lango eskizą.
Greiti pervežimai

Paslaugos vardas: tema

09:27

Pasirinkčių viršutinė sritis - jei reikalinga, kliento vardas

Duomenų įvesties laukas, apatinė pasirinkčių sritis
F1 pagalba Išimčių aptarnavimo klavišai

Normalio vykdymo eigos klavišai
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8-10pav.Planuojamas bendras lango vaizdas.
8.6.6

ŠEŠTAS ETAPAS – VAIZDŲ IR LANGŲ PROJEKTAVIMAS

Šiame ţingsnyje yra projektuojami konkrečių langų vaizdai.
8.6.7

SEPTINTAS ETAPAS – VERTINIMAS, KEITIMAS, IŠBANDYMAS, KEITIMAS …

Toliau vyksta bandymai be ir su naudotojais. Tokių vertinimų pavyzdţiai buvo jau
nagrinėjami ankstesniame skyriuje.
8.7 REZIUMĖ

Joks projektavimo metodas nėra idealus visiems gyvenimo atvejams. Praktiškai,
nedaugelis projektuotojų naudoja vienintelį projektavimo metodą. Paprastai yra derinami
keli metodai. Šis metodas padeda suprasti projektavimą.
Metodo privalumai:
Pasikartojantis vertinimas ir taisymas pagerina sąsajos kokybę,
Neformalus: išryškina projektuotojo įgūdţius.
Metodo trūkumai:
neformalus: galima įgyvendinti skirtingais būdais,
nėra nustatyta grieţra dokumentavimo struktūra,
daţnai nepakanka komerciniams taikymams.
8.8 KLAUSIMAI PAMĄSTYMUI

Palyginkite dvi dialogo aprašo technikas, būtent dialogo tinklo ir loginio dialogo
struktūros techniką.
Kokie kriterijai yra naudojami, vertinant naudotojo sąsajos projektavimą.
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9

N A U D O TO J U I PA L A N K I O S P R O J E K TAV I M O M E TO D I K O S

Pastaruoju metu populiarios tapo naudotojui palankios projektavimo metodikos (angl.
User-centered design methodologies). Jų esmė – kuo ankstyvesniame etape įtraukti
naudotoją į projektavimo procesą.
Naudotojų analizė, atlikta ankstyvuosiuose projekto etapuose ţenkliai sumaţina
projektavimo laiką ir išlaidas. Tokias sistemas lengviau išmokti, naudoti ir priţiūrėti.
Projektavimo metodikos iš esmės padeda vykdytojams atitikti biudţetą ir tvarkaraštį.
Programų sistemų metodikos efektyviai remia techninę projekto dalį, tačiau jose ne
visada yra apibrėţti naudotojo ir jų poreikių analizės metodai, o kartu ir praktiškų
naudotojo sąsajų kūrimo procedūros.
9.1.1

IBM METODIKA „LENGVA NAUDOTI―

Smulkios ir didelės modifikuoja projektavimo procedūras, atsiţvelgiant į naudotojo
poreikius, būtent IBM projektavimo metodas „Lengva naudoti― (angl. Easy of use,
ţr. 10.10 skirsnį) apima naudotojo analizę visuose projektavimo etapuose. 4 lentelė
pavaizduoja, kaip šioje metodikoje naudotojų analizės veikla yra paskirstyta
projektavimo etapuose. Kiekvienas etapas yra išsamiai paaiškintas.
Verslo
strategija

Naudotojo
analizė

Eskizinis
projektavima
s

Detalusis Diegim
projektavi as
mas

Gyvavi
mo
ciklas

Naudoto
jo
patirties
vadybini
nkas

Naudotoj
o
inţinerij
os
pradinis
planavim
as

Naudotojo
inţinerijos
galutinis
planas

Naudotojo
inţinerijos
plano
vykdymas

Nustatytų
matų
tenkinimo
vertinima
s

Projekt
o
vertini
mas

Naudoto
jo
reikalavi
mų
tenkinim
o
testavim
as

Rinkos

Verslo ir Naudotojo
rinkos
charakteri
reikalavi stikos
mai

Eskizinė
rinkos
prognozė

Detali
rinkos
prognozė

Galutin
ė rinkos
progno
zė

Etapai

Vaidmen
ų/etapų
matrica
Vaidmen
ys

planavi
mas
Naudoto
jo

Naudotojo Projektavimo
reikalavim atitikimas
prognozei
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analizė

ai

vertinimas

Naudoto
jo
patirties
projekta
vimas

Projektavi
mo
strategija

Koncepcinis Detalus
projektavima prototipas
s, eskizinis
prototipas

Grafikos
dizaineri
s

Sąsajos
strategija

Sąsajos
rekomendaci
jos

Naudoto
jo
patirties
vertinint
ojas

Konkuren
cinis
vertinimas

Koncepcinio Detalaus
projektavimo projektavi
vertinimas
mo
vertinima
s

Kūrimo
proble
mų
sprendi
mas

Vaizdavi
mo
aprašas
naudoto
jų
atsakas
ir
bandym
ai

Naudoji
mo
problem
ų
ataskaita

4 lentelė. IBM metodikos „Lengva naudoti― lentelė, asocijuojanti etapus
su vaidmenimis < http://www306.ibm.com/ibm/easy/eou_ext.nsf/publish/2096 >

Verslo strategija

9-1 pav. Verslo strategijos etapo uţduočių diagrama

Analizuojama rinkos vystymosi raida ir derinami verslo tikslai (ţr. 9-1 pav.). Kuriamas
pradinis naudotojo inţinerijos planas, kuriame
yra skirstomi projekto resursai,
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nustatomos projekto veiklos, jų rezultatai ir terminai,
numatomi reikalavimai projekto dalyvių vaidmenims,
kandidatūrų sąrašas,
pradiniai reikalavimai resursams.
Remiantis planu, rengiamas veiksmų kontrolės sąrašas (angl. checkpoint), kuriame yra
paţymimi jau įvykdyti punktai.
Rinkodaros skyrius sukuria verslo modelį, kuriame yra bandoma suderinti verslo tikslus,
rinkos galimybes ir naudotojo reikalavimus.
Naudotojo analizė
Naudotojo patirties vadybininkas (angl. user experience leadership) sudaro naudotojo
inţinerijos grupę ir sukuria jos veiksmų kontrolės sąrašą (ţr. ).

9-2 pav. Naudotojų analizės etapo uţduotys

Rinkodaros skyriuje yra parengiamas galutinis verslo modelis, kuriame yra nurodomi
konkurenciniai ir siekiami tikslai, kurie yra naudojami, vertinant projekto paţangą.
Uţtikrinamas reikalavimų pilnus: naudotojo reikalavimuose yra fiksuojami visi aspektai,
įtakojantys naudojimo patirtį. Naudotojo patirties projektuotojas nustato projektavimo
parametrus ir matus.
Vizualaus ir pramoninio projektavimo skyrius formuluoja principus ir projektavimo
parametrus, kurie nukreips sąsajos išvaizdos kūrimą.
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Naudotojo patirties vertinimo skyrius rengia vertinimo planą, atlieka ekspertinius ir
naudotojų vertinimus.
Eskizinis projektavimas
Eskizinio projektavimo etapas yra skirtas sukurti koncepcinį modelį, kuris yra
iliustruojamas eskiziniu prototipu. Prototipai yra vertinami naudotojų ir įnešami
pakeitimai. Šiame etape yra vykdomas naudotojo inţinerijos planas. Toliau šiame etape
yra atliekamos šios veiklos:
kuriamas koncepcinis modelis,
kuriamas eskizinis prototipas,
rengiamos sąsajos išvaizdos rekomendacijos,
kuriamas koncepcinio modelio vertinimo planas,
prototipas vertinamas ekspertų,
prototipas vertinamas naudotojų,
pildomas etapo veiksmų kontrolės sąrašas.

9-3 pav. Eskizinio projektavimo uţduotys.

Detalusis projektavimas
Šiame etape yra uţbaigiamas detalusis projektas, kuris įgyvendinamas detaliajame
sąsajos prototipe (ţr. 9-4 pav.). Po verslo strategijos ir naudotojo panaudojamumo
kriterijų vertinimo rengiamas galutinis detalusis projektas.
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Veiklos:
fiksuojami reikalavimai detaliajam projektui, uţtikrinantys verslo, rinkos ir naudotojo
reikalavimų tikslų,
kuriamas pasiūlymo detalusis projektas su pilnomis įgyvendinimo rekomendacijomis,
kuriamas detalusis projektas,
patvirtinamas projekto įgyvendinimo būdas,
kuriamas detalusis prototipas,
vertinamas prototipo atitikimas detaliajam projektui,
detaliojo projekto vertinimo planavimas,
detaliojo projekto ekspertų vertinimas,
detaliojo projekto naudotojų vertinimas,

9-4 pav. Detaliojo projektavimo etapas

Diegimas
Diegimo etapo tikslas yra patikrinti sistemą naudotojo darbo vietoje. Fiksuojamos visos
naudotojo problemos. Atliekami sistemos testavimai ir stebimas naudotojo atsakas (ţr.
9-5 pav.).
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9-5 pav. Diegimo etape vykdomos uţduotys
9.1.2

LOGINĖ NAUDOTOJUI PALANKI DIALOGINĖ
PROJEKTAVIMO METODIKA

Dešimtys projektavimo metodikų aprašo įvairius projektaivmo etapus. Jos siūlo ir
projekto valdymo strategijas, padedančios efektyvų komandos narių ir uţsakovų
bendradarbiavimą. Kadnagi naudotojui palankus projektavimas yra bendro projektavimo
proceso dalis, visos metodikos bando šio projektavimo praktikas suderintiu su bendromis
programų sistemų inţinerijos praktikomis.
Panagreinėkime vieną iš nusistovėjusių ir populiarių palankaus naudotojui projektavimą
remiančią projektavimo metodiką, pavadintą Logiška naudotojui palanki dialogin‘
projektavimo metodika (angl. Logical user-centred interactive design methodology, LUCID). Joje yra išskirti šeši etapai:
Vizija
Naudotojo analizė
Projekto eskizas
Detalus projektas
Realizacija
Išleidimas
Pirmame etape yra formuluojama busimo gaminio vizija. Stebėtiuna, kiek programų
sistemų kūrimo projektų pradedama be aiškios gaminio vizijos ir nesuderinus gaminio
tikslus su visais suinteresuotais asminimis. Gaminio vizijos foirmulavimas sudaro šios
metodikos pagrindą.
Projekto vizija yra trumpas gamijnio tikslų, funkcinių galimybių ir naudos apibūdinimas,
pavyzdţiui,
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Nauja bankinė sistema suteiks klientams unifikuotą prieigą
prie sąskaitų. Ji informuos apie sąsaitos balansą, leis valdyti kredito ir
paskolų sąskaitas, lėšų pervedimą, elektroninius mokėjimus ir
investicijų valdymą banko dukterinese investicinėse bendrovėse. Metų
pabaigoje sistema pateiks klientams ataskaitą mokesčių mokėjimo
tikslais.

Pirmame etape projekto vadoavas apibrėţia verslo strategiją, parenka komandą,
identifikuoja apįlinkos, techninius ir juridinius apribojimus, nustato naudotojų grupes ir
paruošia projekto planą ir biudţetą. Šiame etape numatomas gaminio eskizas, ekjrane
arba popieriuje. Eskizo tikslas yra pristatyti gaminio tikslus netechninių specialybių
komandos nariams,
Turėdama projekto planą, komanda susitinka su busimais naudotojais, analizuoja jų
poreikius ir kompetencijas, veiklas ir funkcines businio gaminio galimybes. Naudotojo
įvestis, darbo sekų scenarijai, apdorojamų objektai yra nustatomi kartu su naudotojais.
Šios metodšikos išsktiniė savybė yra esminių vaizdų kūrimas ir pateikimas naudotojams.
Šiose vaizduose atsispindi navigacijos šakos. Šis prototipas yra rodomas naudotojams
įvertinti. Be to, atliekamas eksprtų apţvalgos. esminių vaizdų prototipas paprastai
paţadina diskusiją, leidţia įtraukti audotoją į gaminio kūrimą jau ankstyvoje projekto
stadijoje. Jis yra esminė projekto varomoji jėga.
Kaip ir daugelis naudotojui palankių projektavijmo metodikų, ši metodika yramiasi greito
prototipo kūrimu ir pįasikartojančiu panaudojamumo testavimu. Kadangi greitas
prototipas yra esminis, siekiant tilpti tvarkaraštuje ir biudţete, yra naudojamos sąsajos
kūrimo įrankiai. prototipai paprastai yra kūriami su programuotoju, kuris identifikuoja
galimas kūriamos sąsajos technines problemas. Uţbaiogtas ir suderintas su naudotojais
prototipas perduodamas programų sistemų inţineriams.
Projekto paskutinis etapas yra paremtas organizacinių keitimų teorijomis. Šio etapo
tiokslas uţtikrinti teigiamą gaminio priėmimą ir naudojimą.
Aprašomos metodikos valdymo strategija akcentuoja panaudojamumo inţinerijos svarbą
programų sistemų kūrimo projekte.
Kiekviename etape yra kuriami dokumentai, būtent:
gaminio apibrėţtis: vadybos ir rinkodaros koncepcija;
verslo aspektas: kainos, numatomos pajamos, investicijų grąţa, konkurencinė geba;
resursai: trukmė, pastangų lygmuo, komandos nariai, paramos planai;
fizinė aplinka: ergonominis projektavimas, fizinės instaliacijos, komunikacijos;
techninė aplinka: projektavimo ir diegimo techninė ir programinė įranga;
naudotojai: naudotojų bendruomenės, kurios bus apklausiamos, testuos prototipus ir
vertins gaminį rinkodaros poţiūriu;
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funkcinės galimybės: paslaugos naudotojams;
prototipas: ankstyvas popierinis prototipas, esminiai ekrano vaizdai, veikiantis
prototipas;
panaudojamumas: nustatyti matuojamus tikslus, testavimo procedūros, sąsajos ir tikslų
tobulinimas;
projektavimo rekomendacijos: keisti egzistuojančias rekomendacijas, realizuoti vertinimo
procesą;
medţiagos turinys: identifikuoti ir paţymėti tekstą, garsą ir vaizdą, saugomą autorių
teisių įstatymu;
dokumentacija, apmokymas ir parama: medţiagos specifikacija, sukurta dokumentacija,
vertinimo dokumentai.
Ši metodika buvo tobulinta daugelyje projektų. Šablonai ir procedūros palengvina
projekto komandai struktūrizuoti veiklą ir dokumentaciją. Kiekvienas projektas yra
unikalus, to ši metodika yra pritaikoma konkrečiam projektui.
9.1.3

ETNOGRAFINIAI STEBĖJIMAI

Anglų kalbos Amerikos palikimo ţodyne (angl. American Heritage Dictionary of English
Language) etnografijos sąvoka yra pateikiama taip: etnografija yra antropologijos šaka,
nagrinėjanti ir moksliškai aprašinėjanti ţmonių bendruomenių kultūras.
Dauguma naudotojų analize paremtų metodikų ankstyvuosiuose projekto etapuose
remiasi naudotojų stebėjimu. Stebėtojai atidţiai klauso ir stebi, o kartais klausinėja ir
dalyvauja veikloje. Naudotojo sąsajos inţinieriai iš vidaus stebi asmenų elgesį ir
organizacijos aplinką. Naudotojo sąsajos inţinieriai, kitaip nei etnografai, negali skirti
savaičių ir mėnesių stebėjimams. Paprastai stebėjimai yra vykdomi vieną ar dvi dienas, o
kai kada tik keletą valandų. Jų tikslas yra gauti patikimus duomenis. Etnografinių
stebėjimų metodai yra pritaikyti biuro darbo (Suchman, 1987), oro transporto srautų
valdymo ir kitose dalykinėse srityse.
Stebėjimo rezultatus galima interpretuoti įvairiai, daţnai dėję, klaidingai, kai suţlugdoma
normali praktika ir nepastebėti svarbios informacijos. Patikrinta stebėjimų metodika
sumaţina šių problemų atsiradimo tikimybę, todėl yra kuriamos rekomendacijos, kaip
pasirengti ir atlikti stebėjimus, analiz1uoti duomenis ir paruošti ataskaitą.
Pasiruošimo etapo tikslai:
suprasti organizacijos veiklos kryptis ir darbo kultūrą;
susipaţinti su sistema ir jos istorija;
nustatyti pradinius tikslus ir paruošti klausimus;
gauti leidimą vykdyti stebėjimus
Stebėjimo tikslai:
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uţmegzti santykius su vadovais ir naudotojais,
stebėti ar apklausti naudotojus jų darbo vietose bei surinkti subjektyvią ir objektyvią,
kiekybinę ir kokybinę informaciją,
įrašinėti apsilankymus.
Analizės etapo tikslai:
rinkti duomenis skaičių, tekstų ir daugialypės terpės duomenų bazėse,
įvertinti duomenis ir sudaryti statistikas,
maţinti ir interpretuoti duomenis,
tobulinti tikslus ir naudojamus procesus.
Ataskaitos rengimo tikslai:
išnagrinėti naudotojų bendruomenes ir jų tikslus,
parengti ataskaitą ir pristatyti išvadas.
Šie teiginiai skamba neįmantriai, tačiau jų taikymas konkrečioje situacijoje nėra trivialus.
Naudotojų grupių skirtumų suvokimo pavyzdys: skirtingas vadovų ir naudotojų sąsajos
efektyvumo suvokimas. Vadovai priekaištauja, kad darbuotojai delsia, atnaujindami
duomenis, o darbuotojai negali greitai įvesti informacijos dėl to, kad registravimosi
procedūra trunka 10 minučių. Kai kuriose organizacijose galioja aprangos taisyklės,
kurias privalu paisyti ir stebėtojams, kaip antai nedėvėti dţinsų.
Stebėjimai teikia daug privalumų, būtent padidinti patikimumą ir pasitikėjimą, nes sąsajų
inţinieriai suvokia organizacijos sudėtingumą „iš pirmų rankų―.
9.1.4

PROJEKTAVIMAS KARTU SU NAUDOTOJU

Daugelis autorių siūlo naudoti projektavimo kartu dalyvaujant metodikas (angl.
participatory design), tačiau mintis yra prieštaringa. Šalininkai teigia, kad naudotojo
įtraukimas suteikia daugiau tikslios informacijos apie jo uţduotis ir leidţia naudotojui
įtakoti projektinius sprendimus. Kita vertus, naudotojo įtraukimas brangina ir uţtęsia
projektavimo procesą. Be to, naudotojo dalyvavimas gali sukelti dalyvaujančių ir
nedalyvaujančių naudotojų prieštaravimus, nes išklausoma tik pirmųjų nuomonė.
Sėkmingam naudotojų dalyvavimui svarbus yra kruopštus naudotojų parinkimas.
Dar nepasirodė bendros rekomendacijos dėl naudotojų dalyvavimo projektavime mąsto.
Kiekviename projekte vadovas nusprendţia naudotojo dalyvavimo lygmenį. Asmenybių
parinkimas yra tiek svarbus, kad gali prireikti net psichologų paramos. Iki šiol yra
nagrinėjama, kokia grupių sudėtis yra naudingesnė, labiau vienalytė ar atvirkščiai, maţos
ar didesnės grupės efektyviau veikia, kaip balansuoti tipinių naudotojų ir inţinierių
sprendimus.
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Patyręs inţinierius supranta, kad naudotojų polinkiai yra svarbesni nei techninės
problemos interaktyvios sistemos sėkmei. Kai kuriems naudotojams yra sunku
organizuoti dalyvavimą, kaip antai pacientams.
Vaikų dalyvavimas projektavimo projekte yra nagrinėjamas Allison Druin straipsnyje
(Druin, 2002). Jame yra išskirti keturi dalyvavimo lygmenys, būtent
naudotojas,
vertintojas,
informantas ir
projektavimo partneris.
Vertintojas išbando naują sąsają, informantas komentuoja inţinieriams naudojimo
įspūdţius. Projektavimo partneris yra aktyvus projekto grupės dalyvis. Bendro
dalyvavimo metodikoje naudotojų yra informantų arba projektavimo partnerių
vaidmenyje.
9.1.5

SCENARIJAUS KŪRIMAS

Kai yra sukurta einamoji sąsajos versija, didţiulę reikšmę turi duomenis apie
uţduočių sekas ir daţnio pasiskirstymą, kuriuos pateikia naudojimo protokolai (angl.
usage logs). Šie duomenys galėtų būti pateikti lentelėje, kurioje stulpeliai yra
naudotojų grupės, o eilutės – uţduotys. Langeliuose yra pateikiamas kiekvienos
grupės santykinis uţduoties naudojimo daţnis.
Naudojimo scenarijai yra aprašomi projekto pradţioje, įtraukiant kuo daugiau
naudotojų. Scenarijai turi atspindėti įprastas ir kritiškas situacijas naujokams ir
patyrusiems naudotojams, pavyzdţiui,
Socialinių mokslų mokytojas rengia industrinės revoliucijos
pamoką. Jis nori panaudoti pirminius šaltinius, kurie iliustruotų
veiksnius, įtakojusius industrializaciją, jos pasireiškimo formas ir
poveikį visuomenei bei aplinkai. Atsiţvelgiant į jo krūvį, jis turi tik
keturias valandas surasti ir komplektuoti pamokoje panaudojamą
medţiagą.
9.1.6

SOCIALINIO POVEIKIO ATASKAITA

Interaktyvios sistemos veikia daugelį naudotojų. Siekiant sumaţinti riziką,
naudinga numatyti naujos programinės įrangos diegimo poveikį visiems veikėjams.
Tokia poveikio suvestinė yra naudinga, numatant konstruktyvius pasiūlymus
ankstyvuose projekto etapuose, kai pakeitimai yra lengviausi.
Socialinio poveikio ataskaita yra ypač reikšminga valstybės institucijų
informacinėms sistemoms. Šiuo atveju ataskaita turi remtis plačia diskusija. Visada
yra pavojus uţtęsti diskusiją ir gauti nereikšmingas išvadas, tačiau gerai valdomame
projekte šie pavojai sumaţėja.
Socialinio poveikio ataskaitos struktūra:
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naujos sistemos aprašas ir privalumai, būtent:
o naujo sistemos aukšto lygmens tikslai,
o identifikuoti naudotojų kategorijas,
o identifikuoti konkrečius privalumus;
nurodyti problemas ir potencialias kliūtis, kaip antai:
o numatyti veiklų kitimą ir potencialius atleidimus,
o numatyti saugos ir privatumo problemas,
o išnagrinėti sistemos netinkamo
atsakomybes ir įsipareigojimus,

ar

nesėkmingo

naudojimo

o vengti potencialaus šališkumo,
o pasverti asmens teises socialinių privalumų aspektu,
o įvertinti centralizacijos ir decentralizacijos komprimisą,
o išsaugoti demokratijos principus,
o uţtikrinti įvairią prieigą,
o remti paprastumą ir išsaugoti veikiančią dalį;
bendrais bruoţais nusakyti projektavimą:
o pristatyti apytikrį projekto tvarkaraštį,
o išnagrinėti, kaip uţsakovai (angl. stakeholders) turėtų būti įtraukiami į
projektavimą,
o susipaţinti su naujais personalo, apmokymo ir techninės įrangos
poreikiais,
o pasiūlyti duomenų dubliavimo, atsarginių kopijų valdymo planą,
o bendrais bruoţais apmesti perėjimą prie naujos sistemos,
o aprašyti naujos sistemos panaudojamumo vertinimo planą.
Socialinio poveikio ataskaita yra kuriamas projekto pradţioje, kai yra numatomi
projekto tvarkaraštis, sistemos reikalavimai ir biudţetas. Toliau ši ataskaita yra
recenzuojama uţsakovų, naudotojų ir rangovų posėdyje. Valstybinių organizacijų
informacinių sistemų projektams gali būti rengiami viešieji svarstymai. Tuomet
posėdţiui yra pateikiami viešųjų svarstymų suvestinė ir siūlomi pakeitimai.
Kai socialinio poveikio ataskaita yra priimama, ji privalo būti vykdoma.
Dokumento įvykdymas yra pristatomas tame pačiame bendrame uţsakovų, naudotojų
ir rangovų posėdţiuose.
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9.2 TEISINĖS PROBLEMOS

Daţniausia yra privatumo problema, iškylanti visada, kai yra saugomi duomenis apie
asmenis. Medicininiai, teisiniai, finansiniai duomenys yra paprastai apsaugomi nuo
neteisėtos prieigos, sugadinimo, praradimo, piktnaudţiavimo. Pagrindinis yra fizinis
saugumas. Privatumas yra apsaugomas slaptaţodţiais, patvirtinant duomenis ir nustatant
tapatumą. Efektyvi apsauga suteikia aukštą saugumo lygį, tačiau minimizuojant painiavą
ir kišimąsi į jų veiklą.
Antra problema yra saugumas ir patikimumas. Oro transporto, karinių sistemų,
automobilių srautų ir kitų valdymo sistemų sąsajos įtakoja gyvybiškus sprendimus.
Jei oro dispečerį trikdo sistemos sąsaja, jis gali lemtingai suklysti. Šiose projektuose
ypatingai svarbus sąsajos panaudojamumo vertinimo etapas ir dokumentacijos
kokybė.
Trečia problema — autorių teisių ir patentų saugojimas. Programų sistemų kūrėjai
investuoja laiką ir lėšas, kurdami naują programų sistemą. Juos erzina, kad vietoj
pirkti jų gaminį, kai kurie mėgina jį kopijuoti. Įvairūs techniniai būdai tam tikru lygiu
apsaugo gaminį, tačiau atsiranda įgudusių naudotojų, kurie sugeba įveikti technines
kopijavimo kliūtis. Organizacijose vis dar nėra priimta pateikti ieškinius savo
darbuotojams uţ neteisėtą kopijavimą. Garsi programuotojų bendruomenė —
programavimo laisvės liga — priešinasi programinių gaminių autorių teisių ir patentų
apsaugai. Naujoviškas teisinis poţiūris — kūrybinis bendrumas (angl. creative
common) – leidţia apibrėţti liberalesnes naudojimo taisykles. Kai kurie atviro kodo
bendruomenės gaminiai, kaip antai, operacinė sistema Linux, ţiniatinklio serveris
Apache, tapo populiarios ir uţėmė tam tikrą rinkos dalį.
Ketvirta problema — tiesioginės informacijos (angl. on-line information),
paveikslų ir muzikos autorių teisių apsauga. Ar prisijungę naudotojai turi teisę
išsaugoti šią informaciją ir vėliau ją naudoti? Ar gali legalus naudotojas nusiųsti
paveikslėlį savu draugui paštu?
Penkta problema — ţodţio laisvė elektroninėse aplinkose. Ar elektroninio pašto
naudotojai turi teisę daryti agresyvius ir nepadorius pareiškimus? Ar tinklo
administratorius turi uţdrausti rasistinės informacijos ar šmeiţto srautus?
Kitos problemos liečia neįgaliųjų naudotojų teisę gauti informaciją.
Šios problemos reikalauja bendro teisinio sprendimo visame pasaulyje. Ar
pasauliniai elektroninės prekybos tinklai, kaip antai Yahoo!, gali įtakoti teisinius
sprendimus šalyse, kuriose jie turi klientų? Teisinės problemos reikalauja, kad
ţiniatinklio paslaugų (angl. Web service) kūrėjai atsiţvelgtų į jų paslaugų atitikimą
įvairių šalių teisės normoms.
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10

G R A F I N I O N A U D O TO J O I N T E R F E I S O P R O J E K TAV I M A S
ĮVADAS

10.1

Grafinė naudotojo sąsaja (GNS, angl. graphical user interface) teikia daug privalumų
naudotojams ir organizacijoms. Grafinių sąsajų naudotojai daro maţiau klaidų, maţiau
pavargsta, greičiau ir savarankiškiau įsisavina naujas programas nei negrafinių sąsajų
naudotojai.
Dalykinių programų, naudojančių grafinę naudotojo sąsają, projektavimas skiriasi nuo
kitų programų projektavimo tiek naudojamomis technologijomis, tiek projektavimo
metodais. Išmokti projektuoti patogią grafinę naudotojo sąsają taip pat yra sudėtingiau.
Pagrindinis uţdavinys – sukurti tinkamas metaforas ir sąsajos funkcijas, aprašyti
pastarųjų elgseną ir rengti vaizdus.
Pagrindinės grafinės naudotojo sąsajos tikslas yra sukurti manipuliuojamų objektų
iliuziją, kaip antai objekto tempimas ir išmetimas į šiukšliadėţę. Grafinė naudotojo sąsaja
naudoja objekto-veiksmo paradigmą, kai naudotojas iš pradţių nurodo objektą, o tuomet
atlieka su juo veiksmą.
Ţemiau yra pavaizduotas tipinis grafinės naudotojo sąsajos langas.
Pavadinimas ir būsenos informacija
Viršutinė pranešimų sritis

Pagrindinė dalis

Apatinė pranešimų sritis
Susisiekimo informacija, standartinės priemonės ir pakeitimų kelias

10-1 pav. Tipinis grafinio naudotojo sąsajos langas.

Grafinėms sąsajoms reikalingi:
taško suradimo įtaisas, pavyzdţiui pelė,
taškinis monitorius,
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vaizdas, vienodai matomas monitoriuje ir atspausdintas (angl. WYSIWYG, What You
See Is What You Get),
kintamo dydţio langai,
meniu, kurie atsiranda ar dingsta valdomi rodymo įtaisu,
piktogramos, kurios pavaizduoja bylas, aplankus ir įrenginius,
dialogo laukai, mygtukai ir slinkties juostos.
Naudotojų poţiūriu, svarbūs yra tris pagrindiniai grafinės sąsajos elementai:
Meniu ir slinkties juostų išsidėstymas, piktogramų ir kursoriaus vaizdai.
Sąsajos elgsena – būdas, kaip reaguojama į naudotojo veiksmus, būtent dvigubas
spragtelėjimas bylos piktogramoje ją aktyvuoja.
Metafora, kuri nurodo analogiją projektuojant ir realizuojant grafinę sąsają.
Metaforos padeda naudotojui prognozuoti jų veiksmų pasekmes.
10.2

METAFORŲ NAUDOJIMAS

Dabartinės lietuvių kalbos ţodyne terminas metafora yra aiškinamas taip: „lit. tropas,
grindţiamas panašumu, paslėptas palyginimas―.
Grafinė naudotojo sąsaja nuo pat sukūrimo pradţių buvo skirta įstaigų sistemoms.
Stengiantis padaryti sąsają natūralia, darnia ir draugiška, projektuotojai ieškojo analogijų
naudotojų atliekamoms uţduotims. Pavyzdţiui, skaičiuoklė yra paremta buhalterinės
knygos metafora.
Fizinių objektų metaforos paremti sąsajų elementai parodo realaus pasaulio objektų
elgseną. Taigi, bylos ir aplankai yra popierių pluoštas, katalogai atitinka stalčius, o
operacijos apima fizinius veiksmus su šiais objektais. Apdorojami objektai, panašiai, kaip
realaus pasaulio objektai, turi vaizdą (piktogramą), juos galima perkelti, išrinkti, išmesti,
kopijuoti.Pavyzdţiui, išsaugodamas bylą asmuo paima popierių pluoštą, nueina prie
stalčiaus ar lentynos ir padeda. Norėdamas pervardinti bylą, naudotojas ištrina seną
pavadinimą, ir uţrašo naują. Remiantis šiais veiksmų scenarijais, projektuotojas kuria
sąsajos funkcijų scenarijus.
Fizinio objekto metafora siekia eliminuoti dichotomiją tarp uţduoties sintaksės ir
semantikos bei kompiuterinės sistemos sintaksę ir semantiką, modeliuojant natūralų
ţmogaus uţduoties atlikimą.
Kelio ţenklai gali būti naudojami kaip metafora, perduodanti naudotojui pranešimą,
paţįstamą iš kasdienio gyvenimo, pavyzdţiui, raudonas ţenklas STOP, kuris pritraukia
dėmesį ir siunčia vienareikšmišką komandą.

10.3

PIKTOGRAMŲ PROJEKTAVIMAS

Vizualios kalbos ir vizualaus mąstymo sąvokos buvo nagrinėjamos Arnheimo darbe
(Arnheim, 1972). Piktograma yra svarbus grafinės sąsajos vaizdo komponentas.
Piktogramos yra skirstomos į duomenų ir funkcijų piktogramas. Duomenų piktograma
pavaizduoja objektą, su kuriuo gali būti atliekami veiksmai. Su dokumentų, aplankų ir
bylų piktogramomis galima atlikti vienodus veiksmus. Funkcijų piktogramos, priešingai,
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pavaizduoja objektus ir atlieka tik tai funkcijai būdingus veiksmus, kaip antai
kalkuliatorius. Piktogramos gali būti klasifikuojamos ir kitaip, būtent į formas ir
funkcijas. Šiuo poţiūriu, yra skiriamos keturių rūšių piktogramos:
Panašumo piktogramos (angl. resemblance icons) pavaizduoja analogišką vaizdą.

Egzemplioriaus piktogramos (angl. exemplar icons) pavaizduoja tipinį bendros
klasės objekto egzempliorių.

Simbolinės piktogramos (angl. symbolic icons) panaudoja Ţemesnio lygio sąvoką į
aukštesnį abstrakcijos lygmenį nei rodo pats vaizdas. Vaizdas pavaizduoja sąvoką
―trapumas‖.

Nepriklausomos piktogramos (angl. arbitrary icons) nėra panašios į pavaizduojamą
sąvoką. Viena iš ţemiau pateiktų piktogramų ţymi sąvoką ―biohazardas‖.

Funkcijų piktogramos atspindi uţduoties reikalavimus. Piktogramų projektavimas iki šiol
nėra gerai suprastas ir nusistovėjęs, todėl šiuo metu rekomenduojama įtraukti naudotoją į
piktogramų kūrimo procesą. Kai kur yra rekomenduojama net pasiūlyti naudotojui

181

pačiam nupiešti tam tikrus naudotojo aplinkos elementus. Atsiranda priemonės,
remiančios piktogramų kūrimą kartu su naudotoju.
Piktogramos gali būti naudojamos pavaizduoti einamuosius dokumentus, aplankus,
sistemos būsenas, kaip antai smėlio laikrodis parodo, kad sistema apdoroja duomenis ir
naudotojui reikia palaukti.
Piktogramos yra skirstomos į interaktyvias ir neinteraktyvias. Interaktyvios piktogramos
pavaizduoja objektus, rodykles, valdymo elementus ir priemones, kurios tarpininkauja
tarp naudotojo ir dalykinės programos. Neinteraktyvios piktogramos paprastai parodo
būseną.
10-2 pav. parodo piktogramų klasifikaciją. Visoms piktogramų grupėms yra skirtas
skyrius, kuriame nurodytos objektų ir veiksmų grafinio pavaizdavimo taisykles.
Piktogramų kūrimo rekomendacijose paprastai yra pateikiami nusistovėję vaizdai, kurie
atitinka nurodytas taisykles, funkcines galimybes, bei taisyklės ir patarimai interaktyvių
piktogramų kūrimui.
Piktogramos

Interaktyvios
piktogramos

Objektų
piktogramos:
dokumentas,
aplankas,
kabinetas,
spausdintuvas

Rodyklių
piktogramos:
išrinkimas,
tekstas,
grafika ir pan.

Neinteraktyvios
piktogramos

Valdymo
piktogramos:
migtukas,
žymimosios
akutės,
žymimieji langeliai,
slinkties juostos

Priemonių
piktogramos:
pieštukas,
tryntukas,
spalvinimas
ir pan.

Būsenų
pikrogramos:
smėlio
laikrodis,
laikrodis,
termometras
ir pan.

10-2 pav. Piktogramų klasifikacija.

Objekto piktograma - tai vaizdinė sąsaja tarp funkcijos ir metaforinės aplinkos, kitaip
tariant, ji yra objekto metafora.
Piktogramų kūrimą remia specialios rekomendacijos, būtent:
vaizduokite objektus ir veiksmus atpaţįstamu pavidalu,
ribokite skirtingų piktogramų skaičių,
išskirkite piktogramas iš gaubiančio fono,
atsargiai kurkite trimates piktogramas, jos traukia dėmesį, bet ir blaško;
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uţtikrinkite, kad pasirinkta piktograma išsiskirtų iš nepasirinktų tarpo,
kiekviena piktograma turi būti unikali,
vienos šeimos piktogramos turi harmonizuoti tarpusavyje,
projektuokite piktogramų judėjimą, tempdamas piktogramą paskui ţymiklio turėtų slinkti
pati piktograma, papilkinta piktograma, jos permatomas rėmelis arba juodas
stačiakampis;
pridekite papildomos informacijos, pavyzdţiui, didesnė byla turėtų didesnį šešėlį, spalvos
galėtų ţymėti bylos naujumą, būtent senesnės bylos pilkai geltonos, naujesnės, sodriai
geltonos;
10-3 pav. iliustruoja, kaip sukurti koncepcinę nuorodą tarp grafinio simbolio parodyto
ekrane ir funkcijos, kurią jis vykdo.
Funkcija,

Naudotojo
interpretuojamas
objektas

pavyzdžiui,
spausdinimas

Piktograma

Metaforos realizacija

Vaizdas, pvz.

Metafora,
pvz. įstaigos stalas

Abstrakti esybė,
pavyzdžiui
spausdinimo
įrenginys

Rūšinė esybė,
pavyzdžiui,
elektromechaninis
spausdintuvas

Komponentai, pvz.

Pagrindiniai vienetai,

Egzempliorius,

pavyzdžiui,
spausdintuvas ir
popieriaus lapas

pavyzdžiui,
spausdintuvas,
automatiškai
įtraukiantis popierių

10-3 pav. Piktogramų vaizdo kūrimo procesas
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10.4

GRAFINIO NAUDOTOJO SĄSAJŲ ĮVAIRIŲ PLATFORMŲ STILIAI

Grafinę naudotojo sąsają yra sunkiau projektuoti, nes ši sąsaja valdo maţiausiai du
įvesties įtaisus, paprastai pelę ir klaviatūrą. Ji suteikia naudotojui operatyvųjį grįţtamąjį
ryšį, daugialangiškumą ir tiesioginę manipuliacija objektų vaizdais. Dauguma sąsajų yra
kuriama, naudojant priemones, kuriose paprastai aibė sąveikos technikų, skirtų kurti
meniu, slinkties juostas ir mygtukus.
Pagrindiniai grafinių naudotojo sąsajų stiliai yra IBM CUA (angl. Common User Access),
Apple Macintosh, organizacijos OSF (angl. the Open Software Foundation) sąsaja Motif,
AT&T OPEN LOOK ir kiti. Kiekvieno stiliaus sąsajos kūrimas yra paremtas jai skirtomis
priemonėmis. Kiekviena grafinė naudotojo sąsaja turi savitą langų sistemą.
10.5

X WINDOW SISTEMA

X Window sistema tapo standartas langinėms UNIX operacinės sistemos sąsajoms. Ji
suteikia efektyvią grafinę sistemą, paremtą aibe hierarchinių kintamo dydţio langų (ţr. 4–
5 pav.). Sistema X Window nepateikia specifinės naudotojo sąsajos, bet vietoje to
paremia aibę priemonių, skirtų šioms sąsajoms kurti.
Projektavimo tikslai X Window sistemai apima šiuos aspektus:
Sistema turi leisti realizuoti daugelį darbalaukių
Dalykinės programos turi nepriklausyti nuo monitorių.
Sistema turi dirbti tinkle.
Sistema turi būti plečiama.
Pirmi trys tikslai išskiria X Window sistemą iš kitų langinių sistemų. X Window sistema
turi kliento-serverio architektūrą, kurioje sąsaja yra atskirta nuo įvesties ir išvesties
įrenginių valdymo. Įvesties ir išvesties įrenginius valdo serverio procesas ir sąsaja,
susieta su taikomaisiais procesais.
10.6

GRAFINIO NAUDOTOJO SĄSAJOS LYGMENYS

Grafines naudotojo sąsajas yra sunku tiesiogiai lyginti dėl didelio jų skaičiaus. Pedţio
darbe (Peddie, 1992) yra pasiūlytas organizacinis GNS modelis, kuriame yra išskirti šeši
lygmenys, esantys tarp procesoriaus ir dalykinės programos (ţr. 4-6 pav.).
Objektinis modelis yra realizuotas Hewlett Packard sukurtoje sistemoje New Wave.
Objektas apima duomenis ir dalykinę programą, kuri generuoja ir apdoroja šiuos
duomenis. New Wave remiasi objektų duomenų bazės valdymu. Jis atlieka tris
funkcijas: taikomųjų programų ir duomenų valdymą, taikomųjų programų prieţiūrą
bei objektų integraciją.
Dalykinių programų sąsaja yra programavimo kalbos kreipinių aibė, kurią dalykinių
programų kūrėjai naudoja, projektuojant GNS. Kūrėjas nurodo, kuri funkcija, kaip
antai, langas, meniu, slinkties juosta arba piktograma yra reikalinga ir kada ji
reikalinga.
Grafinė naudotojo sąsaja apima vaizdo ekrano elementus ir veiksmus su jais. Riba
tarp GNS ir langų sistemos skiriasi įvairių tiekėjų gaminiuose.
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Langų sistema yra X Window sistemoje. Kitose langų sistemose, būtent Microsoft
Windows, GNS, ir langų sistema yra integruotos.
Vaizdų modelis egzistuoja tik kai kuriose sistemose, kaip antai Sun Microsystem‘s
Next.
Operacinė sistema kai kuriais atvejais yra GNS dalimi, kaip antai Macintosh arba
Amiga. Tuomet GNS pasikrauna automatiškai, tik įjungus kompiuterį. Kitais atvejais,
GNS galima pasirinkti. Daugelis grafinių sąsajų priklauso šiai grupei.
10.7

OBJEKTINIS GRAFINĖS SĄSAJOS PROJEKTAVIMO PROCESAS

GNS projektavimas yra paremtas objektine metodika. Tuomet naudotojas iš pradţių
nurodo objektą, tuomet nurodo veiksmą. Projektuotojas analizuoja naudotojo poreikius,
nagrinėdamas verslo tikslų ir poreikių kontekstą. Naudotojų poreikiai yra nagrinėjami
trimis aspektais:
naudotojas, darbo grupės ir jų charakteristikos;
atliekamos uţduotis ir jų charakteristikos;
apdorojami objektai ir jų charakteristikos.
10.7.1

PIRMAS ETAPAS – NAUDOTOJŲ POREIKIAI

Atliekama verslo išorinė analizė, nustatomos problemos, strateginiai ir operaciniai tikslai.
Apibrėţiamos kompiuterizuojamos uţduotys. Toliau bus kuriamas verslo koncepcinis
modelis, analizuojama, kaip naudotojai veikia tame versle, identifikuojant apdorojamus
objektus. Detaliau šis procesas yra aprašytas Programų sistemų laboratorinių darbų
reikalavimuose[Čaplinskas, 2002].
10.7.2

ANTRAS ETAPAS – IDENTIFIKUOTI OBJEKTUS, SUSIJUSIUS SU VISAIS NAUDOTOJAIS
IR DARBO GRUPĖMIS

Šis etapas yra svarbus, nes bet kuri sistema gali apdoroti vieną objektų sistemą, nepaisant,
kiek yra naudotojų ir darbo grupių. Skirtingi naudotojai atlieka skirtingas uţduotis su tais
pačiais objektais. Pavyzdţiui, teatro vadovas planuoja ţiūrovų išdėstymą salėje,
darbuotojas plane paţymi uţsakymus, rinkodaros vadybininkas taiso susodinimo planą,
siekiant optimizuoti įplaukas.
Pradţioje yra svarstomos pirminių ir antrinių agentų uţduotys. Kiekvienai grupei yra
aprašomas uţduočių sąrašas ir visi daiktavardţiai jame turi būti pabraukti. Kai kurie
daiktavardţiai gali neturėti ryšio su siūloma sistema, tačiau šiame etape visi turi būti
įtraukti. Šio etapo rezultatas – ilgas potencialių objektų sąrašas.
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10.7.3

TREČIAS ETAPAS – NUSPRĘSTI SISTEMOS VAIDMENĮ IR NUSTATYTI MATOMUS
OBJEKTUS

Šiame etape yra nutariama, kuriuos objektus sistema turėtų remti, o kurie liks uţ sistemos
ribų.
Šio etapo rezultatas – ataskaita apie sistemos vaidmenį, remiant naudotojų ir darbo grupių
veiklą. Nusprendus, kokį vaidmenį vaidins sistema organizacijoje, galima klasifikuoti
objektus. Objektai yra ţymimi skaičiais, priklausomai nuo jų automatizavimo lygmens:
1 – pilnai automatizuojami objektai, nematomi sąsajoje.
2 – objektai yra matomi sąsajoje, naudotojas atliks su jais veiksmus.
3 – šie objektai liks sistemos išorėje, atsakingas uţ jų apdorojimą bus pats naudotojas.
Kiekvienas antrame etape įvardintas objektas turi būti klasifikuojamas. Klasifikuojant
objektus, paprastai yra atrandami dvigubi objektai, kaip antai uţsakovas ir uţsakovai yra
tas pats objektas. Šiuo būdu objektų sąrašas ţymiai sutrumpėja. Objektų klasifikacija
priklauso nuo sistemos vaidmens organizacijoje.
Toliau yra nagrinėjami tik objektai, kurie buvo paţymėti klasifikatoriais 1 ir 2. Šie
objektai yra analizuojami, siekiant nustatyti šių objektų ryšius. Pastarieji gali būti trijų
tipų:
Kai kurie iš šių objektų gali būti kitų objektų atributai ir tokiu būdu jie yra sujungiami
į vieną objektą. Pavyzdţiui, pavardė, adresas ir telefono numeris gali būti sujungti į
objektą „uţsakovas―
Vienas objektas gali turėti skirtingus pavadinimus, kaip antai „uţsakymas― ir
uţsakymų aplankas. Tuomet vieną objektą galima pašalinti iš sąrašo.
Kai kurie objektai yra tiesiog sistemos išvestis arba ataskaitos, kurios yra
generuojamos, kai naudotojas atlieka veiksmus su kitais objektais, kaip antai
mokėjimo kvitas gali būti objektų sąraše, tačiau svarbus objektas yra mokėjimas.
Naudotojas gali paprašyti sistemą patvirtinti mokėjimą. Todėl objektas „kvitas― neturi
būti objektas lygiavertis objektui „mokėjimas―.
Trečio etapo rezultatas – perţiūrėtas, ţymiai sumaţėjęs ir suklasifikuotas objektų
sąrašas.
10.7.4

KETVIRTAS ETAPAS – APRAŠYTI MATOMUS OBJEKTUS

Aprašomi objektai, paţymėti klasifikatoriumi ‗2‘. Kiekvienas objektas yra aprašomas
šiais aspektais:
kas turi ryšį su objektu,
kas yra atsakingas uţ objekto valdymą,
objekto pavaizdavimas
Toliau, objektas yra aprašomas, atsiţvelgiant į pasirinktą metaforą
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10.7.5

PENKTAS ETAPAS – NUSTATYTI OBJEKTŲ RYŠIUS

Nustatomi objektų ryšiai: kurie yra asocijuoti su kitais, kurie priklauso kitam objektui, o
kurie yra siunčiami kitiems objektams. Objektų ryšių prigimtis priklauso nuo pasirinktos
metaforos. Šiame etape apibrėţiama, kaip naudotojas sąveikaus su sistema.
10.7.6

ŠEŠTAS ETAPAS – KIEKVIENO OBJEKTO VAIZDAS

Šiame etape projektuotojas pavaizduoja kiekvieną objektą, siekdamas uţtikrinti
naudotojo ir objektų geriausio ryšio. Jis kuria sąrašus, išvardijant visų meniu turinius,
kiekvieną formą, lentelę ir sąrašą. Piktogramos turi būti aprašomos kartu su jų veiksmais.
Pavyzdţiui, rezervacijos piktogramą traukimas link spausdintuvo piktogramos turėtų
iššaukti rezervacijos formos spausdinimą.
10.7.7

SEPTINTAS ETAPAS – NUPIEŠTI SĄSAJOS ESKIZĄ

Ranka nupieštas eskizas yra naudingas, aptariant sąsajos eskizą su naudotojais. Aptarimas
gali pakeisti eskizą, todėl projektuotojas neturėtų gaišti daug laiko, piešdamas eskizą.
10.7.8

AŠTUNTAS ETAPAS – IŠBANDYTI PROJEKTĄ SU NAUDOTOJAIS

Būtina stebėti naudotojo reakciją, kai jis pasirenka objektus, mato objektų vaizdus,
prieinamus veiksmus su objektais su jų pavaizdavimą. Projektas turi būti
modifikuojamas, atsiţvelgiant į naudotojo reakciją.
10.8

KLAUSIMAI KARTOJIMUI

Naudojant GNI organizacinį modelį, palyginkite skirtingų sistemų sąsajas.
Naudotojui yra svarbūs tris GNI elementai, būtent išvaizda, elgsena ir metafora.
Paaiškinkite, ką reiškia kiekvienas aspektas.
Pradedamas naujas projektas, kuriame yra numatoma informacinėmis technologijomis
paremti poliklinikos registratūros veiklą. Norima sukurti sąsają, kuri atitiktų tiek
registratoriaus, tiek paciento poreikius. Aprašykite projektavimo metodiką, kuria
remiantis galim būtų sukurti tokią sistemą. Metodika turėtų apimti duomenų rinkimą
ankstyvuose projekto etapuose, projektavimo procesus, naudotojų testavimą ir projekto
dokumentaciją.
Projektinė grupė kuria balsavimo sistemos sąsają. Pasirinkti kandidatus yra siūloma
dviem būdais: ţymimosiomis akutėmis (angl. radio button) ir laukai su sąrašu (angl.
combo box) standartinio 10 taškų šriftu.
Palyginkite šiuos būdus, kai yra keturi kandidatai, numatykite santykinę uţduoties
atlikimo trukmę ir klaidų tikimybę.
Ekspertas vertintojas pastebėjo, kad siūlomi pasirinkimo būdai atitinka jaunų rinkėjų
gebėjimus, o pagyvenusiems ţmonėms gali būti sudėtinga valdyti pelę. Jis rekomenduoja
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dar vieną variantą, kuriame būtų padidintas šriftas iki 20 taškų ir numeruojamas sąrašas,
skirtas
kandidato
numerį
įvesti
iš
klaviatūros.
Aprašykite bendro projektavimo procesą arba socialinio poveikio dokumentą, kuriame
atsispindėtų minėta situacija.
Kas yra bendras projektavimas (angl. participatory design)? Pateikite tris argumentus uţ
ir tris prieš šią projektavimo metodiką.
10.9
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11

S Ą VE I K O S Į R A N G A

Nuo 1960 metų besivystanti kompiuterinių pramonė gamina spartėjančius procesorius,
talpesnes atmintys ir tobulėjančią įvesties/išvesties įrangą. Dešint simbolių per sekundę
spausdinančius teletaipus pakeitė spartūs grafiniai ekranai ir spausdintuvai. Nors
klaviatūra iš esmės liko pirminiu įvesties įrenginiu, tačiau mobilių įrenginių naudotojams
yra sukurtos kitos įvesties priemonės. Nurodymo prietaisai – pelė, liečiamasis ekranas –
atlaisvimo naudotoją nuo klaviatūros daugelyje uţduočių. Ateityje numatoma įtraukti
judesius, trimačius nurodymus. įvestį ir ivestį balsu, dėvimus prietaisus ir kitus
įvesties/išvesties būdus.
Nurodymo įrenginiai yra nuolat tobulinami, stengiantis atitinkti konkrečių naudotojų
grupių poreikius. Kuriami ir egzotiški nurodymo prietaisai, kaip antai ţvilgsnį sekantys
įrenginiai, duomentų pirštinės ir kiti. Eksperimentų su neįgaliais naudotojais rezultate
atsirado smegenimis valdomas pelės judesys, nors šios kūne įskiepytų įrankių kūrimas
kelia daug diskusijų. Nauji įrenginiai sukuria palankią aplinką naujiems kompiuterių
taikymams (Card, Mackinlay, Robertson, 1991, Abowd, Mynatt, 2000).
Spalvoti ekranai yra įprasti staliniuose ir nešiojamuose kompiuteriuose, vis daţniau
sutinkami delniniuose įrenginiuose. Tačiau skiriasi didelių ir maţų ekranų valdymo
strategijos. Skaitmeniniai fotoparatai su tiesiogine perţiūra skystųjų kristalų monitoriuje
yra sėkmės pavyzdys. Didţiuliai aukštos rezoliucijos ekranai taip pat atvėrė naujas
taikymų galimybes. Pigūs spalvoti spausdintuvai verčia suabejoti raštinės be popieriaus
(angl. paperless office) idėja. Brailio spausdintuvai išplėtė naudotojų ratą.
Šalia atskirų įvesties ir įišvesties įrenginių tobulinimosi, daug pastangų skiriama
11.1
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12

T I E S I O G I N Ė S I R VI RT U A L I O S N A U D O T O J O A P L I N K O S

Kai kurios interaktyvios sistemos yra labai populiarios, kitos – priimamos nenoriai. Iš
teigiamų pojūčių, naudojant sąsajas, daţniausiai yra minimi šie:
puikios sąsajos įvaldymo galimybės,
sugebėjimas atlikti uţduotis,
lengvas pradinis išmokomumas ir tolesnis tobulinimasis,
galimybė išlaikyti puikų gebėjimą valdyti sąsają per ilgą laiką,
sąsajos naudojimo malonumas,
troškimas gerai pasirodyti sąsajos naujokams,
noras ţvalgyti veiksmingesnius sistemos aspektus.
Šie pojūčiai pavaizduoja tikrai patenkintą naudotoją. Tokie jausmai yra tiesioginio
manipuliavimo sąsajų kūrimo tikslai. Pastarieji yra pasiekiami
vizualizuojant objektus ir veiksmus;
sparčiais, atšaukiamais, paţingsniais veiksmais;
keičiant klaviatūroje renkamas komandas veiksmo su pageidaujamu
objektu nurodymu.
Tiesioginio manipuliavimo aplinkos yra diegiamos ne tik darbalaukiu paremtose
sąsajose. Ţaidimuose yra naudojamos trimatės aplinkos ir naujoviški taško nurodymo
įtaisai. Tiesioginės (angl. direct manipulation) aplinkos yra tobulinamos iki virtualių
aplinkų, kurios panardina naudotoją į dirbtinį pasaulį.
12.1

TIESIOGINIO MANIPULIAVIMO SĄSAJŲ PAVYZDŢIAI

Jokia konkreti sąsaja neturi visų galimų teigiamų savybių — tokia sąsaja nėra
įmanoma. Kiekvienas iš toliau nagrinėjamų pavyzdţių turi savybių kiekį, pakankamą
tenkinti naudotojo poreikius.
12.1.1

TEKSTŲ DOROKLĖS

Pirmuosiuose tekstų dorojimo priemonėse tekstas buvo redaguojamas iš komandinės
eilutės, kaip antai UNIX teksto redaktorius VI. Naudotojas redagavo tik vieną einamąją
teksto eilutę. Toliau pasirodė priemonės, kuriuose buvo matomas puslapis ir jame
judantis kursorius, būtent EMACS.
1990 metų pradţioje atsirado teksto doroklės (ţr. 12-1 pav., angl. word processor),
paremtos principu „ką matai, tą atspausdins― (angl. What You See Is What You Get, WYSIWYG). Šiuo metu rinkoje populiariausios yra šios tekstų doroklės: Microsoft Word,
Lotus Word Pro, Corel Word Perfect ir kitos. Teksto doroklių pranašumai:

190

naudotojai mato visą tekstą išdėstytą puslapyje,
dokumentas yra matomas toks, koks jis bus atspausdintas popieriuje,
ţymeklio veiksmai yra matomi,
ţymeklio judesys yra natūralus,

12-1 pav. Teksto doroklės pavyzdys: Microsoft Word iš Office XP paketo.

piktogramos paspartina daţniausiai atliekamus veiksmus,
iš karto matomas veiksmo rezultatas,
spartus atsakas,
lengvai atšaukiami veiksmai.
Tekstų doroklių problemos buvo nagrinėjamos empiriškai. Tekstų doroklėse yra
išbandyta daug technologinių sprendimų, būtent
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integruoti tekstas, grafika, skaičiuoklės lentelės ir panašiai,
leidybos sistemos pertvarko spausdintinį tekstą iš vieno į daug
stulpelių, derina šriftus, pilkumo skalę, spalvas, kaip antai Adobe
PageMaker, QuarkXPress ir kitos,
pateikčių programinė įranga kuria spalvoto teksto ir grafikos vaizdus,
skirtus rodyti dideliuose ekranuose, kaip antai Microsoft PowerPoint,
Adobe Persuasion ir kiti produktai,
hiperterpės ir ţiniatinklio aplinkos nukreipia naudotoją iš vieno
tinklapio į kitą,
pagerintos makrokomandų paslaugos suteikia naudotojui galimybę
kurti, išsaugoti ir modifikuoti daţnai pasitaikančių veiksmų sekas,
daţnai priemonės pasirodo su makrokomandų rinkiniais, būtent verslo
laiškų rašymo, lankstinukų rengimo ir panašiais;
gramatikos tikrinimas ir sinonimai taip pat yra standartinė daugelio
teksto doroklių dalis,
dokumentų surinkikliai (angl. document assembler) remia sudėtingų
dokumentų kūrimą, kaip antai kontraktų ar testamentų, kuriuose
pastraipų tekstas priklauso nuo autoriaus, būtent vyras ar moteris,
pasiturintis ar ţemesnių pajamų, nuomininkas ar savininkas ir panašiai.
12.1.2

SKAIČIUOKLĖS

Pirmą skaičiuoklę — VisiCalc — sukūrė 1979 metais Harvardo Verslo mokyklos
studentai, Dan Bricklin ir Bob Frakston, kuriems nusibodo nuolat kartoti skaičiavimus
verslo dalykų kursiniuose darbuose. Jų skaičiuoklėje galima buvo atlikti veiksmus 254
eilutėse ir 63 stulpeliuose. Ketvirtame stulpelyje buvo rodomos pirmų trijų stulpelių
sumos. Jei pirmų trijų stulpelių duomenis kito, automatiškai buvo perskaičiuojama suma.
Sudėtingos gamybos, platinimo išlaidų, pardavimo pajamų, nuolaidų ir pelno
priklausomybės buvo saugomos įvairiems regionams ir laikotarpiams.
Konkurenciniai produktai pasirodė labai greitai, kaip antai Lotus 1-2-3 dominavo 1980aisiais, o šiuo metu populiariausias yra Microsoft Excel.
12.1.3

ERDVINIŲ DUOMENŲ VALDYMAS

Geografinėse informacinėse sistemose duomenis yra pavaizduojami ţemėlapyje.
pirmosios geografinės informacinės sistemos (GIS) prototipas pasirodė 1980 metais,
kuriame naudotojai matė pasaulio ţemėlapį, galėjo keisti mastelį ir stebėti ţymes,
nurodančias karinių laivų padėtį.
Tobulesnės geografinės sistemos leido keisti mastelį iki pastatų siluetų, rodė trimačius
kūginius bylų katalogus, organizacijų struktūras, ekonominius, administracinius
ţemėlapius ir kitus. Vienas iš geografinės sistemos pavyzdţių pasaulyje yra ArcView (ţr.
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12-2 pav. ), o iš Lietuvoje sukurtų geografinės informacijos sistemų galima paminėti
sistemą „Akis― (ţr. 12-3 pav., 12.6.2 skirsnį).
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12-2 pav. ArcView geografinės sistemos ţemėlapio pavyzdys. Prieiga
Internete [ţiūrėta 2004 10 26]:
< http://www.esri.com/mapmuseum/mapbook_gallery/volume18/busines
s2.html >

12-3 pav. Vienas iš geografinės informacijos sistemos „Akis― rodinių.
Prieiga Internete [ţiūrėta 2004 10 26]: < http://www.akis.mii.lt/ >
12.1.4

VAIZDO ŢAIDIMAI

Ši grafinių sąsajų rūšis patyrė įspūdingiausią pasisiekimą. Pirmieji ţaidimai – kaip antai
teniso ţaidimas PONG – leido naudotojui klavišais valdyti ekrane baltą stačiakampį,
kuris vaidino teniso kamuoliuko vaidmenį.
Tobulėjant technologijoms, atsirado spalvoti ţaidimai su garsais ir sudėtingesnėmis
taisyklėmis, būtent Pacman, Donkey Kong ir kiti. Vystantis programinei ir techninei
įrangai atsirado kelių ţaidėjų varţybos, trimati grafika, stereo garsas, pavyzdţiui, Sony
Play Station, Nintendo GameCube ir kiti. Daugumoje ţaidimų skaičiuojami taškai, kas
leidţia konkuruoti su geriausiais pasiekimais. Ši strategija skatina gerinti ţaidimo
įgūdţius ir įtraukia naudotoją į nuoseklų meistriškumo tobulinimą. Portabilūs ţaidimų
įrankiai, kaip antai Game Boy – leidţia ţaisti keliaujant. Kelis ţaidėjus remia ir daugelis
Interneto ţaidimų.
Tipiniame ţaidime yra parodomas patrauklus veiklos laukas. Veiksmai – klavišų
paspaudimas, valdymo svirties (angl. joystick) judesiai arba rutulio posūkiai – sukelia
greitą atsaką ekrane. Nereikia įsiminti jokios sintaksės, todėl nėra sintaksinių klaidų.
Klaidos pranešimai yra labai reti, nes neteisingą veiksmą, būtent per greitą ar per lėtą
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judesį, galima visada atšaukti. Šie principai pasiteisino ţaidimuose, todėl yra perkelti ir
kitose srityse, pavyzdţiui, raštinių automatizavimas, interaktyvios aplinkos ir panašios.
Ţaidimai yra naudojami ir mokomosiose programose, pavyzdţiui miesto planavimo
mokymą remia ţaidimas SimCity ar jo variantai.
12.1.5

KOMPIUTERINIS PROJEKTAVIMAS

Daugelis automobilių ir kitų mechanikos prietaisų kompiuterinio projektavimo sistemų
(angl. computer-aided design) naudoja tiesioginio manipuliavimo principus. Pastatų
architektai turi galingas projektavimo priemones, kurios operuoja stambiais struktūriniais
komponentais, projektuojant perdangas, interjerus, aplinką, vandentiekio sistemą,
elektrines instaliacijas ir pan. Baigtam projektui sistema paskaičiuoja statybos kainą,
įtampos kritimą ir galimas gamybos problemas.
Panašios į kompiuterinio projektavimo sistemas yra kompiuterinės gamybos
(angl. computer-aided manufacturing) sistemos. Jos pavaizduoja operatoriui bendrą
gamybos procesą ir proceso komponentus, prietaisų rodiklius. Šių sistemų tikslas yra
remti inţinieriaus darbą.
12.1.6

RAŠTINĖS AUTOMATIZAVIMAS

Jau pirmosiose raštinės automatizavimo (angl. office automation) sistemose yra
naudojamas tiesioginis manipuliavimas. Pirmoji priemonė – Xerox Star – turėjo
priemones tiesiogiai formatuojančias tekstą, grafiką, daugybę šriftų. Naudotojo sąsajoje
naudojamas pele valdomas kursorius (ţr. 12-4 pav.). Kita – Apple Lisa (ţr. 12-5 pav.)–
sistema nepelnė komercinio pasisiekimo, tačiau jos kūrimo patirtis prisidėjo prie tolesnių
Macintosh programų sistemų sėkmės.
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12-4 pav. Xerox Star su ViewPoint sistemos naudotojo langas
(http://www.digibarn.com/friends/curbow/star/retrospect/)
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12-5 pav. Apple Lisa programų sistemos 1983 metų versijos langas
< http://home.san.rr.com/deans/prototypes.html >

Šiuo metu rinkoje dominuoja Microsoft raštinės automatizavimo programinė įranga, kuri
iki šios yra panaši į Macintosh sistemų protėvius.
Tiesioginės sąsajos įrodė savo privalumus pradedantiesiems naudotojams.
Atliekami tyrimai parodė, kad patyrusiems naudotojams šiuos rezultatus reikia
vertinti atsargiau.
12.1.7

TIESIOGINIŲ APLINKŲ VYSTYMASIS

Sėkmingai tiesioginei aplinkai reikalingas tinkamas realybės modelis. Naudodami teksto
dorokles, mes patys to neţinodami, naudojame dešimtis redagavimo komandų, kurios
slepiasi po mygtukais ir meniu. Tiesioginės aplinkos yra vis plačiau naudojamos
namuose, kai galima nustatyti patalpų temperatūrą, apšvietimą, valdyti signalizaciją ir
kitą.
Suformuluoti keli tiesioginių aplinkų principai:
virtualumo principą – vaizduojamos ir manipuliuojamos realybės principas– 1980 metais
suformulavo Ted Nelson, kuriame sakoma, kad objektai ir veiksmai yra pavaizduojami
reikšminiais vaizdais;
permatomumo principas – naudotojas atlieka uţduotis, o priemonė išnyksta – 1991
metais suformulavo Chris Rutkowski, tai yra fiziniai veiksmai arba paţymėtų mygtukų
(angl. labeled buttons) paspaudimai naudojami vietoje sudėtingos sintaksės;
spartūs, paţingsniai ir atšaukiami veiksmai yra tiesiogiai matomi.
Tiesioginės aplinkos įtakojo ir naujoviškų mokymo aplinkų atsiradimą, kaip antai paperto
LOGO kalba, skirta mokyti vaikus programavimo.
Tiesioginių aplinkų problemos:
Tačiau tiesioginės aplinkos ne visada yra geresnes uţ tekstą, ypač regos sutrikimų
turintiems naudotojams. Pastariesiems komandų eilutės sąsaja yra patogesnė. Šiems
naudotojams sukurti specialūs ekrano ir darbalaukio skaitikliai, naršyklės, skaitančios
tinklapio turinį ir kitos priemonės.
Tiesioginės aplinkos uţima daug ekrano vietos, todėl dalis svarbios informacijos yra
uţklojama kitais langais arba yra uţ lango ribų. Patyrę naudotojai mieliau įjungia
lentelinį katalogo vaizdą, kuriame mato apie 50 dokumentų nei grafinės dokumentų
piktogramas, kurių lange telpa tik apie 10.
Kai piktogramų yra daug, naudotojai taip pat turi mokytis suprasti jų prasmę.
Projektuotojui piktograma gali būti aiški, o naudotojui – ne. Pavyzdţiui, dideli oro uostai
naudoja piktogramas, kad juos suprastų įvairiakalbiai keleiviai, tačiau jų prasmė daţnai
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nėra aiški. Kompiuteriuose virš piktogramų pasirodo piktogramos antraštė, tačiau tai yra
tik dalinis sprendimas.
Pavaizdavimas gali klaidinti. Naudotojas suvokia piktogramą savaip, padaro netinkamas
išvadas apie leistinas operacijas. Naudotojai gali pervertinti arba neįvertinti analogiškos
sąvokos funkcijas.
Puikiai spausdinančiam naudotojui kilnoti ranką nuo klaviatūros prie pelės uţima daugiau
laiko nei atspausdinti simbolių eilutę klaviatūra, būtent matematinių reiškinių įvestis.
Todėl tiesioginėms priemonėms reiktų pateikti ir klaviatūros įvesties alternatyvą
patyrusiems naudotojams. Negrafinė tekstų doroklė Emacs – tai galingos priemonės,
skirtos greitai įvesti tekstus iš klaviatūros, pavyzdys.
Sudėtinga yra parinkti tinkamus objektus ir veiksmus, kuriant tiesioginė aplinką.
Paprastos metaforos, kaip antai pieštumo ar trintuko, yra geras išeities taškas. Dviejų
metaforų derinimas jau yra sudėtingesnis ir gali sukelti painiavą. Pageidautinas yra
teigiamas emocinis vaizdo fonas, tarkime kanalizacijos vamzdyno sistema tikrai
netinka elektroninio pašto sistemos metaforai.
Kai kuriuos tiesioginių aplinkų principus yra netikėtai sunku įgyvendinti
programų sistemose. Spartūs ir paţingsniai veiksmai turi dvi pasekmes, būtent greitą
suvokimo ir veiksmų ciklą, maţesnį uţ 100 msek bei atšaukimą. Standartinė
duomenų bazės uţklausos vykdymas gali uţtrukti, todėl jų įgyvendinimas reikalauja
specialių programavimo būdų. Atšaukimo veiksmas yra dar sunkiau įgyvendinamas,
nes reikalauja saugoti visus veiksmus ir apibrėţti atšaukimą kiekvienam veiksmui.
Tai reikalauja kitokio programavimo, nes neatšaukiamą veiksmą realizuoja vienas
funkcijos kvietimas, o atšaukiamam veiksmui reikia veiksmų įrašymo procedūros.
Tinklapių sąsajų kūrėjai susiduria su kitais iššūkiais, nes HTML standartas riboja
tiesioginį naudojimą, net naudojant JavaScript. Dinaminis HTML yra lankstesnis,
tačiau įgyvendinti tiesioginę aplinką tinklapiuose geriau tinka Java ir Flash
technologijos.
12.2

TIESIOGINIS PROGRAMAVIMAS

Tiesioginės aplinkos nėra naudojamos vien tik uţduotims atlikti. Jose galima
programuoti, panašiai, kaip yra programuojamas automobilio daţymo robotas. Pastarojo
petys yra nustatomas judėti ir ţingsnis po ţingsnio daţyti automobilį. Vėliau šie ţingsniai
yra kartojami sparčiau. Šis pavyzdys iliustruoja tiesioginio programavimo galimybes.
Fiziniai prietaisai taip pat jau įprastai yra tiesiogiai programuojami. Kai kurios teksto
doroklės leidţia kurti makrokomandas, kuriose įsimena veiksmų seką, kuri toliau yra
kartojama.
Šis būdas praverstų yra sąsajose, kurios įsimintų naudotojo pasikartojančius veiksmus ir
automatiškai kurtų makrokomandas. Toliau, naudotojui pritarus, likusi besikartojanti
uţduoties dalis būtų vykdoma automatiškai.
Kitas tiesioginio programavimo būdas yra pateikti naudotojui tiesioginio programavimo
priemones, kuriose jis aprašytų savo pageidavimus. Taisyklinis programavimas su
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grafiniais elementais yra patrauklus tiek vaikams, tiek suaugusiems programuotojams
(Smith, Cypher, Spother, 1994). Kitoje priemonėje vaikams – ToonTalk – animuoti
simboliai atlieka veiksmus, statant linksmus pastatus (Kahn, 1999).
Tiesioginio programavimo priemonė turėtų atitikti šiems reikalavimams (Potter, 1993),
būtent:
pakankamas skaičiavimų apibendrinimas,
tinkamos duomenų struktūros, kaip antai katalogų bylų struktūra, grafinių objektų
struktūrinis pavaizdavimas, ir operacijos: šakojimo, loginės bei taikomos srities
specializuotos operacijos;
lengvas redagavimas ir programavimas, remiantis aprašais, pavyzdţiais, demonstravimu,
pasiţymintis moduliškumu, parametrų perdavimu ir panašiais;
paprastas argumentų kreipimasis ir priskyrimas: tiesioginis manipuliavimas; reikšminiai
vardai ir piktogramos, kontekstinis vykdymas ir rezultatų pateiktis;
ţema rizika: aukštas programų patikimumas, stabdymo ir tęsimo galimybės, naudojamos
daliniame vykdyme, veiksmų atšaukimas leidţia taisyti klaidas nenumatytuose
gedimuose.
Tiesioginio programavimo tikslas yra suteikti naudotojams galimybę lengvai ir patikimai
automatiškai kartoti veiksmus, naudojamus naudotojo sąsajoje.
12.3

TRIMAČIOS SĄSAJOS

Trimačios sąsajos labiau atspindi realų pasaulį. Tačiau pasimesti naudotojas gali ir šioje
aplinkoje, jei ji yra sudėtinga ir lėta (Risden, Czerwinski, Munzner, Cook, 2000,
Cockburn, McKenzie, 2002). Daugelis sąsajų yra paprastesnių nei realus pasaulis, daţnai
vadinamos 2D sąsajos. Jos uţtikrina vienmatį judesį ir ribotus sąsajos veiksmus bei
vizualizuoja apdorojamus objektus ir veiksmus. Trimatės medicinos, architektūros ir kitų
taikomųjų sričių sąsajos vis dar lieka problemiškos inţinieriams.
Viena iš sąsajos stiliaus pasirinkimo alternatyvų yra „pagerintos― 2D sąsajos arba 2D+,
kurios yra teigiamai vertinamos specialistų bendruomenėje.
Grynos 3D sąsajos pasiteisino medicinos, architektūros, kompiuterinio projektavimo,
cheminių medţiagų struktūrų modeliavimo ir mokslinio simuliavimo taikomuosiuose
srityse. Tačiau jų sėkmę lemia savybės, kurios sąsajos naudojimą padaro patogesnį nei
realybėje, pavyzdţiui, magiškas spalvų ir formų keitimas, lengvas objektų dubliavimas,
suspaudimo ir ištempimo galimybės, sugrupavimo ir grupių skaidymas, siuntimas
elektroniniu paštu, veiksmų atšaukimas ir panašios. Šios galimybės nėra taip lengvai
įgyvendinamos realybėje.
Pasirodančios trimačių sąsajų prototipai nėra besąlygiškai teigiamai vertinami. Oro
komunikacijų valdymo specialistai teigia, kad rodydama aukštį tik uţgriozdina vaizdą
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vietoje tiesiogiai nurodyti dvimatėje aplinkoje. Skaitmeninės biblioteka graţiai atrodo su
lentynomis ir jose esančiomis knygomis, tačiau varţo paiešką ir nuorodų kūrimą.
Trimačiame bylų katalogo lange telpa maţa bylų dalis, reikalingos tobulesnės navigacijos
priemonės. Kai kur trimatės savybės yra naudojamos uţdaviniuose, kuriems tiktų ir
dvimatės savybės, kaip antai stulpeliniuose diagramose (Levy, Zacks, Tversky, Schiano,
1996), nes jos patinka naudotojams.
Trimatės sąsajos yra sėkmingai naudojamos ţaidimuose, kuriuose ţaidėjas vykdydamas
uţduotį vaţinėja po miestą, aplanko graţias vietoves. Kovinėse ţaidimuose vyksta gatvės
susišaudymai, priešininkų siekimas, kovojama senovinėse pilyse. Internetiniai ţaidimai,
kaip antai ActiveWorld, įtraukia tūkstančius ţaidėjų ir jų kuriamų „pasaulių―, tokių kaip
pramogų parkuose, parduotuvių alėjose. Ţaidimų aistruoliai praleidţia jose ištisas
valandas.
Trimatės dailės ir pramogų patirtis lėmė naujų ţiniatinklio standartų atsiradimą, kaip
antai VRML, kuris neturėjo didelio komercinio pasisiekimo, tačiau įtakoje X3D
atsiradimą. Su pastaruoju standartu šiuo metu yra siejamos komercinės sėkmės viltys.
Daug pastangų yra skiriama trimačių darbalaukių prototipų kūrimui, kaip antai Microsoft
Task Gallery (ţr. 12-6 pav.), Clockwise3D Win3D (ţr. 12-7 pav.), tačiau kol kas dar nėra
sėkmingų komercinių gaminių.

200

12-6 pav. Microsoft Research task Gallery
< http://research.microsoft.com/ui/TaskGallery/>

Šie darbalaukiai atitinka dalykinės srities metaforą ir atrodo kaip pirkimo, ţaidimų ir kitų
uţsiėmimų patalpos. Erdvinė naršyklė – Browse3D – leidţia naudotojui matyti
tinklalapius trijose sienose, kurios galima apversti. Ji efektyviai valdo iki 16 tinklapių,
tačiau skeptikai mano, kad dvimatė naršyklė geriau išnaudoja ekrano vietą ir greičiau
pakrauna tinklapius.
Nuosaikesnis būdas naudoti trimates sąsajas yra dvimatėse sąsajose pridėti šešėlius.
Tuomet paspaustas mygtukas skiriasi nuo nepaspausto savo išvaizda. Šie pagerinimai
patinka pradedantiesiems naudotojams, tačiau ilgiau naudojant gaminį, jie pasirodė
blaškantis ir painiojantys naudotojus.
Kuriamos rekomendacijos efektyvioms trimatėms aplinkoms, būtent:
atsargiai naudokite šešėlius, perspektyvą ir kitas trimates technikas;
minimizuokite naudotojų uţduočių vykdymo ţingsnių skaičių;
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12-7 pav. Clockwise3D Win3D darbalaukio prototipas
(http://www.clockwise3d.com/experience/simplex.html)

uţtikrinkite, kad tekstas būtų įskaitomas, pavyzdţiui, gerinant kontrastą su fonu;
venkite nereikalingo uţgriozdinimo, dėmesio blaškymo, atspindţių;
palikite dvimatį naudotojo judesį, venkite netikėtų judesių, kaip antai perėjimai per sieną;
uţkirskite kelią klaidoms, pavyzdţiui, chemijos bandymuose leiskite gaminti tik realiai
egzistuojančias molekules;
grupuokite elementus, tuomet paieška bus paprastesnė;
leiskite talpinti grupes erdvėje, būtent kairiosios sienos viršuje arba ţaliame kampe.
12.4

VIRTUALI IR PRATURTINTA REALYBĖ

Pirmosios virtualios realybės terpės simuliavo lėktuvo valdymą skrydţio metu. Jų tikslas
buvo apmokyti busimus pilotus saugioje aplinkoje, prieš tikruosius bandymus. Ekrane
naudotojas matė vaizdą uţ lango, o įvesties įranga buvo tokia, kaip ir piloto kabinoje.
Simuliuojami buvo ir skrydţio garsai. Tobulinant įranga prisidėjo kabinos vibracija ir
pakreipimas kylant ir nusileidţiant. Šios technologijos yra labai brangios, minėta
mokomoji piloto kabina gali kainuoti šimtus milijonų litų.
Architektai taip pat naudoja virtualios realybės priemonės, kai projektuoja trimačius
pastatus, o vėliau pastatas yra apšviečiamas ir parodomas perspektyvoje. Pridėjus
animaciją, galima po šiuos pastatus pasivaikščioti jo viduje ir apeiti iš išorės. Medicinoje
taip pat atliekami eksperimentai, vykdant nuotolines operacijas. Virtualios realybės
technologijos padeda išgydyti psichologines ligas ir įvairias fobijas.
Praturtinta realybė (angl. augmented reality) parado realybės objektus kartu su papildoma
informacija, pavyzdţiui, naudotojas stebi pastatą, o per spacialius akinius mato elektrinę
instaliaciją jo sienose.
Sėminga virtualios realybė aplinka yra įmanoma, integruojant joje daugelį technologijų,
būtent:
vizualūs displėjai gali būti nuo įprastų statiškų ekranų iki uţmaunamų ant galvos šalmų,
tuomet galvos judesiai pakeičia vaizdą ekrane;
galvos padėties jutikliai šalmuose nustato galvos padėtį;
rankų padėties jutikliai yra įmontuojami specialiuose pirštinėse ir siunčia rankos ir pirštų
judesių signalus;
garso įvestis ir išvestis prideda realumo rodomai aplinkai;
kiti pojūčiai, kaip vibracija ir pakreipimai skiriasi nuo pasirikto judėjimo greičio;
labai sudėtinga ir nauja sritis yra asmenų grupės virtualios realybės kūrimas, išbandomas
ţaidimuose.
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12.5

REZIUMĖ

Tarp rinkoje konkuruojančių interaktyvių sistemų, turinčių panašias funkcines galimybes
ir panašių patikimą, kai kurios dominuoja pardavimuose. Pastarosios sistemos paprastai
turi malonią sąsają, kurioje objektai ir veiksmai yra natūraliai apdorojami, kitaip tariant
turi tiesiogines sąsajas. Jos yra lengvai išmokstamos, maloniai naudojamos. Naudojimo
įgūdţiai išsilaiko ir po ilgesnių pertraukų. Veiksmų rezultatas yra iškarto matomas, klaidų
pranešimai yra reti.
Tačiau vien tiesioginė aplinka negarantuoja gaminio sėkmės. Nevykęs projektavimas,
lėtas uţduočių vykdymas gali erzinti naudotoją ir neigti šios aplinkos pranašumus. Kai
kurioms dalykinėms sritims, meniu, formų pildymo ar komandų eilutės dialogas gali būti
priimtinesnis uţ tiesioginę aplinką. Tiesioginių ar ypač virtualių aplinkų projektavimas
reikalauja iteracinio projektavimo ciklo, nes naujoviškos technologijos kelia netikėtas
problemas inţinieriams ir naudotojams.
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pavyzdţiai:

13

MENIU, FORMOS IR DIALOGŲ LANGAI

Tiesioginės aplinkos yra pagrindinė šiuolaikinių sąsajų kūrimo forma, tačiau ne
vienintelė. Kai kuriuose uţdaviniuose meniu ir formos yra priimtinesnės. Meniu sąsaja
buvo pagrindinė praeities sistemose, kai ekrane buvo parodomi numeruoti pasirinkimo
punktai. Šiuolaikinėse sistemos yra naudojami kelių rūšių meniu, būtent išskleidţiami
meniu (angl. pull down, pull up meniu), ţymimieji langeliai (angl. check box),
ţymimosios akutės (angl. radio buttons) arba įdėtos ţiniatinklio nuorodos (angl.
embedded links). Visi šie elementai yra pasirenkami pele arba karštaisiais klavišais. Jei
meniu punktuose yra naudojama paţįstama terminija ir jų struktūra yra įprasta
naudotojams, pastariesiems yra patogu jį naudoti.
Meniu yra efektyvūs, nes jie remia atpaţinimą vietoje komandų sintaksės atsiminimo.
Naudotojai pasirenka punktus, naudodami taško nurodymo prietaisus arba klavišų
kombinacijas. Paprasti meniu yra ypač naudingi, kai naudotojai yra maţai patyrę, nes
reikalauja nedaug apmokymo pastangų. Sudėtingi, bet kruopščiai sukurti meniu yra
patrauklūs ir patyrusiems daţniems naudotojams.
13.1

MENIU ORGANIZAVIMAS

Meniu, formų pildymo ir dialogo langų projektuotojų tikslas yra sukurti suprantamą,
įsimintiną ir patogią struktūrą, atitinkančią naudotojo uţduotis. Iš esamos patirties, būtent
knygos dalinimo į skyrius, programos į modulius, yra daromos išvados, kaip atlikti
uţduoties hierarchinę dekompoziciją. Kuriant ją, iškyla klasifikacijos problema, nes būna
sunku priskirti punktą konkrečiai kategorijai. Tokiu atveju, projektuotojas bando į vieną
pasirinkimą nurodyti iš kelių taškų, iš hierarchijos formuodamas tinklą.
Meniu punktai turi būti suprantami, kad naudotojai jaustųsi tikri pasirinkdami juos.
Kompiuterinius meniu yra sudėtingiau rengti, nei, pavyzdţiui, restorano patiekalų meniu,
nes ekrane yra maţiau vietos, nei popieriuje, o pasirinkimų yra daugiau. Meniu punktų
organizacijos įtaka naudotojo suvokimui yra nagrinėjama Normano knygoje [Norman,
1991].
Meniu paremtos taikomosios programos apima nuo paprastų kelių pasirinkimų iki
sudėtingų informacinių sistemų su daugybe langų. Meniu struktūros yra pavaizduotos
13-1 pav. Paprasčiausiuose taikymuose yra pavienis meniu, tačiau ir tokių gali būti keli
įgyvendinimo būdai. Antros grupės taikomosios programos naudoja pastovią tiesinę
meniu seką, kai pasirinkimas nepriklauso nuo ankstesnių pasirinkimų. Trečiai didţiausiai
grupei yra priskiriamos programos, paremtos medţio struktūros meniu. Ketvirtąją grupę
sudaro acikliniais ir cikliniais meniu paremti taikymai. Acikliniuose meniu į vieną punktą
galim patekti įvairiais keliais. Cikliniuose meniu meniu struktūros gali būti kartojamos ir
formuoja tinklą. Ţiniatinklio struktūra priklauso pastarajai meniu struktūrai. Toliau
kiekviena struktūra yra nagrinėjamos detaliau.
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13.2

PAVIENIS MENIU

Paprastesnėms uţdaviniams pavienio meniu pakanka įvykdyti uţduotį. Pavieniame meniu
gali būti du ir daugiau pasirinkimų. Šie meniu gali būti išsiskleidţiama darbiniame lauke
arba pastoviai būti tame pačiame arba atskirame lange. Paprasčiausias pavienio meniu
atvejis yra binarinis meniu (ţr. 13-2 pav.), kuriame pasirinkti galima spragtelint pele arba
spaudţiant klavišus T arba N.

Pavienis meniu

Tiesinis meniu

Aciklinė struktūra

Medžio struktūra

Ciklinė struktūra

13-1 pav. Meniu struktūros [Schneiderman, 2004]]

Patvirtinkite ištrynimą
Ar tikrai pageidaujate ištrinti bylą?
Taip

Ne
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13-2 pav. Binarinis meniu.

Pavieniame meniu, kuriame yra daugiau nei du pasirinkimai, yra naudojamos
ţymimosios akutės (ţr. 13-3 pav.) arba ţymimieji langeliai (ţr. 13-4 pav.).
Nurodykite savo amžiaus grupę
Iki 18 metų

18-25

36-60

Daugiau nei 60

13-3 pav. Ţymimųjų akučių naudojimas apklausose

13-4 pav. Ţymimieji langeliai Ms Word XP priemonių pasirinkimo lange

Pavienis meniu gali būti apvalus (ţr. 13-5 pav.). Tokio meniu punktai yra lengviau
pasiekimai nei įprastiniai.

13-5 pav. Apvalaus meniu pavyzdys
13.2.1

IŠSKLEIDŢIAMIEJI MENIU IR MYGTUKŲ JUOSTOS

Dvimačiai grafinių sąsajų vaizdai patobulino meniu išdėstymą. Išskleidţiamieji meniu
paprastai yra taikomosios programos lango viršuje esančioje meniu juostoje (ţr. 13-6
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pav.). Jie atsirado Xerox Star, AppleLisa, Apple Macintosh sąsajose ir dabar yra
naudojami daugumoje taikymų.
Meniu pasirenkamas pelės spragtelėjimu arba paţymėtos raidės paspaudimu, kartu su
klavišu ALT. Išskleistame vertikaliame meniu taip pat galima naudotis pele arba
karštaisiais klavišais. Meniu punktuose nurodyti spartieji klavišai remia naudotojų
perėjimą į pilno naudojimo etapą, kai naudotojas pradeda naudoti efektyviausią sąsajos
dalį. Paprastai spartiesiems klavišams yra priskiriama pirma komandos vardo raidė, kad
naudotojas galėtų lengviau įsiminti. Kai kuriuos sparčiuosius klavišus remia dauguma
platformos taikymų, kaip antai CTRL+P ar CTRL+S.

13-6 pav. Išskleidţiamieji kaskadiniai meniu MS Word XP teksto
doroklėje.

Mygtukų juostose yra pateikiamos daţniausiai atliekamos uţduotis. Jos buvo pradėtos
naudoti piešimo programose, o dabar jas naudoja dauguma taikymų. Naudotojas gali
įjungti ir išjungti mygtukų juostas bei keisti jų išdėstymą.
Išskleidţiamieji meniu gali būti ne tik vertikalūs stačiakampiai, bet ir apvalūs. Pastarieji
yra spartesni.
13.2.2

ILGŲ SĄRAŠŲ MENIU

Kai kuriuose taikymuose meniu punktų yra daugiau nei 30 ar net apie 40, tai yra daugiau
nei leidţia ekrano galimybės talpinti. Vienas iš siūlomų sprendimų: medţio struktūros
meniu. Tačiau jei visos sąvokos priklauso vienas kategorijai, kaip antai JAV valstijos,
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tuomet dalinimas yra dirbtinis ir neakivaizdus. Kitas sprendimas — išrikiuoti punktus
abėcėlės tvarka.
Slenkantys meniu (angl. scrolling menu) parodo dalį meniu informacijos ir tam tikru būdu
– paprastai rodyklėmis – paţymi, kad egzistuoja kita dalis (ţr. 13-7 pav.). Meniu tęsimo
simbolio spragtelėjimas aktyvuoja kitą meniu dalį. Tai galima organizuoti meniu,
apimantį dešimtis iš net šimtus punktų. Jei meniu yra tekstinis, tuomet jose paprastai
galima greičiau prasukti sąrašą, būtent raidės „L― paspaudimas atsuka meniu prie pirmojo
punkto, kuris prasideda šia raide. Dėję, nepatyrę naudotojai retai atranda šią savybę.

13-7 pav. Slenkančiojo
meniu pavyzdys

Laukas su sąrašu (angl. combo box) leidţia
greičiau išaiškinti spartesnį darbo su sąrašo
variantą, nes jame yra įvesties laukas,
kuriame galima nurodyti ţodţio pradţią (ţr.
13-8 pav.).

209

13-8 pav. Lauko su sąrašu pavyzdys

Išdidinantis meniu (angl. fisheye meniu) parodo visus meniu punktus iš karto,
išdidinamas punktus, esančius prie ţymeklio, o kitus sumaţindamas. Šis meniu
paspartina pasirinkimą, tačiau šie meniu yra skeptiškai vertinami daugelio naudotojų
(Bederson, 2000).
13-9 pav. Išdidinančio meniu pavyzdys

Slankikliai (angl. sliders) yra naudojami, kai yra pasirenkama reikšmė iš tam tikro
diapazono. Tuomet naudotojas gali pasirinkti reikšmę, stumdamas slankiklį į
pageidaujamą poziciją (ţr. 13-10 pav.). Jei reiklaingas didenis tikslumas, diapazono
kraštuose yra galimybė didinti arba maţinti mastelį.

13-10 pav. Slankiklio pavyzdys

Abėcėlinis slankiklis (angl. alphaslider) yra naudojamas, kai yra didţiulis pasirinkimų
skaičius, būtent tūkstančiai, dešimtys tūkstančių ir panašiai (ţr. 13-11 pav.). Abėcėlinis
slankiklis reikalauja daugiau miklumo, nes traukiant skirtingas slanktuko dalis, jis juda
skirtinga sparta. Kiekvienu momentu yra parodomas einamoji reikšmė.
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13-11 pav. Abėcėlinio slankiklio pavyzdys (Ahlberg, Shneiderman, 1994)

Dvimačiai meniu (angl. two-dimensional menus) meniu punktus pateikia stulpeliuose.
Naudotojas mato daugiau pasirinkimo punktų, atlieka maţiau veiksmų ir greičiau
pasirenka tinkamą punktą (ţr. 13-12 pav.). Jei mastelis yra netinkamas, punktų
išdėstymas nenatūralus, didėja klaidingų pasirinkimų skaičius.
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13-12 pav. Dvimačio meniu pavyzdys (www.peapod.com)
13.2.3

ĮDĖTIEJI MENIU IR NUORODOS

Visi aukščiau nagrinėjami meniu buvo išreikštiniai (angl. explicit), kuriuose punktai yra
išdėstomi nustatyta tvarka su nedidele pagalbine informacija. Daugelyje atvejų meniu
gali būti įdėtas (angl. embedded) į tekstą arba grafiką. Skaitydamas apie asmenis, įvykius
ar šalis, naudotojas pageidautų gauti papildomos informacijos, pasirinkdamas iš
kontekstinio meniu.
Įdėtos nuorodos (angl. embedded links) pirmą kartą buvo panaudotos hipertekstinėse
sistemose ir dabar plačiai naudojamos tinklapiuose. Jų naudojimas sumaţina ekrano
perpildymą. Kontekstinis vaizdas sutelkia naudotojo dėmesį vykdomai uţduočiai ir
dominantiems objektams. Grafiniai meniu yra ypatingai patrauklus būdas pavaizduoti
pasirinkimus, kai yra pateikiamas pasirinkimo kontekstas. Pavyzdţiui norėdamas
išsinuomoti automobilį, šalį naudotojas pasirenka kaskadiniame meniu arba ţemėlapyje.

13-13 pav. Ieškodamas automobilio nuomos paslaugų, naudotojas
pasirenka šalį iš kaskadinio meniu arba rodydamas ţemėlapyje.
Paveiksle pelė yra nukreipta į Slovakiją ir automatiškai kaskadiniame
meniu yra išskiriama pasirinkta šalis (www.alamo.com)
13.3

SUDĖTINGI MENIU (ANGL. MULTIPLE MENUS)

Meniu tipai yra įvairiai derinami. Daţniausiai yra naudojamos medţio struktūros, tačiau
pasitaiko ir cikliniai bei acikliniai tinklai.
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13.3.1

TIESINĖ MENU SEKA IR SINCHRONINIAI MENIU

Tiesinėje meniu sekoje (angl. linear menu sequence) serija nepriklausomų meniu gali
vesti naudotoją per pasirinkimų seriją, kuriame jie pamato eilę meniu. Jei pasirenkame
picą, tai sąsajoje galėtų būti [pasirinkimų seka, išrikiuota pagal dydį, būtent maţa,
vidutinė, didelė, storį — stora, normali, plona — ar priedus. Tiesinės meniu sekos
pavyzdys taip pat galėtų būti elektroninio testo klausimų seka. Ši meniu rūšis yra efektyvi
nepatyrusiems naudotojams, nes yra priimamas vienas sprendimas vienu laiko momentu.
Sinchroniniai meniu (angl. simultaneous menu) vienu metu pavaizduoja daugelį aktyvių
meniu nuorodų ir leidţia naudotojui pasirinkimą bet kuria tvarka, pavyzdţiui,
shopping.com (ţr. 13-14 pav.), kuriame pirkėjas gali pasirinkti prekę, atsiţvelgiant į
įvairias savybes, būtent rūšį, prekės ţenklą, lytį, amţių, kainą ir kitas. Šie meniu uţima
daugiau ekrano vietos. Per maţuose ekranuose šie meniu gali netinkamai atrodyti.
Tyrimų išvados (Hochheiser, Shneiderman, 1999) yra teigiama, kad sinchroniniai meniu
paspartina sudėtingų uţduočių atlikimą patyrusiems naudotojams.
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13-14 pav. Pirkėjas, ieškodamas batų, gali pasirinkti trijuose
sinchroniniuose meniu, atsiţvelgiant į batų tipą, prekės ţenklą, lytį ir
amţių (www.shopping.com)
13.3.2

MEDŢIO STRUKTŪROS MENIU

Kai išauga pasirinkimų skaičius, jie tampa sunkiai aprėpiami. Tuomet inţinierius
suskirsto juos į klasės, kurdamas medţio struktūrą. Vieni rinkiniai yra lengvai rūšiuojami,
kaip antai maisto prekės prekybos centre yra skirstomos į pieno, ţuvies, mėsos, darţovių
ir kitų produktų klases. Kiekviena klasė yra skirstoma į poklasius, pavyzdţiui, pieno
produktai apima pieną, jogurtus, varškės, sūrio ir kitus pieno gaminius.
Net paprastos klasifikacijos kelia rūpesčių ir nesusipratimų. Sudėtingų uţduočių
klasifikacija ir indeksavimas yra labai sudėtinga, todėl jai nėra vienintelio priimtino
visiems gero sprendimo. Pradinį projektą įvertina naudotojas ir klasifikacija yra
tobulinama tol, kol naudotojui tampa aiški.
Nepaisant problemų, maţai ar vidutiniškai patyręs naudotojas, remiantis medţio
struktūros meniu, gali valdyti didelius duomenų kiekius, pavyzdţiui, jei keturių lygių
meniu turi po 30 pasirinkimų, tai kartu pasirinkimų yra 810 000. Toks pasirinkimų
skaičius yra aktualūs ţiniatinklio taikymuose, būtent elektroniniuose laikraščiuose (ţr.
13-15 pav.), bibliotekose (ţr. 13-16 pav.), ar portaluose (ţr. 13-17 pav.).
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13-15 pav. Medţio struktūros meniu elektroninio laikraščio svetainėje
pavyzdys (www.bernardinai.lt)
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13-16 pav. Medţio struktūros meniu Lietuvos nacionalinės Martyno
Maţvydo bibliotekos svetainėje (http://www.lnb.lt/)

13-17 pav. Medţio struiktūros meniu Lietuvos mokslo ir studijų portale
(http://www.mokslas.lt/)

Jei grupavimas yra natūralus ir suprantamas, o naudotojas aiškiai suvokia tikslą, tuomet
meniu perėjimas uţima kelias sekundes – sparčiau nei vartyti knygą. Tačiau painiuose
meniu naudotojas neturintis aiškaus tikslo, o tik ieškantis sprendimo, gali sugaišti net
valandas. Naudotojo dalykinės srities terminija padeda orientuotis. Vietoje migloto ir
kompiuterinio meniu pavadinimo „Pagrindinio meniu pasirinktys― geriau yra naudoti
naudotojo terminus kaip „banko paslaugos― ar „ţaidimai―.
Didelėse meniu yra sudėtinga orientuotis. Orientaciją remia plečiami meniu (angl.
expanding menu), kuriose medţio struktūroje yra pateikiamas pilnas pasirinkimo
kontekstas, kaip antai pasirinkdamas katalogą naudotojas mato visą medį (pvz. Windows
Explorer). Bet kuriuo atveju, naudotojas pasiekia visus pagrindinius ir keletą ţemesnio
lygmens pasirinkimų. Kita vertus, nuoseklūs meniu (angl. sequential menu) nerodo pilno
hierarchinio konteksto. Šiuo atveju, yra parodomi tik vieno lygmens pasirinkimai.
Tyrimai parodė,. kad plečiami meniu geriau tinka plokščioms dviejų-trijų lygių
struktūroms, o gilesniems struktūroms rekomenduojama vengti plečiamų meniu. Tyrimai
taip pat parodė, kad plečiamuose meniu reiktų vengti sunkiai atsekamų įtraukų schemų ir
ilgų sąrašų, kuriuos reikia ilgai sukinėti lange.
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Medţio gylis – lygių skaičius – priklauso nuo jo pločio – vieno lygio elementų skaičiaus.
Jei pagrindiniame meniu yra daugiau elementų, tuomet medis išsisklaido ir turi maţiau
lygių. Ši forma yra priimtinesnė, jei yra išsaugomas aiškumas. Tyrimai parodė, kad
pločiui yra teikiama pirmenybė. Todėl inţinieriai yra skatinami riboti medţių gylį iki
trijų. Jei medţio gylis siekia keturių ar penkių lygių, didėja tikimybė, kad naudotojas
pasiklys. Naudotojai taip pat vertina gilesnius meniu, kaip sudėtingiau naudojamus. Kiti
tyrimai parodė, kad didėjant medţio gyliui didėja uţduoties formulavimo laikas ir klaidų
skaičius.
Tyrimų, atliktų medţio struktūros meniu, rezultatai tinka ir naršyklių nuorodų
struktūroms. Orientavimosi problema – pasimetimas ar neefektyvaus kelio naudojimas –
gilėja, didėjant hierarchijos gyliui.
Kritinis veiksnys, nulemiantis meniu patrauklumą, yra naudotojų judėjimo per meniu
sparta. Šiuolaikiniuose kompiuteriuose atsako laikas yra labai maţas, o didesnį vaidmenį
turi naudotojo pasirinkimų sparta. Tik ţiniatinklyje (angl. WWW) atsako laikas vėl
pasidarė aktualus. Gilūs meniu ir sudėtingi keliai erzina naudotoją, ypač jei sistemos
atsakas yra lėtas.
13.3.3

MENIU ŢEMĖLAPIAI

Gilėjant meniu hierarchijai, naudotojas sunkiai seka, kurioje hierarchijos vietoje jis
randasi. Stebint vienu metu vieną meniu yra sudėtinga atsekti bendrą vaizdą ir įţiūrėti
elementų ryšius. Erdviniai meniu padeda naudotojui orientuotis. Kai kada meniu
ţemėlapiai tinklapiuose yra rodomi kaip tinklapio ţemėlapis, ţr. 13-18 pav.
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13-18 pav. Meniu ţemėlapis vaizduoja tinklapio struktūrą
(http://www.lycos.com/sitemap.asp)

13.3.4

ACIKLINIAI IR CIKLINIAI MENIU TINKLAI

Nors medţio struktūros yra patrauklios, tačiau kai kada tinklinė struktūra labiau tinka,
pavyzdţiui, suteikti banko informaciją tiek iš finansininko, tiek iš naudotojo medţio
struktūrų. Kitas argumentas uţ meniu tinklus yra galimybė turėti skirtingus kelius
vienam tikslui pasiekti nei versti naudotoją iš naujo judėti nuo medţio pradţios, tai yra
pagrindinio meniu. Tinklinės – ciklinės ir aciklinės – struktūros yra natūralios
visuomenėje, transporto tinkluose ir ţiniatinklyje. Tačiau didėja ir pasimetimo galimybė,
ypač daţnas atvejis ţiniatinklio naudotojams.
Medţio struktūros yra kuriamos, nagrinėjant naudotojo mąstymo būdą ir dalykinės srities
sąvokų santykius. Šiuo atveju yra vienas pagrindinis meniu, o judėjimo kryptis yra tik
priekin. Tinklines struktūras kurti yra dar sudėtingiau, nes galimas judėjimas atgal.
Orientuotis padeda lygiai, kai naudotojas ţino, kaip toli jis yra nuo pagrindinio meniu.
Įvairios meniu struktūros gali būti derinamos tarpusavyje. Pavyzdţiui, kompiuterizuotose
apklausose paprastai yra naudojami nuoseklūs meniu, tačiau priklausomai nuo atsakymų
yra pateikiamos konkrečios meniu šakos.
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13.4

TURINIO ORGANIZAVIMAS

Menių elementų logiškas grupavimas ir eiliškumas, kartu su kruopščiai parenktomis
antraštėmis turi lemiamą vaidmenį lengvam išmokstamumui ir naudojimui.
13.4.1

UŢDUOTINIS GRUPAVIMAS

Grupuoti meniu elementus taip, kad jie būtų suprantami naudotojui ir atitinkų uţduočių
struktūrą gali būti sudėtinga.
Grupavimo rekomendacijos:
grupuokite logiškai tarpusavyje susijusius elementus; pavyzdţiui, supranatamame meniu
pirmame lygyje yra šalys, antrame – apskritys, trečiame – miestai;
formuokite grupes, kurios dengia visas galimybes, kaip antai, 0-9, 10-19, 20-29, >30,
tuomet yra lengviau pasirinkti,
įsitikinkite, kad meniu elementų sąvokos nepersidengia, pavyzdţiui, „priėmimai― ir
„įvykiai― yra blogesni pasirinkimai, lyginant su „koncertais― ir „sportu―;
naudokite paţįstamą terminiją, tačiau uţtikrinkite, kad elementai būtų skirtingi,
pavyzdţiui, „6.00–18.00― ir „18.00 – 6.00― yra geresni meniu elementai nei „diena― ir
„naktis―.
Nėra idealios meniu struktūros, kuri atitiktų kiekvieno ţmogaus dalykines ţinias, todėl
inţinieriai turi įvertinti bendrą dalykinės srities suvokimą ir išbandyti su naudotojais
siūlomą struktūrą.
13.4.2

ELEMENTŲ PATEIKTIES EILIŠKUMAS

Kai meniu elementai yra jau nuspręsti, interfeiso architektui reikia nuspręsti, kokia eilės
tvarka juos pateikti. Paprastai elementai sutvarkomi atsiţvelgiant į
laiką – chronologine tvarka,
skaitinę vertę – didėjimo ar maţėjimo tvarka,
fizines savybes – ilgį, dydį, temperatūrą, svorį ir panašias.
Daugelį atvejų uţduotys neapsprendţia eiliškumo, tuomet projektuotojas pasirenka iš šių
galimybių:
abėcėlinė tvarka,
giminingų elementų grupavimo, pavyzdţiui, tuščia eilutė gali skirti grupes,
daţniausiai naudojamus elementus dėstyti pradţioje,
svarbiausius elementus dėstyti pradţioje, tačiau svarba gali skirtis skirtingiems
naudotojams.
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1982 metais Card tyrė 18 elementų vertikalius meniu, kuriame buvo teksto dorojimo
komandos. Tyrimai parodė (Card, 1982), kad komandos surikiuotos abėcėline tvarka ir
dalykiškai sugrupuotos yra išrenkamos maţdaug per vienodą laiko tarpą (1:1.5), o
išdėstytos atsitiktine tvarka – išrinkimas uţtrūko 4 kartus ilgiau.
Neseni tyrimuose [Ceaparu, Shneiderman, 2004] buvo lyginamas 645 elementų sąrašo
naudojimas, kai meniu yra išdėstyti abėcėline ir dalykine tvarka. Iš naudotojų atsiliepimų
padaryta išvada, kad dalykinis grupavimas naudotojams labiau patiko.
Kai pasirinkimo daţnis įtakoja meniu eiliškumą, tuomet meniu išmokstamumas
sumaţėja, netinka susiformavę įpročiai – prisitaikantys meniu (angl adaptive meniu)
nervina naudotoją. Vienas iš sprendimo būdų: pritaikomi meniu (angl. adaptable meniu)
– daţniausiai naudojami elementai yra išskirti, o jei reikalingi kiti, tuomet parodomas
pilnas meniu, kuriame meniu elementai yra pastovūs (ţr. 13-19 pav.).
13.4.3

MENIU IŠDĖSTYMAS

Meniu išdėstymas tyrimų yra paskelbta nedaug. Galima
rekomendacijas, kurios atsirado iš naudojimo patirties, pavyzdţiui:

rasti

subjektyvias

Atsiţvelkite į uţduoties logiką, parinkdami meniu tipą, būtent pavienį, tiesinį, medţio
struktūros, aciklinį ar ciklinį.
Platesnis meniu yra priimtinesnis nei gilesnis.
Rodykite vietą, naudojant paveikslus, numerius ar pavadinimus
Naudokite elementus kaip pomėdţių pavadinimus
Logiškai grupuokite meniu elementus.
Naudokite trumpus pavadinimus, geriausiai reikšminius ţodţius,
Naudokite darnią terminija, išdėstymą ir gramatiką.
Leiskite perėjimus į pagrindinį meniu ir prieš buvusį pasirinkimą.
Tiesioginė (angl. on-line) pagalba.
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13-19 pav. Microsoft Office pritaikomi meniu.

Antraštės ir pavadinimai
Pasirinkti tinkamą pavadinimą yra sudėtinga bet kuriam dalykui, tiek knygai, tiek meniu
punktui.
Pavienių meniu pavadinimai identifikuoja situaciją. Tiesiniuose meniu pavadinimai turi
tiksliai atspindėti kiekvieną etapą.
Nuosekliems meniu yra nustatomi tinkami etapų pavadinimai. Medţio struktūros meniu
punktai turi tinkamai visą pomedį.
Meniu punktų formuluotės
Sąsajoje daţniausiai naudojami anglų kabos ţodţiai, todėl jie nėra visuomet aiškūs
naudotojams. Keli punktai gali turėti panašią prasmę, pavyzdţiui, atidėti ir išmesti.
Rekomendacijos:
Darni ir paţįstama terminija
Skirtingos sąvokos
Reikšminius ţodţius kelti į priekį
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Grafikos išdėstymas ir dizainas
Ekrano dydis įtakoja vaizdo plotį ir ilgį, šriftus, paryškinimo būdus. Dideliame ekrane
nesunku pavaizduoti 50 elementų, tačiau maţame tekstiniame ekrane išdėstymas yra
keblesnis.
Meniu projektuotojas turi suderinti maţiausiai šiuos meniu komponentus:
Antraštės: kai kam patinka centruotos antraštės, tačiau rekomenduojama lyginti iš kairės,
ypač lietiems ekranas.
Elementų išdėstymas: paprastai išlyginti iš kairės, tuščios eilutės yra naudojamos atskirti
elementų grupes.
Pagalba: turi būti identiška kiekvienam meniu ir toje pačioje vietoje..
Klaidų pranešimai: jei naudotojai suklysta, klaidos pranešimai turėtų atsirasti matomoje
vietoje ir naudoti naudotojo terminiją ir sintaksę.
Būsenos matomumas: kai kurios sistemos parodo, kuri meniu struktūros dalis yra
perţiūrėta, kuris meniu punktas buvo lankytas ar kurie pasirinkimai dar turi būti
atliekami, siekiant uţbaigti uţduotį. Ši informacija turi pasirodyti naudotojui matomoje
vietoje.
Kadangi dezorientavimas tampa potenciali problema, nauji metodai yra kuriami, siekiant
parodyti einamąją padėtį meniu hierarchijoje. Knygos struktūros elementai – skyrių,
poskyrių antraštes – yra išskiriami skirtingais šriftais ir jų formomis. Panašiai, meniu
medţio gylį galėtų rodyti jų meniu antraščių grafiką, šriftai, pastarųjų formos,
paryškinimo būdai, pavyzdţiui:
PAGRINDINIS MENIU
Pirmo lygio meniu
Antro lygio meniu
Trečio lygio meniu
Toks pavaizdavimas aiškiai vaizduoja medţio lygius. Apeidami tokį medį, naudotojas
aiškiai mato savo padėtį.
Tiesinėms meniu yra siūlomas paprastas pozicijos ţymėjimas:
Pirmo lygio meniu:

+-----

Antro lygio meniu:

-+----

Paskutinio lygio meniu

-----+

Grafinėse sąsajose einamoji padėtis meniu hierarchijoje yra rodoma šiais būdais:
kaskadiniai meniu leidţia vienu metu vaikščioti keliais lygiais, tačiau
naudotojas turėtų gerai valdyti judesius;
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permatomi meniu, didesnis nei 50% permatomumas jau klaidina naudotoją.
priemonių akiniai (angl. magic lenses), kai galima pasirinkti, kokiu būtų
stebėti dominantį objektą.
13.5

MENIU APĖJIMO SPARTA

Kai meniu elementai yra sugrupuoti, nustatyta jų eilės tvarka, numatyta pritaikomumo
strategija, tuomet reikia nuspręsti, kokiais būdais bus spartinamas meniu apėjimas. Šis
aspektas yra svarbus patyrusiems naudotojams.
Standartinis būdas – klavišų kombinacijos. Microsoft Word naudotojas, keletą kartų
naudojęs meniu komandą Copy, įsimena kopijavimo komandos klavišų kombinaciją
CTRL+C.
Apvalūs meniu spartina punktų pasirinkimą, nes naudotojas įsimena kryptį, pavyzdţiui,
spragtelėti- kairėn-spragtelėti.
Naršyklėse ţymelės (angl. bookmark) leidţia greičiau pasiekti pageidaujamo tinklapio.
Ţymelių meniu labai sparčiai auga, naudotojas privalo tvarkyti jų struktūrą.
Meniu makrosai – dar vienas būdas spartinti apėjimą. Daţnai atliekamos komandos
pasirinkimų seka gali būti įsimenama ir kuriamas naujas mygtukas. Šis būdas yra daţnai
naudojamas teksto procesoriuose (doroklėse).
Atplėšiami meniu (angl. tear-off menu) – tai daţnai naudojami ţemo lygmens meniu,
kuriuos naudinga laikyti matomais ekrane.
13.6

DUOMENŲ ĮVESTIS

Pasirinkimas iš meniu yra efektyvus pasirenkant iš sąrašo, tačiau kai kuriuose situacijose
gali būti keblus. Jei duomenys yra asmenų vardai ir pavardės arba skaitiniai duomenys,
tuomet įvestis iš klaviatūros gali būti patogesnė. Šiuo atveju, naudingesnis būtų formų
pildymas. Pastarasis būdas yra patrauklus, nes naudotojas jaučiasi valdantis dialogą.
13.6.1

FORMŲ PILDYMAS

Formų kūrimo rekomendacijos yra panašios į meniu.
Loginės grupės
Malonus vaizdas
Paţįstamos ţymės
Matomos ribos
Greitas ţymeklio judėjimas
Klaidų taisymas/prevencija/pranešimai
Betarpiškas atsakas
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Pasirenkami laukai aiškiai paţymėti
Paaiškinantys pranešimai
Uţbaigimo signalas (vengti automatiško pateikimo (auto submission)
13.6.2

SPECIALIŲ LAUKŲ FORMATAVIMAS

Duomenų laukai reikalauja specialių įvesties ir išvesties veiksmų. Tekstiniai laukai yra
paprastai lygiuojami iš kairės, skaitiniai – iš dešinės. Dešimtainiai skaičiai yra lyginami
taško atţvilgiu.
Telefonų numeriai turi specialų formatą: (_ _ _) _ _ _ _ _ _ _
Panašiai laikas ir data. Todėl naudotojui turi būti teikiamos įvesties uţuominos,
pavyzdţiui YYYY-MM-DD
13.6.3

DIALOGŲ LANGAI
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13-20 pav. Dialogo langas su kortelėmis (Microsoft Word XP)

Daugelyje grafinių sąsajų uţduotys yra pertraukiamos, kai norima paprašyti naudotoją
pasirinkti tolesnę uţduoties vykdymo eigą. Šiuo atveju naudojami dialogo langai (angl.
dialog box). Pastarieji langai derina meniu ir formas.
Vieno tipo langai turėtų būti vieno dydţio, būtent klaidų pranešimai, normalios eigos
dialogo langai. Skirtingo dydţio langas signalizuoja naudotojui apie galimas problemas.
Lango viduje turėtų būti standartinės paraštės, informacijos pavaizdavimas stulpeliais ir
šriftai. Turinį suvokti padeda horizontalus ir vertikalus informacijos organizavimas,
spalvos, šriftai.
Dialogų langai rytėtų uţimti kuo maţiau ekrano vietos, kad minimizuoti ekrano uţdengimą. Jie turėtų pasirodyti viršutinėje ekrano dalyje, tačiau ne prie krašto. Dialogo
langas turi išsiskirti iš fono, tačiau ir netrikdantis.
Sudėtingiems uţduotims daţnai yra pasirenkami langai su kortelėmis (ţr. angl. tabbed
dialog box)
13.6.4

NEĮPRASTAS MENIU IR TIESIOGINIO MANIPULIAVIMO DERINIMAS

Apvalūs meniu yra tobulinami. Pirmieji apvalūs meniu leido teksto šriftą ir dydį
pasirinkit vienu gestu (Hopkins, 1991). Kryptis nurodė šriftą, o atstumas nuo centro –
dydį.
Maţiems langams reikia permąstyti meniu idėjas: kiek veiksmų pateikti naudotojui, jo
išmokomumas. Tiesioginės dokumentacijos beveik nėra. Paprastai naudotojui
pateikiamos pagrindinės funkcijos, o maţiau naudojamos funkcijos yra pateikiamos po
meniu punktu „daugiau― ar panašiu. Labai svarbus yra rodyti naudotojo padėtį meniu.
Mobiliuosiuose telefonuose yra bandoma diegti GPS sistemą, kai bus nustatoma padėtis
ir per telefoną suteikiama kontekstinė informacija.
13.7
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14

SĄSAJOS GRUPINIO DARBO SISTEMOSE

Šiame skyriuje yra pateikiama trumpa kompiuterinių sistemų, remiančių kartu dirbančių
ţmonių veiklą, apţvalga. Grupinį darbą remiančios sistemos turi bendras charakteristikas.
Naudotojo sąsajos, skirtos pavieniam naudotojui, vaidmuo skiriasi nuo jo vaidmens,
grupinį darbą remiančiose sistemose. Skirtumai yra nagrinėjami šiame skyriuje. Toliau
yra aprašomos tipinės, grupinį darbą remiančių sistemų, sąsajų charakteristikos ir
sunkumai, su kuriais susiduria projektuotojas.
14.1

SĄVOKOS

Kompiuteriais paremtas bendras darbas (angl. computer-supported cooperative working,
CSCW) remia naudotojų bendrą darbą, paremtą kompiuterinėmis technologijomis. Šis
mokslas remiasi daugelio mokslų pasiekimais, kaip antai informatika, paţinimo mokslu,
psichologija, sociologija, antropologija, etnografija ir vadyba. Kiekvienas mokslas atneša
savo poţiūrį ir ţmonių grupių rėmimo metodikas.
Programinė įranga remia ir papildo grupinį darbą. Grupinio darbo įranga apima
elektroninį paštą, skelbimų lentą, asinchronines konferencijas, grupinius planus, grupinio
sprendimų priėmimo sistemas, grupinio kūrimo sistemos, ekrano-dalinimo programinę
įrangą bei vaizdo konferencijas. Grupinį darbą remia įvairios technologijos, priklausomai
nuo grupės tikslų.
Grupė yra ţmonių susibūrimas, kai jie dirba kartu ir atlieka bendrą uţduotį. Grupės yra
sudaromos iš asmenų, kurių kiekvienas turi savo tikslus, o turimomis ţiniomis ir
įgūdţiais įneša indėlį, atlikdamas bendrą uţduotį. Asmenys tampa grupės nariais, jei
prisideda prie uţduoties atlikimo. Grupės nebūtinai turi sudaryti organizacinį vienetą.
Paprastai grupė yra sudaroma įvykdyti konkrečiai kai uţduočiai. Grupė nustoja veikti, kai
uţduotis jau įvykdyta.
14.2

GRUPINIO DARBO RĖMIMAS

Grupinis darbas ne visada remiasi betarpiškais narių susitikimais. Nariai gali būti
geografiškai išbarstyti ir bendradarbiauti, naudojant grupinį darbą remiančią
kompiuterinę sistemą. Grupės nariai gali nuspręsti pradėti darbą tuo pačiu metu ir
sinchroniškai dirbti su ta pačia uţduotimi. Galimos keturios situacijos, kuriose gali
atsidurti grupės, priklausomai nuo jų geografinio ir laikinio išsidėstymo:
Betarpiškas susitikimas įvyksta tuo pat metu ir toje pačioje vietoje;
Asinchroninė sąveika įvyksta vienoje vietoje skirtingu metu;
Išskirstytas sinchroninis susitikimas – tai sąveika vienu metu iš skirtingų vietų;
Pilnai išskirstyta sąveika įvyksta skirtingu laiku ir vietoje.
Grupinio darbo sistemos paremia vieną arba kelias situacijas. Grupinis darbas apima šias
veiklas:
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pateikčių rengimą,
susitikimų pravedimą,
grupinių sprendimų priėmimą,
telefonų naudojimą,
bendrieji langai,
grupės konferencijas,
grupinį rašymą,
grupinės atmintie ir projekto valdymą.
Kompiuteriai padeda grupei tvarkyti jos idėjas ir mintis bei paremia jos veiklas.
14.2.1

PATEIKČIŲ PROGRAMINĖ ĮRANGA

Pateikčių programinė įranga yra naudojama tiesioginėse grupės susitikimuose. Tuomet
yra naudojamas vienas kompiuteris, bet ekrano vaizdas yra pateikiamas visiems
susitikimo dalyviams. Grupės nariai tarpusavio bendrauja panašiai, kaip ir įprastame
susitikime.
Grupės nariai gali bendrai ruošti pateiktį. Sistema padeda grupei organizuoti jos mintis,
paremiant kolektyvinį minčių svarstymą. Pastarasis naujų idėjų generavimo metodas dar
yra vadinamas „minčių lietus― (angl. brainstorming). Programinė įranga yra naudinga
rikiuojant ir vertinant pateikties turinį, stilių ir tikslus.
14.2.2

SUSITIKIMAI PAREMTI KOMPIUTERIAIS

Šiuo atveju kiekvienas grupės narys turi asmeninę darbo vietą. Kai vienas grupės narys
ketina parodyti kitiems nariams savo darbo rezultatus, jis demonstruoja juos dideliame
centriniame ekrane. Grupė aptaria ekrano turinį. Tokie susirinkimai palengvina diskusiją
ir grupinį sprendimo priėmimą. Susirinkimo metu grupės nariai dirba atskirai,
parodydami vieni kitiems savo darbo rezultatus.
14.2.3

GRUPINIUS SPRENDIMUS REMIANČIOS SISTEMOS

Tradicinis sprendimo priėmimo būdas yra betarpiškas susitikimas, paremtas grupinių
sprendimų priėmimo programine įranga (angl. group decision support systems). Pastaroji
įranga paprastai pateikia tam tikros situacijos modelį. Tarkime, banko vadovybė susitinka
aptarti rinkodaros biudţeto paskirstymą ateinantiems metams. Sistema turėtų pateikti
dalykinės srities modelį, kuriuo remiantis vadovai įvertins santykinį pelningumą,
išleidţiant daugiau ar maţiau lėšų konkretiems aspektams.
Tokio susitikimo metu yra naudojamas vienas kompiuteris. Kiekvienas grupės narys
paeiliui įveda savo sprendimą. Sistema paklausia apie jų abejones ir paprašo jas įvertinti.
Tuomet nuomonės yra agreguojamos ir pateikiama pirma grupės sprendimų aibė. Grupė
nariai aptaria sprendimus, išreiškia nuomones tol, kol yra priimamas visus tenkinantis
sprendimas.
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14.2.4

TELEFONINIAI SUSITIKIMAI

Toks susitikimas priklauso sinchroninių išskirstytų susitikimų grupei. Grupės nariai yra
skirtingose geografinėse vietose, tačiau susitaria kartu prisijungti prie sistemos ir
bendrauti per telefoną. Prasidėjus susirinkimui kiekvienas grupės narys mato ekrane, kas
dalyvauja ir kas dabar kalba. Nariai gali kalbėti su kitais nariais tuo pačiu metu ir siųsti
duomenis į jų terminalus.
14.2.5

BENDRIEJI LANGAI

Paplitęs visų grupinio darbo sistemų bruoţas yra bendrieji langai. Šis langas pasirodo ir
yra nuolat atnaujinamas kiekvieno grupės nario ekrane. Kiekvienas grupės narys mato tą
patį vaizdą (angl. What You See Is What I See, WYSIWIS).
14.2.6

ELEKTRONINĖ KONFERENCIJA

Elektroninė konferencija gali būti sinchroninė arba pilnai išskirstyta. Ji gali būti
suprantama kaip elektroninio pašto grupinė versija, naudojama pranešimams tarp grupės
narių siųsti ir diskutuoti. Pranešimai yra klasifikuojami pagal grupes arba temas. Daugelis
grupinio darbo sistemų turi elektroninių konferencijų variantą.
Tipinis scenarijus galėtų atrodyti taip: šeši grupės nariai iš trijų šalių du kartus per dieną
tikrina konferencijos pranešimus, seka įvykius, komentuoja juos ir palieka konferenciją.
Darbiniais dokumentais, diagramomis ir kitais duomenimis yra keičiamasi, naudojant
elektroninę konferenciją.
14.2.7

GRUPINIS DARBAS

Svarbus grupinio darbo aspektas yra bendrų dokumentų kūrimas. Grupės gali dirbti
sinchroniškai arba pilnai išsiskirsčius. Kiekvienas narys paprastai turi asmeninį darbo
lauką ir bendrą langą. Pastarasis rodo einamąją dokumento būseną.
Grupinio rašymo įranga leidţia grupės nariams daryti pakeitimus, o sistema įsimena, kas
ir kada juos padarė. Nariai siūlo keitimus nekeičiant originalaus teksto, projektai yra
aplyginami ir nusprendţiamas galutinis variantas. Šios įrangos tikslas yra pagerinti ir
pagreitinti grupinių dokumentų rašymą.
14.2.8

GRUPINĖS ATMINTIES IR PROJEKTO VALDYMAS

Kai kurios grupinio darbo sistemos padeda atsiminti narių pareiškimus, veiksmus ir
grupės priimtus sprendimus, pavyzdţiui, tokius tvirtinimus, kad prieš porą dienų kaţkas
buvo pasiūlęs gerą idėją, kaip optimizuoti darbą.
Sistemoje gali būti saugomi susirinkimų uţrašai, kuriuose ţodţiai ir terminai yra
tarpusavio susieti. Perţiūrint ryšius tarp ţodţių, datų ir ţmonių galima atstatyti pamestas
idėjas.
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Projekto valdymo įranga padeda grupėms planuoti ir koordinuoti bendras uţduotis. Ji
padeda planuoti, ką reikia padaryti, sekti pasiekimus ir koordinuoti narių veiksmus.
14.3

GRUPINĮ DARBĄ REMIANČIŲ SISTEMŲ CHARAKTERISTIKOS

Bendros charakteristikos:
kodėl reikalinga,
kaip pasireiškia tam tikroje sistemoje,
galimi privalumai ir su ja susiję ribojimai.
Ne visos sistemos pasiţymi visomis toliau nagrinėjamomis charakteristikomis. Konkreti
sistema gali turėti tam tikrą jų poaibį.
14.3.1

GRUPĖS NARIŲ BENDRAVIMAS

Betarpiškose susitikimuose grupės nariai gali bendrauti neformaliai, jei tai yra joms
priimtina. Daţnai didelis sandėris gali būti sudarytas posėdyje, kuriame ţmonės stebi
vienas kitą ir reaguoja į kitos pusės poelgius ir reakcijas. Kai ką gali suerzinti kito
barbenimas pirštu į stalą, kai kas ţiovaudamas rodo, kad diskusija jo nedomina, dar kitas
pasilenkęs priekin ir bandant primesti savo nuomonę.
Betarpiškas susitikimas yra svarbūs daugelis veiksnių, kaip antai kalba, turinys, narių
išvaizda, mimika, judesiai, psicho-fiziologinės reakcijos. Kompiuterių paremtas
bendravimas, priešingai, yra apribotas tik regimais kanalais, kai naudotojas gali skaityti
rašomus pranešimus. Tai įtakoja bendravimo kokybę. Papildomas kontekstas gali būti
perteiktas, naudojant specifinį teksto vaizdą, įtraukas arba struktūrizuojant tekstą. Tačiau
nariams ilgiau truks kurti pranešimus, pastangos struktūrizuoti jų atsakymus, atsakyti
tiksliau nei betarpiškame susitikime.
Kompiuteriais paremtas bendravimas gali būti papildomas kitomis priemonėmis nei
tekstinės, kaip antai elektroninis paštas papildytas balsu ir vaizdu, realaus laiko vaizdo
konferencijų sistemos, didelės vaizdo ekranų sienos.
14.3.2

BENDRA INFORMACIJA

Dalinimasis informacija yra labai svarbus, jis neleidţia dubliuoti pastangas ir uţtikrinti,
kad visi nariai naudoja tą pačią informaciją. Grupės nariams reikia priemonių, remiančių
informacijos įvestį, saugojimą, paiešką. Informacija gali būti tekste, skaičiuose,
paveiksluose, diagramose ir vaizdo įrašuose. Tokios priemonės apima daugialypes terpes,
bendrus optinius diskus, daugiavietes duomenų bazių sistemas.
14.3.3

BENDRŲ OBJEKTŲ KOORDINAVIMAS IR VALDYMAS

Bendrų grupės objektų koordinavimas ir valdymas yra svarbus dėl daugelio prieţasčių.
Tarkime, projektuotojų grupė ketina sukurti projekto diagramą, kuri yra piešiama
popieriuje. Laikas yra švaistomas diagramose piešimui ir perpiešimui. Ilgai trunka narių
papildymai. Versijų skaičius auga ir tampa sudėtingu valdyti. Kai diagramą taiso daugiau
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nei vienas asmuo tuo pačiu metu ir tuo pačiu daugėja įrašų, popierių ir diagramų, kurias
sunku priţiūrėti.
Projektuotojų grupei reikia tokios priemonės, kad pakeitimai iš karto pasiektų visus
grupės narius, versijos ir su jais susiejami dokumentai būtų efektyviai valdomi, o
uţkertamas kelias nevaldomam ir lygiagrečiam pataisymų srautui. Tokios sistemos galėtų
būti pavyzdţiui, bendrieji tekstų redaktoriai sinchroniniams grupės susitikimams ir pan.
14.3.4

BENDRAS DARBO LAUKAS

Betarpiški susitikimai yra daţnai paremti įranga, kai nariai rašo savo idėjas ir kiti nariai
tai stebi. Vienas narys gali būti atsakingas uţ idėjų rašymą, o visi stebi, kas yra rašoma ir
siūlo pakeitimus ir papildymus. Tuomet toks rašymo įrenginys atitinka bendrą darbo
lauką. Bendro darbo lauko sąvoką atitinka bendrieji langai, kurie yra rodomi kiekvieno
nario ekrane bei dideli elektroniniai ekranai betarpiškose susitikimuose.
14.3.5

DARBO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR BENDRAS SUVOKIMAS

Ţmonės, kurie kartu dirba, ţino, ką jie turi daryti ir ką jie turės daryti. Dauguma
susitikimų turi darbotvarkę ir pirmininkaujantį narį. Jei ne, nariai turi nuspręsti, kas bus
daroma ir kaip bus daroma. Šis procesas apima tarpusavio susitarimą, nustatant
konkrečius tikslus ir terminus bei nusprendţiant, kaip bus informuojami grupės nariai
apie darbų eigą. Bendrieji teksto redaktoriai galėtų paremti šį procesą. Darbotvarkių
valdymo priemonės taip pat remia darbo proceso organizavimą. Darbo srautų valdymo
sistemos uţtikrina, kad elektroninė forma galėtų būti siunčiama tam tikriems asmenims.
14.3.6

SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Grupiniame darbe yra svarbus grupės pajėgumas priimti sprendimus. Sprendimai turi
atitikti bendros uţduoties tikslus, darbo metodus, grupės narių ir jų vaidmenų pasirinkimą
bei sprendimo priėmimo metodų pasirinkimą. Sprendimų priėmimo rėmimo priemonės
apima:
sprendimus remiančios priemonės, kurios parodo faktus ir galimus pasirinkimus,
argumentacijos priemonės, kurios padeda išreikšti grupės nario nuomonę ir suvokti
kitų narių nuomones,
priemonės, kurios padėtų apibrėţti bendrą terminiją,
naujų idėjų generavimą remiančios priemonės, kurios stiprina grupės kūrybiškumą.
14.4

GRUPINIO DARBO SISTEMŲ
NAUDOTOJO SĄSAJŲ VAIDMUO
IR CHARAKTERISTIKOS

Vieno naudotojo sistemose sąsaja turi paremti naudotojo sąveiką su sistema. Bendro
darbo sistemose prisideda dar poreikis paremti jo darbo dalies atlikimą bendrame darbe.
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14.4.1

NAUDOTOJO SĄSAJOS VAIDMUO GRUPINIO DARBO SISTEMOSE

Naudotojo sąsaja paremia sąveiką tarp naudotojo ir sistemos, naudotojui atliekant
uţduotis. Šiuo atveju šis tikslas atitinka ir paprastas, vienvietės sistemas.
Sąsaja turi paremti sąveiką tarp naudotojo ir sistemos, naudotojui atliekant savo dalį
bendros uţduoties. Šis tikslas nėra būdingas vienvietėms sistemoms, nes naudotojas yra
grupės, kuri atlieka tam tikrą uţduotį, narys.
Naudotojo sąsaja turi remti narių bendravimą. Šis tikslas taip pat nėra būdingas
vienvietėms sistemoms, nes grupiniame darbe naudotojai turi bendrauti, atlikdami
individualų bendro darbo indėlį.
Sąsajos paprastai jungia tiesioginio grafinio naudotojo sąsajos sudėtingumą su daugialype
terpe ir kompiuteriais paremtu bendravimu. Naudotojo poţiūriu, interfeisai turi šias
savybes:
Uţduočių eiliškumo valdymas, pavyzdţiui, susitikimo darbotvarkė nurodo, kuri
uţduotis turi būti atliekama ir kokia eilės tvarka.
Kiekvieno uţduoties dialogo lygmenyje naudotojai turi patys nuspręti, ką ir kada
atlikti.
Naudotojai gali veikti daugiau nei viename procese vienu metu, pavyzdţiui, dalyvauti
keliuose diskusijose vienu metu, laisvai pasirenkant darbą bendrame lange ar
pranešimų lange.
Naudotojas lygiagrečiai gali atlikti savo individualų darbą, o tuo pat metu bendro
lango turinys yra atnaujinamas
Naudotojui yra svarbu jaustis grupės nariu. Grupės nariai gali turėti statinius ar
dinaminius kitų naudotojų paveikslus. Interfeisas gali paremti arba trukdyti grupės
narių visuomeniškiems poreikiams tenkinti.
Sąsajos projektavimas yra sudėtingas uţdavinys. Iki šiol nėra aišku, kuri priemonė geriau
tinka tokiems interfeisams projektuoti. Ar reikalingi bendrieji langai, ţymekliai, slinkties
juostos? Koks dialogo metodas yra tinkamiausias konkrečiu atveju? Kuris projektavimo
metodas konkrečiu atveju yra tinkamesnis: tinklinė diagrama ar objektinis metodas?
Toliau bus nagrinėjama, kaip projektuotojas analizuoja, ką reikia projektuoti. Detalus
projektavimas priklauso nuo pasirinktos projektavimo priemonės.
14.5

GRUPINIO DARBO SISTEMŲ NAUDOTOJO SĄSAJŲ
APRAŠYMAS IR PROJEKTAVIMAS

Grupinio darbo sistemų naudotojo sąsajos šiame poskyryje toliau yra vadinami tiesiog
grupiniais interfeisais, o vieno naudotojo interfeisas – vienviečiais interfeisais.
Grupinių sąsajų projektavimas daţnai yra paremtas prielaida, kad vienvietis interfeisas
patenkina visus grupės narių poreikius. Kai kurioms naudotojų grupėms ši prielaida yra
teisinga, kaip antai teksto redaktorių grupei. Tačiau pasitaiko situacijos, kai grupės
nariams reikalingi skirtingi sąsajos. Tuomet grupinių sąsajų kūrimas ir aprašymas skiriasi
nuo vienviečių kūrimo ir parašymo. Toliau yra nagrinėjamas vienas iš grupinių sąsajų
kūrimo metodų.

232

Pradedama nuo busimų naudotojų grupių poreikių analizės. Kartu su grupe yra
nustatomas busimos sistemos vaidmuo, remiant grupės darbą. Toliau analizė yra
atliekama, nagrinėjant narių vaidmenis grupės viduje. Aiškinamasi, ar visų grupės narių
vaidmenys yra vienodi. Naudotojo vaidmuo yra apibrėţiamas jo teisių ir pareigų aibe.
Skirtingi vaidmenys gali reikalauti skirtingų sąsajų arba vieno naudotojo vaidmuo gali
reikalauti savybių, kurių nereikia kitam grupės nariui. Pavyzdţiui, projekto vadovui
reikia kitų teisių nei kitiems grupės nariams. Jam reikia sekti grupės narių darbo eigą. Ši
savybė nereikalinga kitiems grupės nariams.
Kitame etape yra projektuojamas sąsajos koncepcinis modelis. Jei visi grupės nariai turi
vienodas teises ir pareigas, tuomet yra projektuojamas vienas interfeisas. Jei grupėje yra
skirtingi vaidmenys, tuomet koncepcinis modelis yra projektuojamas kiekvienam
vaidmeniui.
Koncepcinis modelis susideda iš trijų dalių. Pirmoje dalyje uţduotys yra asocijuojamos
su vaidmenimis, antroje – aprašomas bendrų uţduočių komponentas. Kai visi
komponentai yra aprašyti, projektuojamas detalus aprašas. Remiantis pastaruoju aprašu
yra projektuojamas sąsajos eskizinis projektas.
Šiame etape projektuotojas turi nuspręsti, kaip jis tęs darbą. Yra galimos alternatyvos,
būtent uţduotinis sąsajos projektavimas arba objektinis. Kiekvieno komponento
projektavimas priklauso ir nuo naudojamos technologijos sistemai kurti. Šiame etape yra
projektuojami komponentai, atsiţvelgiant į komponento sąsajos aprašą ir į turimas
projektavimo technologijas. Pavyzdţiui, visuomeninės sąveikos komponentui gali uţtekti
elektroninio pašto arba daugialypės terpės konferencijos sistemos. Šiuo atveju
projektuotojo kūrybiniai įgūdţiai yra labai svarbūs.
Toliau kiekvienas etapas yra nagrinėjamas detaliau.
14.5.1

GRUPĖS ANALIZĖ

Šiame etape grupės analizė yra atliekama pakankamai detaliai, kad projektuotojas galėtų
aprašyti grupę, kaip grupės nariai veikia ir bendrauja, kol nėra kompiuterinės sistemos.
Grupės analizė susideda iš trijų dalių. Pirma, aprašoma grupės misija, struktūra,
išsidėstymas, dydis, vadovavimo stilius, susitelkimas. Antra, grupės uţduotis yra
aprašoma kartu su jų savybėmis, tokiomis kaip uţduoties laiko paskirstymas, uţduoties
įvestis ir išvestis, kiti apribojimai kaip darbo kokybės lygis ir kaina. Trečia, analizuojama,
kaip galima palengvinti grupės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, naudojant
elektroninį paštą arba telekonferencijas.
Supratus dabartinę situaciją, kitas ţingsnis yra identifikuoti, kas turėtų būti keičiama, o
kas turi likti, kaip yra siūlomoje situacijoje, tai yra kai grupė naudos siūlomą
kompiuterinę sistemą. Šiame etape yra aptariama, kas keisis organizacijoje, kokie yra
kitimo kaštai ir privalumai. Šio etapo rezultatas yra grupės ir kompiuterizuojamų
uţduočių aprašas.
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14.5.2

SISTEMOS VAIDMUO

Šiame etape yra sprendţiamas sistemos vaidmuo bendruomenės sąveikoje. Čia
projektuotojas nusprendţia, kokio lygio bendravimo ir bendradarbiavimo parama yra
reikalinga. Tai priklauso nuo keleto veiksnių, būtent, ar grupė dirba sinchroniškai, ar ne,
ar yra išsiskirsčiusi, ar dirba vienoje vietoje. Nagrinėjamas narių sąveikos protokolas.
Koks šiuo metu yra protokolas ir iki kokio lygio jis turi būti automatizuotas, tai yra taps
technologiniu protokolu.
Nagrinėjant paramos reikalavimus, reikalinga diskusija dėl kompiuterinės sistemos
vaidmens, remiant bendradarbiavimą. Keliami klausimai: ar sprendimų priėmimas turi
būti automatizuojamas, naudojant balsavimą, ar grupės nariai sprendimus turėtų priimti
bendroje diskusijoje, pagal savo nustatomas taisykles. Ar eilės tvarka redaguojant bendrą
dokumentą turėtų būti primesta? Ar sistema turėtų būti kuriama taip, kad vienas narys
visuomet vadovaus ar vadovavimo veikla bus skirstoma grupės nariams?
14.5.3

NAUDOTOJO ANALIZĖ

Šiame etape yra nagrinėjamas kiekvieno grupės nario uţduotys ir poreikiai. Nustatomas
„tipinis― grupės narys, jo ţinios, įgūdţiai, patirtis, motyvacija, vykdomos uţduotys bei
indėlis bendroje veikloje.
14.5.4

NUSTATYTI NAUDOTOJŲ VAIDMENIS

Naudotojo vaidmuo yra suprantamas kaip jo teisių ir pareigų aibė. Šiame etape yra
identifikuojamas skirtingų vaidmenų skaičius. Gali būti penki grupės nariai, bet tik vienas
vaidmuo, priskiriamas šiems nariams. Jeigu grupės vadovas turi papildomų teisių ar
pareigų, tuomet jam apibrėţiamas atskiras vaidmuo.
Vaidmenų apibrėţimas yra atliekamas, nustatant skirtingas busimų sistemos naudotojų
teisių ir pareigų aibes.
14.5.5

KIEKVIENO NAUDOTOJO VAIDMENS SĄSAJOS KONCEPCINIS MODELIS

Individualios uţduoties komponentas remia naudotojo sąsajos dalį, kurį yra susijusi su
naudotojo individualia uţduotimi. Pavyzdţiui, naudotojas turi sukurti dokumento dalies
projektą, prieš parodant jį grupei. Ruošdamas pastarąjį projektą, jam gali prireikti
papildomų veiksmų. Taigi, šiam naudotojui reikalingos papildomos funkcinės galimybės,
kaip antai persijungti nuo vieno darbo lauko prie kito, paremti objektų kėlimą nuo vieno
darbo lauko prie kito.
Bendrosios uţduoties komponentas remia naudotojo sąsajos dalį, susijusią su bendrąja
grupės uţduotimi. Tai galėtų būti darbotvarkės arba projekto plano parodymas visiems
nariams. Bendros uţduoties vykdymas gali būti paremtas bendro naudojimo redaktoriaus
arba bendruoju langu.
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Bendravimo komponento interfeise gali būti grupės narių nuotraukos. Be to, šis
komponentas apima konferencines, sprendimų priėmimo galimybes, bendrąjį ţymeklį,
galimybę nustatyti bendravimo protokolą.
14.5.6

APRAŠYTI VISUS KOMPONENTUS

Individualios uţduoties komponento apraše yra nurodoma uţduočių hierarchija arba
objektų modelis. Bendros uţduoties apraše taip pat yra nurodoma bendrų uţduočių
hierarchija arba objektų modelis.
Bendravimo komponento apraše yra nurodoma, kokios priemonės turėtų paremti grupės
narių bendravimą ir bendradarbiavimą. Tokios priemonės galėtų būti ribota prieiga prie
pogrupių, bendras redagavimas, valdymas ir naudotojų veiklų stebėjimas. Bendravimo
komponento apraše šie komponentai yra detaliai aprašomi.
14.5.7

KOMPONENTŲ PROJEKTAVIMAS, NAUDOJANT UŢDUOČIŲ ARBA OBJEKTINĮ
MODELĮ

Dabar projektuotojas nusprendţia, kokį projektavimo metodą naudoti. Sprendimas
priklauso ir nuo turimų projektavimo priemonių. Projektuotojas kuria sąsajos projektą,
naudodamas komponentų aprašus ir atsiţvelgdamas į galimybes, kurias suteikia
naudojama projektavimo priemonė.
14.6

KLAUSIMAI KARTOJIMUI

Paaiškinkite tris pagrindinius skirtumus projektuojant vienviečių ir grupinio darbo
sistemų interfeisus.
Tarkime, projektuojate grupinio naudojimo teksto redaktorių. Kokias uţduotis spręsite?
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15

ŢK S S TA N D A RTA I

Standartai yra svarbūs, keliant sistemų panaudojamumą. Kai kurie standartai jau buvo
nurodomi, kaip antai ISO standartas dėl piktogramų projektavimo ar panaudojamumo
reikalavimų formulavimas. Vieni standartai yra sukurti vienos organizacijos viduje, kiti –
plačiai paplitę tarptautiniai standartai. Daugeliui naudotojų sąveikos standartai yra
kuriami jo organizacijoje. Ypatingai svarbu didelėje organizacijoje, kurioje įvairios
sistemos dalyje yra kuriamos skirtingų grupių. Kai šios dalys yra integruojamos, skirtingų
dalių sąsajų darna gali būti paţeista ir tai gali sukelti problemas naudotojų klaidas,
neveiksmingumą ir susierzinimą. Todėl daugelio organizacijų yra sukurti sąsajų
standartai, siekiant išvengti nesusipratimų, kilnojant darbuotojus tarp skyrių ir didinant
bendradarbiavimą tarp skyrių.
15.1

KAS RAŠO STANDARTUS?

Standartus kuria įvairios organizacijų. Skiriame tarptautinius, nacionalinius, gamybos ir
prekybos, nepriklausomų autorių bei projektų standartus [Buie, 1999].
Tarptautiniai standartai yra kuriami organizacijų, vienijančių nacionalines organizacijas.
Pastarieji standartai yra derinami su organizacijų nariais, pavyzdţiui [ISO 9241].
Nacionaliniai standartai yra kuriami organizacijų, kurios vienija šalies įmonės ir
organizacijas, kaip antai ANSI (angl. American National Standarts Institute), BSI (angl.
British Standart Institution) ir kitų.
Prekybos ir pramonės standartai nusako, kaip turi atrodyti ir kaip yra naudojami
konkrečių platformų programinė įranga, kaip antai Windows (Microsoft).
Nepriklausomas rekomendacijas kuria įmonės arba asmenys. Jos skirtos naudoti savo
įmonėje arba yra publikuojamos knygose ir parduodamos, pavyzdţiui, [Brown, 1998].
Standartų naudojimas dar negarantuoja gero sąsajos projekto, tačiau suteikia priemones
aprašyti sąsajos kokybę. Jos gali padėti naudotojams nustatyti atitinkamus įsigijimo
standartus arba įvertinti konkuruojančio tiekėjo siūlymus.
Standartai padeda tiekėjams tikrinti savo gaminius projektavimo ir gamybos metu. Jie
padeda suformuluoti tvirtinimus apie gaminių kokybę. Jie taip pat padeda vertinti sąsajos
kokybę ir duoda pagrindą vertinant gaminius.
Dauguma ŢKS standartų yra sukurta ISO (angl. International Organisation of Standardisation) ir IEC (angl. International Electrotechnical Commission). Dokumento statusas
atsispindi jo pavadinime, būtent
pavadinime ISO nnnn-xx (data) nnnn nurodo standarto registracijos numerį, xx –
standarto dalį ir data – registracijos data,
pavadinime ISO/IEC nnnn (data) yra nurodoma, kad standartas yra sukurtas bendro
techninio ISO ir IEC komiteto,
pavadinimas ISO TS nnnn (data) reiškia techninę specifikaciją, tai yra normatyvinį
dokumentą, kuris vėliau galibūti koreguojamas ir publikuojamas kaip standartas,
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pavadinimas ISO TR reiškia techninę ataskaitą, tai yra neformalų dokumentą,
kuriame yra informacija iš įvairių spausdinių ir kiti.
15.2

STANDARTŲ RŪŠYS

Standartuose ir rekomendacijose yra atsiţvelgiama į šias sritis:
gaminių naudojimo aspektai,
naudotojo sąsajos ir sąveika,
gaminio projektavimo procesas,
organizacijos galimybes projektuoti, atsiţvelgiant į naudotojo poreikius.
15.2.1

GAMINIŲ NAUDOJIMO STANDARTAI IR REKOMENDACIJOS

Naudojimo kokybės standartas [ISO/IEC 9126]
Gaminių naudojimas apima naudojimo efektyvumo, našumo, malonumo aspektus.
ISO/IEC 9126 (1991) buvo neseniai pakeistas nauju keturių dalių standartu, kuriame yra
suderinti du panaudojamumo aspektai. Standarto pirmoji dalis aprašo šešias programų
sistemų kokybės aspektus, kurie yra svarbūs gaminio projektavimo metu: funkcines
galimybes, patikimumas, panaudojamumas, efektyvumas, prieţiūra, portatyvumas.
Panaudojamumo apibrėţtis:
Panaudojamumas – tai programinės įrangos galimybė būti
suprastai, išmoktai, naudojamai ir patraukliai naudotojui, jei yra
naudojama, sutinkamai su nurodytomis sąlygomis.

Sakinio dalis „jeigu naudojama, atsiţvelgiant į nurodytas sąlygas― yra pridėta tam, kad
būtų suprantama, kad būtinas yra naudojimo panaudojamumas tam tikrame kontekste, o
ne bendru atveju. Šiame standarte yra pripaţinta, kad panaudojamumas turi du aspektus,
būtent programinės įrangos projektavimo veikla (išvestas iš panaudojamumo apibrėţties)
ir atitikimas naudotojo tikslams.
Standartas naudoja terminą „naudojimo kokybę― šiame platesniame kontekste:
Naudojimo kokybė – tai programinės įrangos galimybė leisti konkrečiam naudotojui
efektyviai, produktyviai, saugiai ir maloniai pasiekti konkrečių tikslų, atitinkančių
naudojimo kontekstą.
Ketvirtoji standarto dalys apibrėţia panaudojamumo ir naudojimo kokybės metrikas.
Jame yra pateiktos efektyvumo, našumo, saugumo ir malonumo metrikos.
Panaudojamumo reikalavimų aprašymas ir patikrinimas, kad jie yra pasiekti yra svarbus
projektavimo, atsiţvelgiančio į naudotojo poreikius (angl. user centred design).
Panaudojamumo vertinimo rezultatai gali būti dokumentuojami, naudojantis bendru
pramonės formatu (angl. Common Industry Format). Panaudojamumo vertinimo
ataskaitos pavyzdys yra pateiktas ISO/IEC 9126-4 priede.
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Kasdienio naudojimo gaminių panaudojamumas [ISO WD 20282]
Šiame standarte yra aprašyta, kokia informacija apie gaminio naudojimą turi būti
pateikiama vartotojui (angl. consumer), kad pirkėjas galėtų įvertinti gaminio
panaudojamumą. Jame nurodomas tikrinimo metodas, „normalaus― naudotojo
charakteristika, kaip aprašyti būsimus naudotojus su specialiais poreikiais arba ţiniomis
bei įgūdţiais.
Panaudojamumo rekomendacijos [ISO 9241-11]
Standarte iš viso yra 17 skyrių, iš jų 7 yra skirti techninei įrangai, kiti 7 – programinei
įrangai. Pastarosiose dalyse yra nagrinėjami bendri dialogų principai, meniu, informacijos
pateiktis, naudotojo rėmimas, komandų, tiesioginio valdymo dialogai bei formų pildymo
dialogai.
11 skyriuje yra apibrėţtas panaudojamumas, atsiţvelgiant į ergonomikos aspektus. Jame
yra išaiškinama, kad yra nustatomas būtina informacija, į kurią reikia atsiţvelgti aprašant
arba vertinant panaudojamumą, naudotojo veiklos ir pasitenkinimo terminais.
Rekomenduojama, kaip aprašyti programinės įrangos naudojimo kontekstą ir nurodyti
matai. Taip pat yra paaiškinama, kaip programinės įrangos panaudojamumas yra
aprašomas ir vertinamas, atsiţvelgiant į kokybės sistemą, atitinkančią ISO 9001. Be to,
yra išaiškinama, kaip naudotojo veiklos ir pasitenkinimo matai gali būti naudojami
nustatant, kaip bet kurio sistemos komponentas įtakoja bendros sistemos naudojimo
kokybę.
15.2.2

SĄSAJŲ IR SĄVEIKOS STANDARTAI

Šie standartai remia naudotojo sąsajos projektavimą šiais aspektais:
Nusako naudotojo sąsajos vaizdą ir elgseną. [ISO 14915] ir [IEC 61997] standartuose
yra daugialypės terpės sąsajų reikalavimai. Konkretesnes rekomendacijas
piktogramoms suteikia [ISO/IEC 11581] standartas, kursoriaus valdymui – [ISO/IEC
10741].
Naudotojo sąsajų projektavimo patarimai [ISO 9241] 12-17 dalys.
Pateikia naudotojo sąsajos vertinimo kriterijus [ISO/IEC 9126], 2 ir 3 dalys.
Tačiau savybės, kurių reikia panaudojamumui įvertinti, priklauso nuo naudotojų,
uţduočių ir aplinkos prigimties. [ISO 9241] standarto 11 dalis padeda suprasti kontekstą,
kuriame yra reikalingos tam tikros savybės. Praktiški gaminiai gali būti projektuojami
įtraukiant gaminio savybes ir bruoţus, kurie tenkina naudotoją, dirbantį konkrečioje
aplinkoje.
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