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1. Tézisek 
1. A szoftver-ergonómiai vizsgálatok minőségmenedzsmentben elfoglalt 

helyéről a következőket állítom: 

a.) A hatékony szoftverfejlesztés szerves részét képezi a szoftver-ergonómiai 
vizsgálatok több szintje; ez a szoftverfejlesztés minőségbiztosításának fontos 
része annak ellenére, hogy a vonatkozó újabb szabványok ezt a kérdést 
felületesen kezelik. 

b.) Az ergonómiai vizsgálati módszerek széles palettája áll rendelkezésre még 
a nem hivatásszerűen szoftverfejlesztéssel foglalkozó tanárok által végzett 
oktatószoftver-fejlesztés esetében is; ezen módszereket – megfelelő módszer-
tani körültekintéssel – lehetséges és érdemes alkalmazni. 

2. Az „INTERFACE” elnevezésű, „mélyfúrás” jellegű empirikus szoftver-
ergonómiai vizsgálati módszer, amely a szoftver – például oktatószoftver – 
működésének és a felhasználó viselkedésének adatait, valamint fiziológiai 
adatokat integrálva, néhány másodperces idői felbontással képes a szoftver 
elemeire vonatkozó minőségi jellemzőket feltárni, különösen hasznos a 
következők miatt: 

a.) A módszer lehetővé teszi annak eldöntését, hogy milyen típusú hibák 
okoznak jelentős problémákat a felhasználóknak, s milyen típusú hibák azok, 
melyek csak kevéssé hátráltatják őket. 

b.) A módszer lehetővé teszi annak eldöntését, hogy a feltárt hibák és 
megállapított súlyosságuk mennyire vonatkoznak minden felhasználóra 
általában, illetve mennyire függnek a felhasználók típusától és jellemzőitől. 

3. A ciklikus gráf topológiáról (hurkokat is tartalmazó hipertext-struktúráról), 
mint a multimédia anyagok egy lehetséges struktúrájáról a következőket 
állítom: 

a.) Az ilyen struktúra – a fejlesztőre nagyobb felelősséget hárítva – szövevé-
nyességéből következő bonyolultsága ellenére is határozottan előnyös lehet 
az oktatóanyagok széles körében; a tanárok által szervesen fejlődő jelleggel 
készített multimédia anyag szerkezeteként ez mind ergonómiai, mind 
pedagógiai szempontból különösen alkalmas lehet. 

b.) Az ilyen struktúra lehetővé teszi, hogy az így felépülő tananyag nemtől, 
szakmai irányultságtól és egyéb jellemzőktől függetlenül széles felhasználói 
kör számára jól használható legyen. 

c.) Az ilyen struktúra felmerülő problémái kezelhetők és bizonyos mértékben 
elfogadhatók. 
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2. Bevezetés 

2.1. A disszertáció alapgondolata 
Doktori munkám legfontosabb céljának azt tekintem, hogy a minőségmenedzsment 

mára kialakult, kiforrott rendszerébe – az ahhoz megszokott módon illeszkedő műszaki 
és szervezeti minőségi megközelítéseken túl – természetes módon, nélkülözhetetlen 
komponensként integráljam az ergonómiai minőség, valamint a tartalom minősége 
(oktatóanyag esetében a pedagógiai minőség) fogalomkörét, illetve a különböző 
minőségmegközelítésekhez tartozó módszereket. 

Az ergonómia, a pedagógia és a minőségmenedzsment minőségfogalmának és 
módszereinek integrálását értekezésemben a szoftver-minőségbiztosításra, azon belül 
elsősorban a szoftvervizsgálatokra vonatkozóan fejtem ki. 

 

2.2. A tézisek igazolásának gondolatmenete 
Az előzőkben ismertetett első tézis a.) pontja a fentiekben megfogalmazott fő célomat 

a szoftvervizsgálatokra vonatkoztatva, általános érvényűen közelíti meg. 

Igazolása a disszertációmnak a minőségmenedzsment szakirodalmára alapozó, új 
szempontok szerint felépített, integrált és saját gondolatokkal kiegészített elméleti 
fejezete (a 3. fejezet). A szoftverekre vonatkozó szabványokkal foglalkozó 3.4.-3.6. 
fejezetben megfogalmazottak nemcsak azért újak, mert a szoftverekre vonatkozó 
szabványok gyorsan bővülnek, és a minőségmenedzsment szabványai gyorsan változnak 
(tanulmányomba 2004-ben és 2005-ben megjelent kulcsfontosságú szabványokat és 
módosításokat is belefoglaltam), hanem azért, mert a szakirodalomban ilyen átfogó képet 
nyújtó összeállítás még nem jelent meg. Az egyes, a disszertáció fő gondolatai 
szempontjából fontos szabványok esetében a puszta ismertetésen túlmutatóan kritikai 
elemzést adok. Rávilágítok egyes szabványok megfogalmazásának felületes voltára, és a 
szabványok történeti alakulásának (revízióinak) általam rossznak ítélt tendenciáira. 

A fenti alapgondolatot és az első tézist a pedagógiával (egy klasszikus emberközpontú 
tudománnyal) foglalkozó szakemberek nagy része természetesnek, triviálisnak gondolja. 
Valójában azonban nem az: a szoftverfejlesztő informatikusok és menedzserek nagy 
része nem ismeri az ergonómiai szempontokat és módszereket, vagy csak mellékesnek, 
kiegészítő jellegűnek tartja azokat. De még az ergonómiával foglalkozó szakemberek 
jelentős része is – hiába tartja az ergonómiai minőséget kulcsfogalomnak – értetlenül 
fogadja, hogy miért kellene a minőségmenedzsmenttel foglalkoznia. Ezt bizonyítja az 
egyik kulcsfontosságú szabvány 3.5.4. alfejezetben bemutatott rossz irányú változása, 
valamint az a 3.6.5. és 3.6.6. alfejezetben megfogalmazott mód, ahogy az emberközpontú 
megközelítésmód az alapszabványokban alig jelenik meg, viszont utólag, külön 
szabványokban és kiegészítésekben, szervetlenül, felemás módon megfogalmazódik.  

Az első tézis b.) pontja az a.) pont „aprópénzre váltása”: a módszerek széles 
palettájának rendelkezésre állásáról szól, és arról, hogy e módszereket még egy ilyen 
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speciális esetben, a nem hivatásszerűen szoftverfejlesztéssel foglalkozó tanárok által 
végzett oktatószoftver-fejlesztés esetében is lehetséges (és érdemes) alkalmazni. 

Az, hogy az ergonómiai módszerek 5. fejezetben bemutatott széles palettája áll 
rendelkezésre, az sem triviális: a szoftverekre vonatkozó szabványokban utalás sincs 
ezekre, hanem csak általam sokkal sekélyebbnek tartott elemeket tartalmaznak, például a 
használhatóság (usability) 3.5.4.2. szakaszban ismertetett, szabvány szerinti 
mérőszámait. 

(Tisztázni kívánom, hogy tézis-értékkel, valóban igazoltnak tekintve nem a módszerek 
univerzális használhatóságát állítom, csak a használhatatlanság ellentétét: lehetséges igen 
különböző módszereket alkalmazni, még egy ilyen speciális, szerény fejlesztés esetében 
is.) 

Az első tézis b.) pontjának igazolása 
- egyrészt maga a tény, hogy szerény lehetőségeink ellenére képesek voltunk a 7. 

fejezetben bemutatott módon a pedagógiai és szoftver-ergonómiai vizsgálati 
módszerek széles palettáját alkalmazni, 

- másrészt az, hogy a vizsgálatok, különösen a 7.5. fejezetben közölt vizsgálat igen 
gazdag, részletekbe menő, a fejlesztésbe visszacsatolható eredményeket adtak. 

 

A második tézis a doktori munkám során legeredményesebben alkalmazott speciális 
szoftvervizsgálati módszerről szól. Bár maga az 5.5. fejezetben bemutatott INTERFACE 
rendszer alapja már nem tekinthető a disszertációm tudományos újdonságának – annak 
ellenére, hogy fejlesztésében kulcsszerepet játszhattam –, a 7.5. fejezetben közöltek 
szerint alkalmazott új, összetettebb módszer minden eddigi INTERFACE vizsgálatnál 
részletesebb és mélyebb eredményekre vezetett. A tézis a.) és b.) pontjában 
megfogalmazott újdonság-értékkel rendelkező állítások igazolása a 7.5. fejezetben 
ismertetett szoftvervizsgálat eredményei közül elsősorban a 7.5.4.5. és 7.5.4.7. 
szakaszban közölt, statisztikailag alátámasztott eredmények megtalálása. 

 

A harmadik tézis az általunk fejlesztett és vizsgált szoftver egyik alapötletéről, a 
speciális struktúrájáról szól. A ciklikus gráf topológia (hurkokat is tartalmazó hipertext-
struktúra) komoly problémákat vethet fel, ezért a szakirodalom és a szoftverfejlesztési 
gyakorlat sokszor negatívan viszonyul hozzá. Éppen ezért tudományos értéknek 
tekintem, hogy a tézis a.) pontjának megfelelően az alkalmazásának határozott előnyeit 
tártam fel, b.) pontjának megfelelően bizonyítottam, hogy az egyik fő előny a 
gyakorlatban is megjelenik, és a c.) pontnak megfelelően a felmerülő problémákat, 
valamint a problémák súlyát azonosítottam, kezelésükre eszközöket adva. 

A tézis a.) pontjának igazolása 
- egyrészt az a tény, hogy a többek közt a 4. fejezet meggondolásaira épülő szoftvert 

a 7. fejezetben bemutatott vizsgálatok egyértelműen alkalmazhatónak minősítették, 
- másrészt az, hogy a 7.5. fejezetben feltárt, struktúrára és navigációra vonatkozó 

részeredmények az alapötlet sikereses megvalósításának több oldaláról részlet-
gazdagon számolnak be. 

A tézis b.) pontjának igazolása a 7.5.4.2. szakaszban közölt, statisztikailag 
alátámasztott vizsgálati eredmény. 
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A tézis c.) pontjának igazolása 
- egyrészt az a tapasztalat, hogy 7.5. fejezet „mélyfúrás” jellegű szoftvervizsgálata a 

struktúrára és navigációra vonatkozó részproblémák sorát tárta fel és azonosította, 
ezáltal lehetővé téve a szoftver továbbfejlesztését, hibáinak kijavítását, 

- másrészt az, hogy ugyanaz a „mélyfúrás” jellegű vizsgálat az egyes hibák esetében 
statisztikai számításokkal alátámasztva azt is azonosította, hogy azok a különböző 
típusú felhasználókra milyen mértékben hatnak. 

 

2.3. A doktori munka háttere és a disszertáció gerincét 
adó, elvégzett feladatok 

A doktori munkám hátterét egy általam kezdeményezett, európai uniós Leonardo da 
Vinci projekt adta 1998-2000 közt: Developing and Introducing Multimedia Materials 
for Vocational Education (Szakképzési témájú multimédia anyagok fejlesztése és 
bevezetése). A főpályázó intézmény a BME Távoktatási Központ volt, a projekt vezetője 
témavezetőm, dr. Izsó Lajos. A konzorcium legnagyobb munkarészű tagja akkori 
munkahelyem, a Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola volt. A 
projektben ezen felül részt vett egy-egy további magyar, brit, svéd és görög intézmény, 
valamint az EDEN (Európai Távoktatási Hálózat). 

Munkahelyemen informatika és műszaki rajz tanár státuszom mellett a több, mint száz 
számítógépből álló hálózat rendszergazdája is voltam, valamint később munkaközösség-
vezető is lettem. Így informatikai ismereteim és kollégákkal való kapcsolatom adta az 
induló alapot pályázatunkhoz, majd a konkrét anyagok elkészítéséhez. 

A Kolos Richárd Szakközépiskola munkatársai két oktatóanyagot készítettek el: egy 
„Áramkör-átalakítások” című, kis (néhány tanóra tananyagát lefedő), alaposan 
kidolgozott, elsősorban egyetlen fejlesztő nevéhez fűződő anyagot, valamint egy 
nyolcfős team által készített, „Informatika alapjai” című oktatóanyagot. Doktori munkám 
ez utóbbi multimédia oktatóanyag teljes fejlesztési és bevezetési folyamatára épül. 

A fejlesztés alapgondolata volt, hogy az alkotók – informatika tanáraink – azokat a 
tananyagrészeket dolgozzák fel, melyekhez legtöbb nyersanyaguk volt, és melyeknek 
feldolgozását a tananyag támogatása és a tanulók szempontjai alapján a legfontosabbnak 
találták. 

Az elsődleges célközönség a középiskola 9. évfolyamának (azaz hagyományos 
négyévfolyamos középiskolák esetében az első évfolyam) közismereti informatikát 
tanuló diákjai, de eleve nem vállalkoztunk a teljes informatika tananyaguk lefedésére – 
másrészt a feldolgozott témákhoz hozzáillesztettük a más évfolyamokon (pl. a technikus-
képzés 13./I.-14./II. évfolyamán) való oktatásra szánt anyagainkat. Továbbá tudtuk, hogy 
az így készülő tananyag nagy része hasznos lehet a főiskolák és egyetemek 
1. évfolyamainak felzárkóztató képzésében, a felnőttképzés hasonló körülményei közt, 
sőt, részeiben már az általános iskolák 7.-8. évfolyamán is.  

Alapvető szándékunk volt, hogy a későbbiekben bővíthető, frissíthető anyagot 
hozzunk létre. (A fejlesztés alapvető gondolatairól a 6. fejezet szól röviden.) 
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1. Az első lépés az igényfelmérés és az információgyűjtés volt. Ennek részeként 1998-
ban – a BME Távoktatási Központ Premissza projektjéhez kapcsolódva – a 
„Magyarországon kiadott szakképzési témájú multimédia oktatási anyagok elemzése 
alkalmazott technológiájuk, módszertanuk, célcsoportjuk és minőségbiztosításuk 
szempontjából” című tanulmányomban (HERCEGFI, 1998) felmértem a magyar 
multimédia piac akkori helyzetét. 

 

2. A Leonardo da Vinci projektünk támogatásával – fejlesztőtársaim egy részével együtt 
– részt vettem két professzionális szervezet egy–egy hetes multimédia-fejlesztő, illetve 
-értékelő tanfolyamán. (1999. májusában Görögországban, Athénben a Lambrakis 
Alapítvány, valamint 2000. májusában Nagy-Britanniában, Blackburn-ben, a Blackburn 
College szervezésében) 

 

3. 1999-ben és 2000-ben folyt az elsődleges multimédiafejlesztés – ennek a klasszikus 
tananyag- és szoftverfejlesztési munkáimon kívül fontos, tanulságos feladatom volt, 
többek közt a team munkamegosztásának megszervezése és törekvés a minőségbiztosítás 
működtetésére. 

 

4. A multimédia anyag vizsgálatát 2000-ben (korai prototípus fázisban), majd 2001-ben 
rövid próbatanításokkal kezdtük. Ekkor érkeztek az első tapasztalatok, melyek egy 
részét visszacsatoltuk a fejlesztésbe. A próbatanítások általános iskola 7., középiskola 
9., 10. és 11., valamit a technikusképzés 13. és 14. évfolyamában, felnőttképző esti 
tagozatos gimnázium 2. évfolyamán, továbbá főiskola 1. évfolyamán folytak. 

 

5. 2002-ben módszeres tantermi pedagógiai vizsgálatot végeztünk: jól körülhatárolható 
tananyagrészt oktattunk 3*90 perc időtartamban két 9. évfolyamos, műszaki szakközép-
iskolás gyakorlati csoportnak a multimédia anyag segítségével (frontális óra és tanári 
segédletű csoportos órai munka formájában), valamint két másik ilyen csoportnak 
ugyanezt a tananyagrészt a multimédia anyag nélkül. Mindegyik csoport tudását 
dolgozattal mértük föl. 

 

6. „Mélyfúrás jellegű” szoftvervizsgálatot végeztünk laboratóriumi körülmények közt az 
Ergonómia és Pszichológia Tanszéken kifejlesztett INTERFACE (INTegrated 
Evaluation and Research Facilities for Assessing Computer-users’ Efficiency) 
vizsgálóállomás segítségével. (A módszer dr. Izsó Lajos és munkatársai nevéhez fűződik 
– fejlesztésében fontos szerepet játszhattam. A módszerről és a módszer kifejlesztésében 
játszott szerepemről az 5.5. fejezetben írok.) 

2001-ben próba jellegű vizsgálatsorozatot – ún. „pilot study”-t – végeztünk 
(3 műszaki szakközépiskolás fiúval, mint felhasználóval), majd a tanulságok 
felhasználásával 2001-ben és 2002-ben részletes vizsgálatsorozatot (21 felhasználóval: 
ebből 13 közgazdasági szakközépiskolás, 8 műszaki szakközépiskolás, 14 lány, 7 fiú). (A 
vizsgálatsorozat körülményeiről, a kísérleti személyek kiválasztásának szempontjairól a 
7.5. fejezet elején írok részletesebben.) 



Bevezetés 

Hercegfi Károly: Multimédia oktatóanyag fejlesztésének és bevezetésének minőségbiztosítási kérdései – Ph.D. értekezés, 2005. 12

Az INTERFACE vizsgálatsorozatnak több célja és eredménye volt: 

- az oktatóanyag használhatóságának vizsgálata általában (nem csupán didaktikai 
szempontból, hanem pl. navigációval, olvashatósággal stb. kapcsolatos 
ergonómiai problémákra is tekintettel); 

- annak igazolása, hogy az anyag nemtől, szakmai irányultságtól és egyéb 
jellemzőktől függetlenül széles felhasználói kör számára jól használható; 

- annak eldöntése, hogy milyen típusú hibák okoznak jelentős problémákat a 
felhasználóknak, s milyen típusú hibák azok, melyek csak kevéssé hátráltatják 
őket; 

- az előbbi eredmények mennyire vonatkoznak minden felhasználóra általában, 
illetve mennyire függnek a felhasználók típusától (demográfiai jellemzők, tanul-
mányi eredmény, számítógép- és Internet-használati gyakorlat, kognitív stílus, 
stb. alapján). 

A vizsgálatok menete: 

1. Adatlap kitöltése (demográfiai, tanulmányi, számítógép- és Internet-használati, 
stb. adatok gyűjtése). 

2. MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) pszichológiai teszt a felhasználók kognitív 
stílusainak megállapítása céljából. (Az alkalmazott teszt céljáról és pszichológiai, 
valamint gyakorlati hátteréről a 7.5.2. fejezet 2. pontjánál írok.) 

3. Kb. 5 perc – az INTERFACE vizsgálat szívritmus-variabilitással összefüggő 
„kalibrálása” 

4. 5 perc kötetlen ismerkedés az oktatóanyaggal (elsősorban a feladatra 
hangolódáshoz). 

5. 10 perces tanulási feladat és utána rövid számonkérés (a tipikusnak tartott 
felhasználási mód megismerése céljából). 

6. Kb. 25 perces feladatsor: rövid válaszok megkeresése 11 kérdésre – a legtöbb 
információt az INTERFACE vizsgálat e részétől vártuk. 

7. kb. 5 perces interjú (szükség szerint az emlékeztetőül alkalmazott videó-
visszajátszással támogatva). 

(A vizsgálat menetéről, az eredmények feldolgozásáról és bemutatásáról a 7.5.2., 
7.5.3. és 7.5.4. fejezet szól.) 
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2.4. A disszertáció struktúrája a hagyományos 
hipotézisek-módszerek-eredmények-tézisek 
szerkezet tükrében 

Doktori értekezésemhez egy kevésbé elterjedt (de nem példa nélküli) struktúrát 
választottam: tézisek – bevezetés – elméleti fejezetek – elvégzett fejlesztés – elvégzett 
kutatások – összefoglaló. 

Már a dolgozat legelején egyértelművé kívántam tenni, mi a dolgozat lényege: a 
tézisek felsorolásával kezdtem. 

A bevezetés (2. fejezet) alapgondolatokat, valamint a doktori munka körülményeinek 
és a disszertáció szerkezetének bemutatását tartalmazza. 

Az elméleti fejezetekbe (3., 4. és 5. fejezet) az elméleti háttér ismertetésén túl 
beleértem a kutatás során alkalmazott módszerek elméleti ismertetését is. Ugyanakkor 
mindhárom fejezetre elmondható, hogy több, mint egyszerű „háttér”: hozzájárulnak a 
tézisek igazolásához. 

Az elvégzett szoftverfejlesztés (6. fejezet) munkám jelentős részét tette ki, és eredeti 
gondolatokra épül. Azonban magát a fejlesztést elsősorban mérnöki teljesítménynek 
tartom, nem doktori szintű tudományos munkának. Ezért ez a fejezet viszonylag rövid, 
ellentétben a következő, határozottan tudományos értékeket felmutató fejezettel. 

Az elvégzett kutatásoknál (7. fejezet) több módszert alkalmaztam. Minden módszernél 
külön-külön először a vizsgálat célja, majd az adott módszer alkalmazásának 
körülményei, lebonyolításának módja, majd a vizsgálat eredményei (megfigyelései, 
tapasztalatai), végül a vizsgálat korlátai következnek. (Ez ilyen teljes részletességgel csak 
a legfontosabb, 7.5. fejezetben ismertetett módszer esetében jelenik meg.)  

 

Hagyományosabb disszertációszerkezet a következő: bevezetés – hipotézisek – 
kutatási módszerek – kutatási eredmények – tézisek – gyakorlati alkalmazhatóság, a 
kutatás korlátai. 

Ezt a struktúrát a több, igen különböző kutatási módszer alkalmazása miatt saját 
munkám dokumentálásához kevésbé tartottam alkalmasnak. 

A következőkben azonban összefoglalom, hogy ezen klasszikus struktúra elemeinek 
az értekezésem mely eleme felel meg. 

A klasszikus bevezetésben a téma mibenléte, fontossága szokott szerepelni. Ez 
nálam is szerepel a bevezetésben (2. fejezet), elsősorban a 2.1. alfejezetben. 

A kutatás hipotéziseit és téziseit nem dokumentáltam külön. Kevésbé összetett 
kutatási kérdéseknél és kevés módszer alkalmazásánál én is a hagyományos utat 
választottam volna. Például, ha csak egy-egy szoftverelem (pl. a gördítősáv) működését 
vizsgáltam volna, akkor rövid, könnyen eldönthető hipotézisek után igen célirányos, csak 
a megfelelő szoftverelemekre kihegyezett kísérleteket végeztem volna el, és a hipotézisek 
igazolása és cáfolása is tudományos eredmény lehetne. Ha pl. a struktúra működésének 
elemi szintjére fókuszáltam volna, akkor pl. ugyanazt az egyszerű, néhány oldalas 
oktatóanyagot két, egyetlen pontján eltérő változatban készítettem volna el, és azt 
vizsgáltam volna kísérlet segítségével. Én azonban nem ilyen elemi szinten vizsgálódtam: 
nem egy néhány oldalas, „laboratóriumi tisztaságú” oktatóanyag működésére voltam 
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kíváncsi, hanem egy valós életben használható, több száz oldalas, természeténél fogva 
sok hibával terhelt oktatóanyagéra, továbbá ezzel összefüggő egyéb kérdésekre. 

A kutatás módszerei: 
a.) Egyes tézisek igazolásához maga az irodalomkutatás volt a módszer. 
b.) Értekezésem lényegi részéhez tartozik, hogy vizsgálati módszerek széles 

palettáját alkalmaztam. A módszerek elméleti leírása az 5. fejezetben található, 
míg alkalmazásuk körülményei és lebonyolításuk módja a 7. fejezetben 
található. 

A kutatás eredményei: 

a.) Maguknak az elméleti fejezeteknek egy része is eredménynek tekinthető. 
b.) Vizsgálati módszerenként külön-külön, a 7. fejezet alfejezeteinek végén 

találhatók. 

A téziseket kiemelt jelentősségük miatt értekezésem elejére helyeztem. 

A gyakorlati alkalmazhatóság, a kutatás korlátai egyrészt módszerenként külön-
külön, a 7. fejezet alfejezeteinek végén találhatók, másrészt az összefoglalás 8.3. 
alfejezetében. 
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3. A szoftverfejlesztési folyamat és a 
szoftvertermékek minőségbiztosítása 

Az oktatási multimédia is szoftvertermék, így a fejezet általános, szoftver-
minőségbiztosításra vonatkozó megállapításai erre a szűkebb szoftverkörre is érvényesek. 

 

3.1. A minőség fogalom megközelítése a 
minőségmenedzsment, az ergonómia és a 
pedagógia felől 

3.1.1. A felhasználói megközelítés megjelenése a 
minőségmenedzsment minőség-fogalmában 

A következők kifejtéséhez először tisztáznom szükséges a vevő, a vásárló és a 
felhasználó fogalmát. 

A korszerű menedzsment-tudomány a gazdasági folyamatokat a szállítók és vevők 
kapcsolataira építi. TENNER & DeTORO (1997) megfogalmazásában a vevők közé 
tartoznak a vásárlók és a felhasználók is, de e két vevői csoportnak különböző igényei 
vannak. Egy vállalatnál általában a vásárló egy beszerzési osztály vagy egy vezető, míg a 
megvásárolt terméket például egy másik osztály beosztott alkalmazottja fogja használni. 

A minőségfolyamatok értelmezésében jelentős a belső vevő szerinti koncepció. Fontos 
azonban leszögeznünk, hogy miközben a szállítói lánc belső szállítói a közvetlen vevőjük 
szükségleteinek kielégítésére koncentrálnak, a végső felhasználóra is gondolniuk kell 
(TENNER & DeTORO, 1997). 

 

W. Edwards Deming a felső vezetésnek szánt intelmei első pontjában leszögezi, hogy 
„ki kell elégítenünk a vevők szükségleteit” (TENNER & DeTORO, 1997). 

 

Joseph M. Juran három alapvető menedzseri folyamat trilógiáját fogalmazta meg: 
minőségtervezés, minőségirányítás és a minőség tökéletesítése. A minőségtervezésbe az 
a folyamat tartozik, amely azonosítja a vevőket, az igényeket (a termékeknek és 
szolgáltatásoknak azon vonásait, amelyeket a vevők elvárnak), valamint azokat a 
folyamatokat, amelyek az adott termékeket és szolgáltatásokat a megfelelő tulajdonsá-
gokkal látják el (TENNER & DeTORO, 1997). Megfogalmazása szerint a minőség 
annyi, mint „használhatóság” (TENNER & DeTORO, 1997). 

 

CROSBY (1979) minőségdefiníciója szerint – idézi TENNER & DeTORO (1997) – a 
minőség az „igényeknek való megfelelést és nem az eleganciát jelenti”. A minőség 
korábbi definícióival ellentétben ez a meghatározás nem utal a módszerre, amelynek 
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segítségével valamit legyártanak, avagy amelynek segítségével a szolgáltatást nyújtják. 
Arra összpontosít, hogy megpróbálja megérteni a vevő elvárásainak teljes körét, 
miközben a saját szervezetét úgy irányítja, hogy mindezen elvárásoknak megfeleljen. 

 

Philip Kotler marketing-megközelítésmódjának lényege a vevői elégedettség megcél-
zása, s a minőség fogalmát is ebből származtatja. (KOTLER, 2002). 

 

David Garvin a minőség öt jelentősebb megközelítésmódját fogalmazza meg 
(TENNER & DeTORO, 1997; TERVONEN & KEROLA, 1998; BALLA, 2001, 2002): 
Transzcendens minőség, termék alapú minőség, termelés alapú minőség, felhasználó 
alapú minőség, érték alapú minőség. 

- Ezek közül a transzcendens megközelítés szerint a minőséget nem lehet 
definiálni, azt az ember csak akkor ismeri fel, ha látja – ez a megoldás tehát 
nem igazi definíció. 

- A termék alapú (régi) megközelítés szerint a minőség meghatározott tulajdon-
ság(ok) jelenlétén vagy hiányán, illetve mértékén alapszik. Ha valamely 
tulajdonság kívánatos, akkor e definíció szerint az illető tulajdonság nagyobb 
mértékű jelenléte esetén a termék jobb minőségű. Ez ugyan egy konzervatív 
megközelítés, azonban mégis lehetőséget ad többek közt arra is (vagy 
legalábbis nem zárja ki), hogy, ha számszerűsíteni tudjuk a felhasználó 
számára kívánatos tulajdonságokat, akkor az ilyen tulajdonságokkal jellemez-
zük a minőséget. 

- A termelés alapú (régi) megközelítés szerint a minőség egy adott termék vagy 
szolgáltatás megfelelése előre meghatározott kívánalmaknak vagy specifikáci-
óknak. Pesszimista megfogalmazásban ez a megközelítésmód azt feltételezi, 
hogy a specifikáció a vevők kívánalmainak érvényes pótszere. Azonban 
optimistábban azt is észrevehetjük, hogy a jól megválasztott (azaz valóban a 
felhasználók igényének előzetes felméréséből származtatott) specifikációt 
gyakorlati szempontból valóban érdemes alkalmazni, csak éppen az előzetes 
specifikációt nem szabad mindenhatónak tekinteni. 

- A felhasználó alapú megközelítés szerint a minőség meghatározásának 
egyetlen feltétele az, hogy képesek vagyunk-e a vevők igényeit, elvárásait, 
vagy szükségleteit kielégíteni. 

- Az érték alapú megközelítés alapja az, hogy a meghatározott tulajdonságú 
terméket jutányos áron ajánljuk a vevőnek. 

Mint látható, a Garvin által megfogalmazott öt megközelítésmód közül egy 
kimondottan a felhasználó igényeire, elvárásaira és szükségleteire épül, de a másik négy 
megközelítésmód közül is kettőbe (vagy esetleg mindbe) működő módon beilleszthetők a 
felhasználói szempontok. 

 

Arthur R. Tenner és Irving J. DeToro definíciója szerint „a minőség alapvető üzleti 
stratégia, amelynek folyamán született termékek és szolgáltatások teljességgel kielégítik 
mind a belső, mind a külső vevőket azzal, hogy megfelelnek kimondott és kimondatlan 
elvárásaiknak” (TENNER & DeTORO, 1997). Kiemelem, hogy ez a definíció hangsúlyt 
fektet arra is, hogy nemcsak a kimondott, de a kimondatlan (sőt, a vevő által tudatosan 
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meg sem fogalmazható) elvárások is a minőség lényegéhez tartoznak. „Néha a vevők 
maguk sem ismerik pontosan saját szükségleteiket és elvárják, hogy a szállító 
segédkezzen nekik igényeik tisztázásában” (TENNER & DeTORO, 1997). 

A TQM (Total Quality Management, teljeskörű minőségmenedzsment) stratégiai célja 
„a vevő szükségleteinek és elvárásainak való megfelelés”; három alapelve 
(középpontban a vevő, a folyamatok javítása, teljes elkötelezettség) közül a legelső a 
vevők igényeinek, szükségleteinek és elvárásainak alapos feltérképezését, megértését és 
kielégítését teszi lényegévé (TENNER & DeTORO, 1997). Azaz nem csak a vevő által 
megfogalmazott és meg nem fogalmazott igényeket és elvárásokat kell ismerni és 
kielégíteni, de a mélyről jövő (például fiziológiai, pszichológiai, stb. emberi 
tulajdonságokból adódó) szükségleteket is, ami az ergonómia területeire vezet át minket. 

TENNER & DeTORO (1997) a vevők által elvárt termék- és szolgáltatási jellemzőket 
három egymásra épülő szint rendszereként fogja fel: 

1. alapvető elvárások (olyan minimális szint, ami kimondatlan marad, 
mert annyira alapvetőnek tartják); 

2. specifikációk és igények (a vevők által látható szint, ami közvetlenül 
szerepet kap a termékválasztásban); 

3. elragadtatást kiváltó jellemzők (lappangó igényekre válaszoló, 
értéktöbbletet hordozó tulajdonságok, amelyekről a vevő előzőleg nem 
is tudott, de nagy örömmel fogad). 

Az ergonómia területén szerzett tapasztalataim alapján a legfelső (3.) szintet 
kibővítem: gyakran vannak olyan értéktöbbletet hordozó tulajdonságok, amelyekről a 
vevő nemcsak nem tudott, de később sem tudatosodik benne – s ezért nem is kaphatunk 
tőle rögtön örömteli visszajelzést – de mégis hatékonyabbá, kényelmesebbé, vagy bizton-
ságosabbá teszik a termékhasználatot. 

Például a felhasználók jelentős része nem megfelelő irodaszéket választ magának. Ha 
valóban saját magának választhat, még akkor is divat- vagy presztízs-tényezők alapján 
dönt, s gyakran indokolatlanul magas háttámlás széket, vagy egy olcsóbb, de legalább 
„lélegző” szövetborítás helyett látványos, de rossz légáteresztő-képességű műbőrborítást 
választ. Vagy legjobb esetben pár perces, esetleg félórás tesztnek veti alá, s ebből 
gyakran nem derül ki, hogy a rákényszeríttet rossz testtartás miatt nyolc óra használat 
után rossz lesz a közérzete, majd pedig fél év használat után a vázizomzat túlterhelése 
miatt egészségügyi problémái jelennek meg (KRISTÓF & HERCEGFI, 2002, 2004). 
Megfelelő képzés, ismeretterjesztés, esetleg a valóban minőségi termékek megfelelő 
tartalmú reklámja híján a felhasználóban gyakran utólag sem tudatosodik, hogy rossz 
döntést hozott – annak ellenére, hogy a munka hatékonyságának csökkenése, a 
betegségekből adó betegszabadságok munkaidő-kiesése, stb. mérhető mennyiségek. 

Azaz egy valóban minőségi termék olyan értéktöbbletet is hordozhat, amely – annak 
ellenére, hogy még mérhető is lehet – nem feltétlenül jut a vevő tudomására. 

TENNER & DeTORO (1997) is a felhasználók fókuszba állításának fontosságát 
hangsúlyozzák, de egyben ők is felhívják a figyelmet arra, hogy a vevői vélemények 
összegyűjtése erre nem lehet kizárólagos, mindenható módszer. Példaként hozzák a 
Quality Assurance Institute (QAI, Minőségbiztosítási Intézet) informatikai rendszerek 
minőségi jellemzőire vonatkozó kutatási jelentését (BOLL & al., 1989). Az, hogy egy 
ilyen felmérésben a felhasználók kis fontosságúnak értékelték például a biztonság 
kérdéskörét, nem azt jelenti, hogy az informatikai rendszerek minőségi jellemzői közé 
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kevésbé, vagy csak kisebb súllyal tartozik a biztonság, hanem azt, hogy a felmérésben 
résztvevők viszonylag elégedettek voltak rendszereik biztonsági állapotával. Ezt a 
gondolatot továbbviszem: a minőség nem elhanyagolható összetevőjét képezhetik akár 
olyan jellemzők is, amelyek ugyan emberi tényezők (ergonómiai jellemzők), de 
amelyeket maguk a felhasználók egy esetleges felmérés során meg sem említenek, vagy 
elhanyagolható fontosságúnak tartanak. 

Mint láthattuk, a TQM filozófiáját a felhasználó-központúság sok szálon átszövi. Így 
magától értetődik, hogy a TQM és az ergonómia integrálásán már sokan dolgoznak 
(AZUMA, 1996; TAVEIRA & al., 2003). Szándékom szerint disszertációm is ehhez a 
folyamathoz járul hozzá. 

 

3.1.2. Az ergonómiai jellemzők mérése, mint a minőségbiztosítás 
része 

A TQM kiegészítő elemei közé tartozik a korábbi minőségbiztosítási módszerek 
ismerős eleme, a mérés (TENNER & DeTORO, 1997; RAI & al., 1998). Ez a 
minőségbiztosítási rendszer fontos eleme, s a TQM fogalmi rendszerében természetesen 
nem csak a hagyományos műszaki jellemzők mérhetők, hanem például a vevői 
elégedettség is, illetve ezt továbbgondolva minden, a felhasználó és a termék 
interakciójából származó (ergonómiai) adat is. 

Az szoftver-ergonómiai jellemzők mérésének elméleti hátterét az 5. fejezetben 
mutatom be. A mérések alkalmazására a 7.5. fejezetben adok részletes esettanulmányt. 

 

3.1.3. A participáció, azaz a felhasználók korai bevonása a termelő 
folyamatba 

TENNER & DeTORO (1997) az ún. „nemtermelő” folyamatok javításában 
hangsúlyozza az együttműködés (a vevő részvétele a munkában) fontosságát. A 
nemtermelő folyamatoknál a vevők, mint együttműködő társak gyakran anyagilag is 
befektetnek a szolgáltatási folyamatba, ami szerintük jelentős különbség a termelő 
folyamatokhoz képest: például a vevőé az autó, amelyen karbantartó szolgáltatást 
végeznek, továbbá a vevők a saját testüket adják a munkafolyamathoz az 
egészségügyben, a turizmusban és a szórakoztatóiparban. Az együttműködés a vevőt 
közvetlenül a szolgáltató folyamatba vonja. 

Mindez igaz, azonban mégis vitába szállnék ezzel a megközelítéssel – pontosabban 
kiterjeszteném hatókörét. Sokkal kisebb a különbség szerintem e tekintetben a termelő és 
a nemtermelő folyamatok közt: a termelő folyamatokat sem érdemes csak 
„önmagukban”, a vevő nélkül, kapcsolódó szolgáltatási folyamat nélkül értelmezni. A 
leghagyományosabb tárgy gyártása esetében is a végső lépés az, hogy a termék 
használatakor a vevő saját testét és drága idejét adja a termék mellé – igaz, hogy csupán 
utólag. Ez az utólagosság azonban inkább nehezíti a rendeltetésszerű használat esetleges 
problémáinak megoldását. Ezért érdemes a gyártónak (szállítónak) alaposan megfigyelni 
a felhasználó és a termék tipikus interakcióját, s a felhasználót (vevőt) együttműködő 
partnernek tekintve érdemes – sőt elvárható – az interakció tapasztalataiból minél többet 
hasznosítani. 
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Ez azt jelenti, hogy a hagyományos termelési folyamatokat is érdemes kiegészíteni 
nemcsak a vevői elégedettség alapvető, valamint a felhasználó és a termék 
interakciójának mélyreható (ergonómiai) vizsgálatával, hanem már a fejlesztési 
folyamatba is érdemes bevonni a vevőket (az ergonómiai termékfejlesztés „early user 
involvement” koncepciójának megfelelően). 

Az előző megközelítésem hagyományos, kézzelfogható termékek termelése esetében 
talán merésznek tűnik, a szoftverfejlesztés esetében – mint amilyen a multimédia-
fejlesztés is – azonban egyértelműen indokolt. Jól mutatja ezt, hogy míg a „dobozos” 
szoftvereket a magyar és az európai számviteli- és adótörvények terméknek tekintik, 
addig az egyedi megrendelésre készített (akár végül ugyanolyan dobozba tett) 
szoftverekről csak szolgáltatásként állítható ki számla. 

TENNER & DeTORO (1997) is említi a felhasználó termékfejlesztésbe való korai 
bevonásának lehetőségét: „Sok TQM-rendszerben a szállító az új termék kifejlesztési 
ciklusának korai szakaszába bevonja a vevőt, hogy előnyére fordíthassa különleges 
készségeit.” 

 

3.1.4. Az ergonómia és a pedagógia minőség-fogalmának illeszkedése 
a minőségmenedzsmenthez 

Mint a bevezetőben megfogalmaztam, doktori munkám legfontosabb céljának azt 
tekintem, hogy a minőségmenedzsment mára kialakult, kiforrott rendszerébe – az ahhoz 
megszokott módon illeszkedő műszaki és szervezeti minőségi megközelítéseken túl – 
nélkülözhetetlen komponensként, saját jogán integráljam az ergonómiai minőség, 
valamint a tartalom minősége (oktatóanyag esetében a pedagógiai minőség) fogalom-
körét és módszereit. 

A 3.1.1. alfejezetben a teljeskörű minőségmenedzsment (TQM) vevő-központú 
filozófiájának és az ergonómia felhasználó-központú megközelítésének kapcsolatát már 
kiemeltem: minden ember által használt szoftver minőségmedzsment-rendszerrel 
biztosítani kívánt minőségének kulcsfontosságú alkotórésze az ergonómiai minőség. 
Amennyiben a fejlesztett-vizsgált termék az oktatás célját szolgálja – mint például egy 
multimédia oktatóanyag esetén –, magától értetődik, hogy a pedagógiai minőség 
ugyanúgy a minőségmedzsment-rendszerrel biztosítani kívánt minőség kulcsfontosságú 
alkotórésze, mint ahogy egy tisztán műszaki célokat szolgáló eszköz – például egy csavar 
– esetében a funkcióból adódó műszaki minőségi követelmények (pl. szakítószilárdság, 
alak- és méretpontosság, stb.) azok. 
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3.2. A minőség javításának koncepciója – visszacsatolás 
és állandó fejlesztés 

A 3.1.1. alfejezetben a teljeskörű minőségmenedzsment (TQM) vevő-központú 
filozófiájának és az ergonómia felhasználó-központú megközelítésének kapcsolatát 
emeltem ki. A TQM egy másik alapelve is fontos szerepet játszik értekezésemben: a 
visszacsatolás és az állandó fejlesztés, mint a minőség javításának koncepciója egyaránt 
megjelent a doktori munkám multimédia-fejlesztésének szervezési részében, valamint a 
szoftvervizsgálataink végrehajtásában és az eredmények visszacsatolásának szándékában. 

A termékmenedzselés hagyományos módszerét és a folyamatmenedzselés modern 
módszerét (TENNER & DeTORO, 1997) a saját szoftverfejlesztésünk esetében a 
következőképpen értelmezhetjük. 

A termékmenedzselés hagyományos módszerében a beérkező nyersanyagok és a 
végtermék ellenőrzésén van a hangsúly. Ezt az ellenőrzést egy bizonyos szinten én is 
megszerveztem: a kollégák által megírt fejezetek ellenőrzésére beterveztem a szakmai és 
a nyelvi lektorálás lépcsőjét. Ez igen hasznosnak bizonyult, de hamar kiderült, hogy 
nagyon erőforrás-igényes (sok idő és sok ember kell hozzá), így a konkrét projektben 
sajnos csak részben sikerült végigvinni. 

A folyamatmenedzselés modern módszerében a visszacsatoláson, sőt, magának a 
folyamatnak az állandó javításán van a hangsúly. 

A konkrét projektünkben beterveztem a visszacsatolást. Gyakorlatilag azonban a 
kevés szabad kapacitás és a szervezési problémák miatt csak viszonylag kevés 
visszacsatolás valósult meg, így maga a fejlesztési folyamat a projekt időtartamán belül 
nem javult jelentősen. A visszacsatolás lehetővé tette az iteratív fejlesztést; így a 
termékünk viszonylag hamar „piacra” (alkalmazásba) kerülhetett, de utána a fejlődése 
nem állt meg, s további idő és egyéb erőforrás ráfordítása esetén minősége hatékonyan 
továbbjavulhatna. 

Azonban látható volt, hogy a hagyományos ellenőrzést (lektorálást) önmagában 
túlságosan költséges lett volna annyira felfejleszteni, hogy tökéletes eredményt érjünk el 
– a jobb minőség eléréséhez a járható út csak a visszacsatolások gyakoribbá és 
hatékonyabbá tétele, s magának a folyamatnak a fejlesztése lehetett volna. 

A 7.5. fejezetben bemutatott „mélyfúrás” jellegű szoftver-ergonómiai vizsgálat-
sorozatunk részletekbe menő eredményeket adott: olyanokat, amelyek alkalmasak arra, 
hogy a fejlesztési folyamatba visszacsatoljuk. Nemcsak a feltárt szoftverhibák 
mennyisége és részletezettsége miatt beszélek a visszacsatolásra való alkalmasságról, 
hanem azért is, mert az ismertetett vizsgálatsorozat a szoftverhibákat minősítette is: 
feltárta gyakoriságukat, és azt, hogy az egyes hibák a különböző típusú felhasználóknak 
mennyire súlyos problémát jelentenek: módszereinkkel meg tudjuk különböztetni a 
súlyos, sürgető és a kevésbé súlyos, kevésbé sürgető – esetleg csak „kozmetikai” jellegű 
– problémákat. 
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3.3. A szoftvertermékekre alkalmazott minőség-
fogalom változása a szoftverek fejlődése mentén 

Fontosnak tartom áttekinteni a szoftvertermékek rövid, néhány évtizedre visszamenő 
történetét a szoftverminőség fogalmának szempontjából. BALLA (2001, 2002) történeti 
alapú szoftverminőség-megközelítési szintjeit irányadónak tartom. Ezt továbbfejlesztve a 
következő (3-1.) táblázatban a szoftverek történeti fejlődése mentén a szoftverminőség 
fogalmának korszakonkénti megközelítésmódjait jelölöm meg. 

 
 A szoftverfejlesztés korszaka a 

fejlesztés fókusza alapján 
Jellemző 
időszak 

A szoftverminőség megközelítése 

1. Algoritmus-központú 
programozás (a „hőskor”) 

1960-as és 
’70-es évek 

A program akkor „jó”, ha (legalább egy-
szer) képes lefutni, s az elvárthoz hasonló 
eredményt ad. 

2. Kód-központú programozás: 
a programkód 
mikroszintű hatékonyságának 
korszaka („trükkös programozás”) 

Az 1970-es 
évek és 
a’80-as 
évek eleje 

A program akkor „jó”, ha kevés hardver- 
és szoftver-erőforrást igényel és gyors. 

3. Program-központú 
megközelítés: 
a programok 
makroszintű hatékonyságának 
korszaka 

1980-as 
évek 

A hardver már kevésbé szűk keresztmet-
szet, ezért a program akkor „jó”, ha 
hordozható, megbízható és bizonyos 
követelmények teljesítése révén felhasz-
nálóbarát (az „átlagfelhasználó” képes a 
használatára). 

4. A komplex rendszerfejlesztés 
első szintje 

1990-es 
évek 

A teljes szoftverrendszer minőségének 
összetevője a teljes rendszer funkcionális 
megfelelősége, integritása, megbízható-
sága, karbantarthatósága, más rendszerek-
kel való együttműködési képessége, 
dokumentáltsága, stb. A csoportmunkában 
dolgozó felhasználók miatt komplex  
szervezeti keret szükséges. 

5. A komplex rendszerfejlesztés 
felhasználó-központú szintje 
(a TQM és az ergonómia 
szemléletének beépülése a 
gyakorlatba) 

Az 1990-es 
évek 
végétől 

A szoftverrendszer minősége a felhasz-
nálók (nem az „átlagfelhasználók”, hanem 
a valódi felhasználói csoportok konkrét 
tagjai) igényeinek minél teljesebb kielégí-
téséről szóló filozófia, melyhez hozzá 
tartozik a folyamatos fejlesztés is (nemcsak 
a fejlődő technológiai háttér, hanem a 
felhasználói visszacsatolás lehetőségével is 
élve). 

 
3-1. táblázat: A szoftverekre értelmezett minőség-fogalom változása a szoftverek történeti 

fejlődése mentén; BALLA (2001) gondolatainak összefoglalása, átfogalmazása és 
továbbgondolása 
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3.4. A szoftverek minőségére és minőségbiztosítására 
vonatkozó nemzetközi szabványok áttekintése 

3.4.1. Előszó a szabványokkal foglalkozó fejezetekhez 

A következő két (3.5 és 3.6.) fejezetben néhány egyéb módszertan mellett elsősorban 
a szoftverek minőségjellemzőire, vizsgálatára és minőségbiztosítására vonatkozó 
szabványokat ismertetem. 

A 3.4.-3.6. fejezetben megfogalmazottak nemcsak azért újak, mert a szoftverekre 
vonatkozó szabványok gyorsan bővülnek, és a minőségmenedzsment szabványai gyorsan 
változnak (tanulmányomba 2004-ben és 2005-ben megjelent kulcsfontosságú 
szabványokat és módosításokat is belefoglaltam), hanem azért, mert a szakirodalomban 
ilyen átfogó képet nyújtó összeállítás még nem jelent meg. 

A következőkben egyes, a disszertáció fő gondolatai szempontjából fontos 
szabványok esetében a puszta ismertetésen túlmutatóan kritikai elemzést adok. 
Rávilágítok az igen összetett rendszer konzisztencia-hibáira, egyes szabványok 
megfogalmazásának – szerintem – felületes voltára, és a szabványok történeti 
alakulásának (revízióinak) általam rossznak ítélt tendenciáira. 

 

3.4.2. A szoftverek minőségére és minőségbiztosítására vonatkozó 
szabványok rendszerének felépítése 

A szoftverfejlesztésre is vonatkoztathatók a minőségbiztosítás általános szabványai: 
például az ISO 8402 (Minőség és minőségbiztosítás – szakszótár) és az ISO 9000-es 
szabványsorozat. Az ISO 9001 szabvány szoftverfejlesztésben való alkalmazásáról szól 
az ISO 90003 útmutató (3.6.2. alfejezet). 

 

A szoftverek minőségének termék-szempontú megközelítésének alapeleme a 
részletekbe menő irányelvek szintjén történő szabványosítás: a számos műszaki 
(informatikai) szabvány mellett a felhasználó-központú elvek ilyen részletes szabályozá-
sára szolgál a 3.5.2. fejezetben bemutatott ISO 9241 szabvány. A viszonylag általáno-
sabb, de a szoftverekre is értelmezhető, szellemi munkaterhelés ergonómiai alapelveiről 
szóló ISO 10075 szabvány 1991-ben és 1996-ban megjelent két részét ezen értekezésem-
ben nem mutatom be. Kifejezetten a multimédia felhasználói felületek ergonómiai 
kérdéseiről szól (főleg alapvető definíciók és irányelvek megfogalmazásával) az ISO 
14915 szabvány, amelyről a 3.5.3. fejezetben szólok röviden. 

A minőség termék-szempontú megközelítésének következő lépcsőfokaként tekinthető 
a 3.5.4. alfejezetben bemutatott ISO 9126 szabvány, ami a szoftvervizsgálatok általános 
dimenzióit határozza meg, s ezzel értekezésem empirikus részének egyik kulcsa. 

Az előbbi szabvány minőségjellemzőinek kiértékelési eljárásaira általános előírásokat 
ad a 3.5.5. alfejezetben ismertetett ISO 14598 szabvány. 
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A szoftverek minőségének folyamat-szempontú megközelítéséhez szükségünk van 
a 3.6.5. alfejezetben ismertetett ISO 12207 szabványra, amely a szoftveréletciklus-
folyamatok leírását adja, illetve az ezzel részben átfedő ISO 15288 szabványra, amely a 
rendszeréletciklus-folyamatok leírását adja. Ezekre épül az ISO 13407 szabvány (3.6.6. 
alfejezet), amely szerint a rendszerek teljes életciklusában a felhasználó-központú 
tervezés tevékenységeivel érhető el a minőség. Az ebben a szabványban megfogalmazott 
tevékenységeket más formában, emberközpontú szoftveréletciklus-folyamatokként írja le 
a 3.6.7. alfejezetben ismertetett ISO 18529 jelentés (technical report). 

A szoftverfolyamatok közül a mérési folyamatokról szól a 3.6.8. alfejezetben érintett 
ISO 15939 szabvány. 

Maguknak az előbbi szabványokban kifejtett szoftverfolyamatoknak az értékeléséről 
az ISO 15504 szabvány rendelkezik (3.6.9. alfejezet). 

 

3.5. A szoftverek minőségének termék-szempontú 
megközelítése 

3.5.1. A szoftverek termék-szempontú szabványai és módszerei, mint 
a folyamat-szempontú rendszerek alapjai 

A 3.1.1. fejezetben a minőség termék alapú megközelítését réginek neveztem. A 
modern minőségmenedzsment folyamat-szempontú (TENNER & DeTORO, 1997). 
Azonban ez az újabb, később kialakult megközelítés nem tette elavulttá a termék-
szempontú megközelítés elemeit, hanem egy összetettebb rendszerben integrálta azokat. 

Ennek megfelelően az e fejezetben összegyűjtött szempontrendszereket és módszere-
ket nem elavult megközelítésnek, hanem a következő (3.6.) fejezetben szereplő rendsze-
rek és módszertanok nélkülözhetetlen alapjának tekintem. 

Így az e fejezetben szereplő szabványok a szoftvertermékek minőségi jellemzőit és 
azok közvetlen vizsgálatát határozzák meg. A következő fejezetben szereplő szabványok 
és módszertanok a szoftverekkel kapcsolatos folyamatokat definiálják, és a minőség-
biztosítás, illetve az ahhoz kapcsolódó szoftvervizsgálatok folyamat-szempontú leírását 
adják meg – s közben (általában tételes hivatkozásokon keresztül) építenek a termék-
szempontú szabványokra. 
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3.5.2. Az ISO 9241 szabvány – a képernyős munkahelyek ergonómiai 
követelményei 

3.5.2.1. Az ISO 9241 szabvány általános felépítése 
A szoftverek minőségének műszaki paramétereiről (a forráskód elvárt struktúrája, a 

más szoftver-rendszerekhez való kapcsolódás technikai képessége, stb.) számos műszaki 
(informatikai) szabvány szól. A felhasználóközpontú minőségszemlélet a szoftver-
fejlesztésben először az ISO 9241 szabványban jelent meg 1992-ben. (Majd 1996 és 
1998 közt kibővítették szoftverekre vonatkozó előírásokkal, és 2001-ben ismét megújí-
tották.) 

Az ISO 9241 szabvány 1999-ben megjelent (beltartalmában angol nyelvű) magyar 
változatának címe: „Képernyős terminállal végzett irodai munka ergonómiai 
követelményei”. (Egyes részek csak 2001-ben jelentek meg magyar szabványként. A 
magyar jelölés: MSZ EN ISO 9241.) Azaz egyaránt felöleli a képernyős munkahelyek 
egyes munkaszervezési, környezeti, hardverrel és szoftverrel kapcsolatos kérdéseit is. 

Az 1. és a 11. rész a szabvány áttekintését és egyes alapfogalmak tisztázását nyújtja. 

A 2. rész a munkafeladatokkal kapcsolatos ergonómiai követelményeket fogalmaz 
meg, ami áttételesen a szoftverek működésére is hatással lehet. 

Az 5. és 6. rész a munkahely-elrendezéssel és a környezettel kapcsolatos ergonómiai 
követelményeket fogalmazza meg. 

A 3.-4. és a 7.-9. rész hardver-elemekkel szemben támasztott ergonómiai követelmé-
nyeket fogalmaz meg. Ezek közül a képernyőkkel általában foglalkozó 3. rész, a 
képernyőn megjelenő színekkel foglalkozó 8. rész, a billentyűzettel foglalkozó 4. rész és a 
többi beviteli eszközzel foglalkozó 9. rész áttételesen a szoftverek működésére is hatással 
lehet. 

A 10. és a 12.-17. rész tartalmazza a szoftverekre vonatkozó ergonómiai követelmé-
nyeket. 

 

A következőkben (terjedelmi okokból) nem sorolom fel a szabványban szereplő 
összes szoftver-ergonómiai ajánlást, csak a szabvány jellegének és kiterjedésének 
illusztrálására a főbb csoportosításukat jelölöm meg. 

A termékek minőségének biztosításához nélkülözhetetlenek az ilyen, „checklist”-
ekkel (ellenőrző listákkal) számonkérhető irányelvgyűjtemények, azonban két alapvető 
probléma van az ilyen irányelvek szabványba foglalásával: 

 A teljeskörűség (azaz mindenféle konkrét szoftvertermékre való 
alkalmazhatóság) gyakorlatilag megvalósíthatatlan, ezért egy jól sikerült 
szabvány esetén is szükséges további, nem szabványosított irányelveket 
figyelembe venni. 

 A szoftverek gyors fejlődése miatt a részletekbe menő szabványosítás 
óhatatlanul hamar elavulttá válik. 

Mindezen aggályok ellenére az ISO 9241 szabvány továbbra is kiindulási pontnak 
tekinthető. Egyrészt az emberközpontú megközelítés szempontjából korszakalkotó 
jelentőségű volt. Másrészt a következőkben ismertetett szabványos szoftvervizsgálati 
rendszerekben az ISO 9241 ajánlásait egyszerűen a szakirodalom számos irányelv-
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gyűjteményének egyikeként lehet felhasználni, mint a rendszer legkisebb, de legalább jól 
mérhető, „megfogható” alapelemeit. (A szoftver-ergonómia irányelvgyűjteményeiről az 
5.3.1. fejezetben szólok.) 

 

3.5.2.2. Az ISO 9241 szabvány szoftverekre vonatkozó részei 
A ISO 9241 szabvány 10. része (hivatalos magyar címe: „A dialógus alapelvei”) az 

ember-számítógép párbeszéddel kapcsolatban hét alapelvet fogalmazza meg, s az egyes 
alapelvekhez konkrét alkalmazási ajánlásokat rendel: 

• a feladatra való alkalmasság (9 ajánlás); 
• önmagáért beszélő legyen (10 ajánlás); 
• kontrollálhatóság (a felhasználó kezében legyen a kontroll) (8 ajánlás); 
• a felhasználók elvárásainak való megfelelés (7 ajánlás); 
• hibatűrés (8 ajánlás); 
• testreszabhatóság (6 ajánlás); 
• tanulhatóság (4 ajánlás). 

A ISO 9241 szabvány 12. része az információmegjelenítésről három témakör számos 
alpontjában fogalmaz meg ajánlásokat: 

• információszervezés (53 ajánlás); 
• grafikus objektumok (11 ajánlás); 
• kódok alkalmazása (39 ajánlás). 

A ISO 9241 szabvány 13. része (hivatalos magyar címe: „Felhasználási irányelvek”) 
a felhasználót segítő eszközökre vonatkozóan fogalmaz meg ajánlásokat hat témakör 
alpontjaiba csoportosítva: 

• a felhasználó általános segítése (15 ajánlás); 
• a parancssori bevitel promptjai (9 ajánlás); 
• a visszajelzés általában (9 ajánlás); 
• állapotinformációk (14 ajánlás); 
• hibakezelés (29 ajánlás); 
• on-line segítség és súgó (59 ajánlás). 

A ISO 9241 szabvány 14. része (hivatalos magyar címe: „Menüpárbeszédek”) a 
menükre vonatkozóan fogalmaz meg ajánlásokat négy témakör alpontjaiba csoportosítva: 

• menüstruktúra (13 ajánlás); 
• navigáció a menükben (10 ajánlás); 
• a menüpontok kiválasztása (35 ajánlás); 
• a menük megjelenítése (47 jánlás). 

A ISO 9241 szabvány 15. része a parancsnyelvi interakcióra vonatkozóan fogalmaz 
meg ajánlásokat négy témakör alpontjaiba csoportosítva: 

• struktúra és szintaxis (17 ajánlás); 
• parancsszavak (17 ajánlás); 
• input és output megkötések (14 ajánlás); 
• visszajelzés és súgó (12 ajánlás). 
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A ISO 9241 szabvány 16. része a közvetlen manipulációs interakcióra vonatkozóan 
fogalmaz meg ajánlásokat öt témakör alpontjaiba csoportosítva: 

• általános információk (többek közt metaforák, visszajelzés, stb.) (20 ajánlás); 
• az objektumok manipulálása általában (44 ajánlás); 
• szöveges objektumok közvetlen manipulációja (4 ajánlás); 
• ablakok közvetlen manipulációja (9 ajánlás); 
• ikonok közvetlen manipulációja (6 ajánlás). 

A ISO 9241 szabvány 17. része az űrlapkitöltésen alapuló interakcióra vonatkozóan 
fogalmaz meg ajánlásokat négy témakör alpontjaiba csoportosítva: 

• űrlapstruktúra (24 ajánlás); 
• beviteli megkötések (40 ajánlás); 
• visszajelzés (5 ajánlás); 
• navigáció az űrlapon belül (18 ajánlás). 

 

3.5.3. Az ISO 14915 szabvány – a multimédia felhasználói felületek 
szoftver-ergonómiája 

A 2002-ben és 2003-ban megjelent (azaz nagyon friss) ISO 14915 szabványsorozat 
kimondottan a multimédia alkalmazások szoftver-ergonómiai kérdéseivel foglalkozik. 

Az 1. rész (ISO/IEC 14905-1:2002) címe: Tervezési irányelvek és fogalmi keret. 
Néhány igen alapvető irányelvet fogalmaz meg, valamint a három szabványrész 
keretrendszerét. 

A 2. rész (ISO/IEC 14905-2:2003) címe: Multimédia-navigáció és vezérlés. 
(Hivatalos magyar címén: „Multimédiairányítás és -vezérlés”.) Definiálja a multimédia-
anyagok szerkezetének és a bennük való navigációnak az alapfogalmait. Az anyagok 
szerkezetét (topológiáját) például a 4.4.1. fejezetben ismertetett módon csoportokba 
sorolja. Továbbá néhány, a struktúrára és a navigációra vonatkozó alapvető irányelvet 
fogalmaz meg. 

A 3. rész (ISO/IEC 14905-3:2002) címe: Médiaválasztás és -összeállítás. (Hivatalos 
magyar címén: „A médiumok kiválasztása és kombinációja”.) Általános és alapvető 
médium-függő irányelveket fogalmaz meg, valamint a médiumok kiválasztásához 
döntési fákat határoz meg. 

Bár láthatóan ez a szabvány erősen kötődik az általunk vizsgált és fejlesztett 
oktatóanyaghoz, az ISO 14905 szabvány irányelveit most mégsem taglalom. Az ISO 
9241 szabvánnyal foglalkozó 3.5.2.1. alfejezetben már megfogalmazottak szerint ugyan a 
termékek minőségének biztosításához nélkülözhetetlenek az ilyen, ellenőrző listákkal 
számonkérhető irányelvgyűjtemények, azonban az ilyen irányelvek szabványba 
foglalásával gond az, hogy egyrészt úgyis mindenképpen szükséges nem szabványosított 
irányelveket is figyelembe venni, másrészt a részletekbe menő szabványosítás óhatatla-
nul hamar elavulttá válik. 

Ez utóbbi aggályra válaszul az ISO 14905 szabvány irányelvei általánosak és 
egyszerűek. Így ezek helyett az irányelvek helyett inkább az 5.3.1. alfejezetben 
ismertetett általános szoftver-ergonómiai elveket és a multimédia anyagokra vonatkozóan 
a 4. fejezet több pontján megfogalmazott szempontokat veszem figyelembe. 
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A szabvány részei angol nyelven kaptak magyar jelölést: MSZ EN ISO 14915-1:2003, 
MSZ EN ISO 14915-2:2004, MSZ EN ISO 14915-3:2003. 

 

3.5.4. Az ISO 9126 szabvány – szoftvertermékek értékelése; 
a minőségjellemzők 

3.5.4.1.  A szabvány magja 
A következő két (3.5.4.2. és 3.5.4.3.) alfejezetben kifejtettek szerint az ISO 9126 

szabvány – a  minőségmenedzsment többi szabványához hasonlóan – időről időre revízió 
alá kerül. Nemcsak kiegészült, de magja is megváltozott. Ennek ellenére kiindulási 
pontként először az ISO/IEC 9126:1991 nemzetközi szabvány 2000-ben megjelent 
magyar változatát ismertetem. 

A szabvány honosításában személyesen is közreműködhettem: 1999-ben – témaveze-
tőmmel, Dr. Izsó Lajossal – közösen a Budapesti Műszaki Egyetem képviseletében 
aktívan részt vettem a Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 819 Informatika 
Műszaki Bizottságának ezzel foglalkozó ülésein. 

Az ISO 9126 szabvány az ISO 9241 szabványhoz és a többi, részletekbe menő irány-
elvekkel dolgozó szoftvervizsgálati építőkőhöz képest egy következő lépcsőfokot jelent: 
nem az apró, és ezért hamar elavuló részletkérdésekről szól, hanem azt fogalmazza meg, 
egyáltalán milyen alapvető jellemzőket kell vizsgálni. 

 

A következőkben a szabvány eredetije (ISO/IEC 9129:1991) és magyar változata 
(MSZ ISO/IEC 9126:2000) alapján felsorolom, hogy az ISO 9126 szabvány a szoftverek 
minőségének meghatározására milyen elsődleges dimenziókat jelöl meg, és mellékleté-
ben milyen aldimenziókat rendel hozzájuk. A fő dimenziók meghatározását szó szerint 
idézem. Legrészletesebben a használhatóság (usability) dimenzió meghatározására térek 
ki, mivel ez értekezésem további részének fontos alapját képezi. Az aldimenziók meg-
nevezését csak ott egészítem ki magyarázattal, ahol az aldimenziót megjelölő szó 
értelmének pontosításához ezt szükségesnek tartom. 

 

1. Funkcionalitás (Functionalty): „Azon tulajdonságok összessége, amelyek a 
funkciók és ezek konkrét tulajdonságjegyeinek meglétére vannak hatással.” 

Aldimenziói: 

• Alkalmasság (Suitability) – a feladatok elvégzésére való alkalmasság 
• Pontosság (Accuracy) 
• Együttműködés (Interoperability) – más rendszerekkel való interakcióra 

való képesség 
• Alkalmazhatóság (Compilance) – a vonatkozó szabványoknak, konven-

cióknak és törvényi szabályozásoknak való megfelelés (a Megfelelés szót 
jobb fordításnak tekintettem volna) 

• Biztonság (Security) – adatbiztonság 
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2. Megbízhatóság (Reliability): „Azon tulajdonságok összessége, amelyek a 
szoftver ama képességére vannak hatással, hogy teljesítmény-szintjét fenn-
tartsa – adott feltételek között és adott időszakon belül.” 

Aldimenziói: 

• Kiforrottság (Maturity) – a szoftver-hibákra visszavezethető sikertelen 
használat gyakorisága (az Érettség szót jobb fordításnak tekintettem, 
többek közt a 3.6.3. fejezetben érintett CMM képességérettség-modellel 
való párhuzama miatt  – a szabvány ismertetésénél IZSÓ & 
ANTALOVITS (1997), valamint BIRÓ (1999a) is az „érettség” szót 
használta) 

• Hibatűrés (Fault tolerance) – meghatározott teljesítményszint biztosítása 
szoftverhibák esetén is 

• Helyreállíthatóság (Recoverability) 
3. Használhatóság (Usability): A hivatalos fordítás szerint: „Azon tulajdonságok 

összessége, amelyek a használathoz szükséges ráfordításra, és az ilyen 
használat egyedi felmérésére vannak hatással, a felhasználók közvetlenül vagy 
közvetetten meghatározható körében.” 

Az angol „effort” szót IZSÓ & ANTALOVITS (1997) nem a „ráfordítás”, 
hanem az ergonómiai szempontból konkrétabb, pontosabb „erőfeszítés” szóval 
fordította, és a mondat végét a hivatalos fordítástól eltérő jelentésű, de tartal-
masabb változatban fogalmazta meg: „A jellemzők azon együttese, amely a 
használathoz szükséges erőfeszítés mértékén, illetve a használatról a felhasz-
nálók által kialakított értékelésen alapul.” 

Az aldimenzióinál kivételesen idézek is azok definícióiból, de nem a hivatalos 
fordítást, hanem IZSÓ & ANTALOVITS (1997) tartalmasabbnak és ponto-
sabbnak tartott fordításait: 

• Érthetőség (Understandability): „a szoftver azon jellemzői, amelyek a 
felhasználótól megkívánt erőfeszítés mértékén alapulnak annak érdekében, 
hogy megértse a rendszer logikáját és alkalmazhatóságát”. 

• Megtanulhatóság (Learnability): „a szoftver azon jellemzői, amelyek a 
felhasználótól megkívánt erőfeszítés mértékén alapulnak annak érdekében, 
hogy megtanulja a rendszer logikáját és alkalmazását (például a működte-
tést, illetve az adatbevitelt és az eredményekhez való eljutást)”. 

• Üzemeltethetőség (Operability, jobb fordításban: Működtethetőség): „a 
szoftver azon jellemzői, amelyek a felhasználótól megkívánt erőfeszítés 
mértékén alapulnak annak érdekében, hogy működtesse a rendszert és a 
működést ellenőrizze”. 

4. Hatékonyság (Efficiency): „Azon tulajdonságok összessége, amelyek a 
szoftver teljesítmény-szintje és az ehhez felhasznált erőforrások mennyisége 
között – adott feltételek mellett – fennálló kapcsolatra vannak hatással”. Azaz 
a teljesítmény és a használathoz szükséges technikai erőforrások viszonyára 
vonatkozik. 

Aldimenziói: 

• Időigény (Time behaviour) 
• Erőforrásigény (Resource behaviour) 
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5. Karbantarthatóság (Maintainability): „Azon tulajdonságok összessége, ame-
lyek a konkrét változtatások elvégzéséhez szükséges ráfordításokra vannak 
hatással.” (A változtatás lehet kisebb korrekció, javítás, adaptálás.) 

Aldimenziói: 

• Elemezhetőség (Analysability) 
• Változtathatóság (Changeability) 
• Stabilitás (Stability) – a váratlan következmények és változások 

kockázatának mértéke alapján 
• Tesztelhetőség (Testability) 

6. Hordozhatóság (Portability): „Azon tulajdonságok összessége, amelyek a 
szoftver ama képességére vannak hatással, hogy egyik környezetből a másikba 
lehessen átvinni.” (A környezet lehet szervezeti, hardver- vagy szoftver-
környezet is.) 

Aldimenziói: 

• Adaptálhatóság (Adaptability) 
• Telepíthetőség (Insatallability) 
• Műszaki megfelelőség (Conformance) – a hordozhatósággal kapcsolatos 

szabványokkal és konvenciókkal való összhang 
• Kiválthatóság (Replaceability) – a rendszer meghatározott másik szoftver 

helyett használható annak környezetében 

 

3.5.4.2. A szabvány revíziója és kiegészítései 1995 és 2001 között 
Az ISO/IEC 9126 szabvány a minőségmenedzsment többi szabványához hasonlóan 

időről időre revízió alá kerül. (Az új változatok még nem lettek honosítva, az érvényben 
lévő magyar szabvány az eredeti, 1991-es változat fordítása.) 

A revízió egy lépéseként a szabványhoz további részek kerültek (BALLA, 2001; 
ABRAN & al., 2003): 

• ISO/IEC 9126-1: Informatika – A szoftverminőség jellemzői és mérőszámai – 
1. rész: Minőségjellemzők (1995) 

• ISO/IEC 9126-1.2: Informatika – A szoftvertermékek minősége – 1. rész: 
Minőségmodell (1998) 

• ISO/IEC 9126-2: Informatika – A szoftverminőség jellemzői és mérőszámai – 
2. rész: Külső mérőszámok (1999) 

• ISO/IEC 9126-3: Informatika – A szoftvertermékek minősége – 3. rész: Belső 
mérőszámok (1999) 

• ISO/IEC 9126-4: Informatika – A szoftvertermékek minősége – 4. rész: A 
használatban megmutatkozó minőség mérőszámai (2001)  

Az új kiegészítések – megtartva a szabvány eredeti magjának hat minőség-dimenzióját 
– tisztázzák a dimenziók kapcsolatát egyes mérőszámokkal. 

Az ISO/IEC 9126-1.2 új minőségmodelljének bevezetését éppen a korábbi szabvány-
ban megjelent ergonómiai megközelítés, a minket legjobban érdeklő használhatóság 
(usability) dimenzió fogalmának meghatározása indokolta (BEVAN, 1999). A hat alap-
vető dimenzió közül ugyanis ez az, amit nem lehet a felhasználó nélkül, tisztán a szoftver 
ismeretében értelmezni. 
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Az új szoftver-minőségmodell ezért három megközelítést különböztet meg: 

• A belső minőség (internal quality) a program-kód statikus jellemzőinek 
(például méretének, vagy a kód szerint megjelenő felhasználóifelület-elemek 
darabszámának) mérése alapján egyszerű szakértői vizsgálattal állapítható 
meg. 

• A külső minőség (external quality) a program futás közben mért jellemzői 
(például a rendszer válaszidői) mérése alapján állapítható meg. 

• A használatban megmutatkozó minőség (quality in use) a konkrét munka-
környezetben a felhasználói igények kielégítésének mértékét jelenti. 

A „használatban megmutatkozó minőség” („quality in use”) koncepció tehát többek 
közt azt is magában foglalja, hogy a felhasználó szemszögéből az a fontos, hogy a 
szoftver az adott környezetben mennyire eredményes, s nem az, hogy a szoftvernek 
milyen tulajdonságai vannak önmagában. – az új megközelítés fontosságát hangsúlyozza 
többek közt COCKTON (2004) is. 

A szabvány a „használatban megmutatkozó minőség” („quality in use”) jellemzőit 
négy dimenzióba csoportosítja: 

• Eredményesség („Effectiveness”): A szoftvertermék azon képessége, ami 
lehetővé teszi, hogy a használat adott kontextusában a felhasználó pontosan és 
teljességben elérhesse adott céljait 

• Termelékenység („Productivity”): A szoftvertermék azon képessége, ami 
lehetővé teszi, hogy a használat adott kontextusában a felhasználó az erőforrá-
sait az elért eredményesség arányának megfelelő mértékben vegye igénybe.  

• Biztonság („Safety”): A szoftvertermék azon képessége, hogy a használat 
adott kontextusában az emberek, a szoftverek, az eszközök és a környezet 
sérülése kockázatának elfogadható szintjét érje el. 

• Elégedettség („Satisfaction”): A szoftvertermék azon képessége, hogy a 
használat adott kontextusában a felhasználó elégedett legyen vele. 

Az ISO/IEC 9126-1.2 leszögezi, hogy a „használatban megmutatkozó minőség” 
(„quality in use”) a szükséges „külső minőségtől” („external quality”) függ, ami pedig a 
„belső minőség” („internal quality”) függvénye. „Mérés mindhárom szinten szükséges.” 

A szabvány mérőszámként nagyon sok, de csak igen egyszerű, általában csak 
számlálásra vagy időmérésre alapuló, és legfeljebb egy osztás műveletet tartalmazó 
kifejezést definiál. 

Például egy belső (azaz akár a programkódból is kiolvasható) mérőszám a 
testreszabhatóság következő mérőszáma: megszámláljuk, hány fajta interfész-elemet 
alkalmaz a program (=B), és ebből hány fajta interfész-elem szabható testre (=A), majd 
ezekből hányadost képezünk (X=A/B). 

Például a tanulhatóság egyik külső mérőszáma: online súgó használata után meg-
számláljuk, hogy összesen hány feladata volt a felhasználónak (=B), és ebből hány 
feladatot hajtott végre sikeresen (=A), majd ezekből hányadost képezünk (X=A/B). 

Úgy érzem, a szabványban rögzített mérőszámok felsorolásától eltekinthetek – 
ezeknél sokkal összetettebb és (szerintem) többet mondó mérőszámokkal fogok operálni 
a 7. fejezetben, azon belül elsősorban a 7.5. fejezetben bemutatott empirikus vizsgálataim 
kapcsán. 
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3.5.4.3. A szabvány revíziója és kiegészítései 2000 és 2004 között 
2000 és 2004 között újabb jelentős módosításokon esett át a szabvány. 

Az előző alfejezetben említett 4. rész 2001-ben még az előző generációba illeszkedett 
bele, de 2000-ben már megjelent az 1. rész alapvetően új változata, majd ugyanennek 
2001-ben a kissé korrigált változata. A 2. és 3. rész új változata 2003-ban jelent meg, a 
4. résznek az új generációhoz tartozó változata 2004-ben. 

Az ISO/IEC 9126-1:2000 például a használhatóság (usability) fogalmát újradefiniálta 
(ez a változat található meg a Magyar Szabványügyi Testület könyvtárában), majd az 
ISO/IEC 9126:2001 az új definíció egyik szavát lecserélte – a szabvány változásáról az 
ISO (International Organization for Standardization) honlapján (www.iso.org) értesül-
tem, új tartalmáról ABRAN & al. (2003) nyomán. Az aktuális definíció: A szoftver-
termék azon képessége, hogy adott körülmények mellett a felhasználó mennyire tudja 
azt megérteni, megtanulni és kedvelni. („The capability of the software product to be 
understood, learned and liked by the user, when used under specified conditions.”) Az 
egy évvel korábbi (2000-es) változatban még a „kedvelni” kifejezés helyett a „tetszeni” 
kifejezés egy változata szerepelt: „The capability of the software product to be 
understood, learned and attractive to the user,…”). Ez az esztétikumra és élvezetnyújtás-
ra vonatkozó fogalom valóban egyáltalán nem ergonómiai fogalom volt – a „kedvelni” 
kifejezést is puha fogalomnak tartom, de az legalább már az ergonómia felhasználói 
elégedettség fogalomkörének egy elemeként értelmezhető. 

Személy szerint a 3.5.4.1 alfejezetben ismertetett korábbi szabványos definíciót – 
mely az erőfeszítés mértékére hivatkozott – egzaktabbnak, jobban mérhetőnek és ezért a 
gyakorlatban alkalmazhatóbbnak tartom. Az alkalmazhatóságára (a mentális erőfeszítés, 
ill. megterhelés mérésének alkalmazására) vonatkozó elméleti háttérről az 5.4.5. fejezet-
ben írok, valamint a doktori munkám legfontosabb empirikus részéről szóló 7.5. fejezet-
ben is erre adok esettanulmányt. 

Azt, hogy a szabvány megfogalmazása „puhább” lett, annak az egyértelmű jelének 
tartom, hogy a szoftver-ergonómia elvei és módszerei még nem eléggé ismertek az 
informatikával és a minőségmenedzsmenttel foglalkozók körében. A használhatóság 
korábbi definíciójában szereplő „mentális erőfeszítés” kifejezést nehezebben 
alkalmazhatónak vélték, és meghátráltak: az egyszerűbb, számukra könnyebben 
értelmezhető felhasználói elégedettség mérését választották. A felhasználói elégedettség 
természetesen fontos paraméter, de a 3.1.1. fejezetben már megfogalmazottaknak 
megfelelően csak egy óvatosan kezelendő, korlátozottan felhasználható minőségjellemző 
lehet, koránt sem lefedve a minőség összes emberi vonatkozását. 
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3.5.5. Az ISO 14598 szabvány – a minőségkövetelmények kiértékelése 

Az ISO/IEC 14598 szabvány az ISO 9126 szabvány minőségi követelményeinek 
kiértékelési eljárásaira előírja, hogy azok megfeleljenek a következő előírásoknak (IZSÓ 
& ANTALOVITS, 1997): 

• Megismételhetőség: ugyanazon szoftver, ugyanazokra a kiértékelési követel-
ményekre, ugyanazon kiértékelő által ugyanarra az eredményre vezessen. 

• Újraelőállíthatóság: ugyanazon szoftver, ugyanazokra a kiértékelési követel-
ményekre, különböző kiértékelők által ugyanarra az eredményre vezessen. 

• Elfogulatlanság: az értékelés legyen mentes minden részrehajlástól. 

• Objektivitás: az értékelési eredmény legyen tényszerű, ne tartalmazza az 
értékelő érzéseit vagy véleményét. 

Mivel a különböző szoftverek rendkívül széleskörű alkalmazása miatt nem lehetséges 
egyetlen minden területre kiterjedő minőségi szempont- és mértékrendszert felállítani, a 
szabvány 5. részének B melléklete a 3-2. táblázat szerinti értékelési szinteket határozza 
meg. A kiválasztott szint függ a szoftvertermék felhasználásától és annak környezetétől, 
továbbá meghatározza az értékelés szükséges mélységét is. 

 
Kockázat Értékelési 

szint Biztonsági     Gazdasági     Védelmi       Környezeti 
Tipikus 

alkalmazás 

D 
Jelentéktelen 
tulajdoni kár, 
emberekre 
veszélytelen 

Jelentéktelen 
veszteség 

Nincs kockázat Nincs kockázat Szórakoztatás, 
háztartás 

C 
Tulajdoni kár, 
emberi 
sérülésveszély 

Jelentős 
veszteség 

Hibakockázat Helyi szennyezés Tűzriasztás, 
folyamat 
irányítás 

B 
Emberi 
életveszély 

Nagy 
veszteség 

Kritikus adat- és 
szolgáltatási 
kockázat 

Helyrehozható 
környezeti 
szennyezés 

Egészségügy, 
pénzügy 

A 
Tömeg- 
katasztrófa 

Pénzügyi 
katasztrófa 

Stratégiai adat- 
és szolgáltatási 
kockázat 

Helyrehozhatat-
lan környezeti 
szennyezés 

Vasút, 
atomtechnika 

3-2. táblázat: Szoftverminősítési kiértékelési szintek és felhasználási területek az ISO 14598 
szabvány szerint BIRÓ (1999b) összegzése nyomán 
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Az ISO/IEC 14598-3 szabványrész definiálja a szoftvertermékek szoftverfejlesztők 
által végzett értékelési folyamatát. 

A szabványrész alapján CHIRINOS & al. (2005) a következőképpen foglalja össze 
röviden (általánosan és formálisan, modell-jellegűen), hogy egy mérés előkészítése és 
végrehajtása milyen tevékenységekből áll: 

A. A mérés megtervezése: 

1. Algebrai rendszer definiálása 
1.1 Az elemzendő egyedtípus meghatározása 
1.2. Az egyed jellemzésébe bevont attribútumok azonosítása és definiálása 
1.3. Az algebrai összefüggések azonosítása és az egyedtípusra vonatkozó 

empirikus értelmezése az attribútumokra való tekintettel 
2. Annak az alapként funkcionáló numerikus rendszer felépítése, amire az 

algebrai rendszer leképezésre kerül 
3. Az algebrai rendszer és a numerikus rendszer közti leképezés definiálása. 

3.1. A mértékegység és a lépték definiálása 
3.2. Számláló szabály meghatározása: eljárás, a használat kontextusa, (ha 

minden egyedre alkalmazott) és feltételeit (ha alkalmazható.) 

B. A mérés végrehajtása: 

1. A projekt azonosítása 
2. A fejlesztési folyamat során kontrollálni kívánt egyedtípus azonosítása 
3. Cél-értékek rendelése az attribútumokhoz 
4. A projektben mérendő egyedek meghatározása és az egyedeknek a 

megfelelő egyedtípusokhoz rendelése a követett fejlesztési folyamathoz 
illeszkedően 

5. A használat azon kontextusának meghatározása, ahol a mérés alkalmazásra 
kerül (ha alkalmazható) 

Az egyedtípust leíró attribútumok a minőségmodellben definiált minőségjellemzőkhöz 
vagy al-jellemzőkhöz kapcsolódnak. A szoftvertermék minőségének meghatározásához –
az ISO/IEC 9126-1:2001 szabványnak megfelelően – minden egyes minőségjellemzőt ill. 
al-jellemzőt a szoftvertermék attribútumaival kell definiálni. Az elemzendő egyedtípusok 
a fejlesztés folyamán konkrét egyedként (például dokumentum, architektúra, vagy 
forráskód) jelennek meg. 

Az ISO/IEC 14598 hivatalos címe: Informatika – Szoftvertermékek kiértékelése. A 
szabvány jelenleg érvényes részeinek címei: 

• ISO/IEC 14598-1:1999 – Általános áttekintés 
• ISO/IEC 14598-2:2000 – Tervezés és menedzsment 
• ISO/IEC 14598-3:2000 – Kiértékelési folyamatok fejlesztők számára 
• ISO/IEC 14598-4:1999 – Kiértékelési folyamatok beszerzők számára 
• ISO/IEC 14598-5:1998 – Kiértékelési folyamatok értékelők számára 

(Ez a harmadik fél számára végzett szoftvervizsgálatokra vonatkozik) 
• ISO/IEC 14598-6:2001 – A kiértékelés moduljainak dokumentálása 
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3.6. A szoftverek minőségének folyamat-szempontú 
megközelítése  

3.6.1. A szoftverfolyamat-mozgalom 

A szoftverfejlesztés termék-szempontú megközelítésén túli, folyamat-szempontú 
megközelítésének megjelenése az 1980-as évek közepére tehető a szoftverfolyamat-
mozgalom indulásával (BIRÓ, 1998, 1999a). A szoftverfolyamat-mozgalom kezdettől 
fogva két külön ágon fejlődött: 

• szoftverfolyamat-technológiai ág; 
• szoftverfolyamat-javítási ág. 

Ez utóbbi az, ami a TQM folyamat-megközelítésű és a folyamatok állandó javítását 
fontosnak tartó szemléletéhez kötődik. 

 

3.6.2. Az ISO 9000 szabványsorozat alkalmazása a 
szoftverfejlesztésben 

3.6.2.1. Az ISO 9000 szabványsorozatról általában 
Önmagában az a tény, hogy egy cég adott termékének minősége az ISO/IEC 9126 

szabvány vagy a SCOPE szoftvertermék-kiértékelési útmutató szerint megfelelő, 
nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy ez az állítás a cég minden jövőbeni termékére 
érvényes lesz. Alapvető üzleti kérdés tehát az, hogy képes-e a szállító cég „úgy előállítani 
termékét, hogy az nagy megbízhatósággal megfeleljen a követelményeknek” (BIRÓ, 
1998, 1999a). 

E kérdés megválaszolását támogatja az ISO 9000 szabványsorozat. Itt a hangsúly a 
termék helyett a folyamatra helyeződik. 

A szakirodalom alapján fontosnak érzem tisztázni, hogy az ISO 9000-es 
szabványsorozat egy erős folyamat-orientált megközelítést nyújt, de önmagában magáról 
a termékről alig mond valamit (VAN DER PIJL & al., 1998; BALLA, 2001, 2002). Az 
ISO 9000-es szabványsorozat elsősorban a minőségügyi rendszerrel, magukkal a 
folyamatokkal, a folyamatok szabályozásával és a megfelelőséggel foglalkoznak, a 
minőség tulajdonképpeni (hagyományos) paramétereivel alig (IZSÓ, 1999a). Máshogy 
fogalmazva: az ISO 9000-es szabványsorozaton alapuló tanúsítások a megfelelőséget, és 
nem a minőséget tanúsítják (VERESS, 1999). Az, hogy a megfelelőség valóban a 
minőség releváns paramétereiből lett-e származtatva, már egy másik kérdés. Így ennek a 
szabványsorozatnak a megközelítését ebben, a jobbára magukkal a minőség mérhető 
paramétereivel foglalkozó értekezésemben éppen csak érintem: egy történeti áttekintő 
szakasz után csak röviden utalok az ISO 9001 szabvány ISO 9241-11 szabvány szerinti 
gyakorlatba ültetésére, valamint az ISO 9001 szabvány szoftverekre való alkalmazásáról 
szóló, egészen friss ISO 90003:2004 útmutatóra. 
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3.6.2.2. Az ISO 9000 szabványsorozat fejlődése a szoftverfejlesztés 
szempontjából 

A szoftverfejlesztési folyamatra általánosan (a tervezéstől a karbantartásig) az 
ISO 9001 szabvány alkalmazható. Ezt egészítette ki eredetileg a konkrétan 
szoftverfejlesztésre (valamint szoftver-ellátásra és –karbantartásra) vonatkozó ISO 
9000-3-as útmutató. Fontos tudni azonban, hogy az ISO 9000-es szabványsorozat 
folyamatosan fejlődik. A 2000-ben megjelent ISO 9000:2000 szabványsorozat 
felülbírálta az ISO 9000-3 szabványt, azaz (átmenetileg) semmilyen különbséget nem tett 
a szoftverfejlesztés és egyéb, anyagi vagy szellemi javak fejlesztése, illetve egyéb 
szolgáltatások között, megnehezítve ezáltal a szabvány specifikusan szoftverfejlesztésre 
való alkalmazhatóságát (BALLA, 2002). Ezt a problémát megoldandó, 2004-ben 
megjelent az ISO/IEC 90003:2004 új útmutató az ISO 9001:2000 szabvány szoftverekre 
vonatkozó alkalmazásához.  

A 2000-ben megjelent ISO 9000:2000 sorozat a korábbi verziókhoz képest többek 
közt beépítette magába a TQM alapelveit. Az ergonómiai megfontolásokra építő 
értekezésem szempontjából kiemelhetem, hogy az ISO 9001:2000 szabványban a 
vevőkre fókuszálás is hangsúlyosabban jelenik meg (BALLA, 2001; BÉRCES, 2004). 
Igaz, hogy ez az én felfogásomban csak egy lépés: még mindig elsősorban „csak” a vevői 
elégedettség mérésének és nyomon követésének előírása jelent meg – míg a 3.1. fejezet-
ben bevezetett gondolataimnak megfelelően a minőség többi emberi (ergonómiai) 
tényezőjének mérését és felhasználását igen fontosnak tartom. 

 

3.6.2.3. Egy modell az ISO 9001 szabvány gyakorlatba ültetésére 
 

Tevékenységek Dokumentumok / Kimenetek 

a használat kontextusának azonosítása a használat kontextusának specifikációja 

  
a „használatban megmutatkozó minőség” 

(„quality in use”) kritériumainak és 
körülményeinek megállapítása 

a „használatban megmutatkozó minőség” 
(„quality in use”) specifikációja 

  
a „használatban megmutatkozó minőség” 

(„quality in use”) értékelése 
a kritériumoknak való megfelelőség 

tanúsítványa 

  
a termék áttervezése 

 

továbbfejlesztett termék 

  
3-1. ábra: Az ISO 9241-11 szabványnak megfelelő és az ISO 9001 szabványt is kielégítő 

minőségterv BEVAN (1999) szerint 
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Az ISO 9001 szabvány előírja, hogy a minőségi rendszerhez olyan alaposan dokumen-
tált eljárássorozat szükséges, ami biztosítja, hogy a termék az előzetesen megfogalmazott 
követelményrendszernek meg fog felelni. Azt, hogy az ISO 9001 szabványnak megfelelő 
minőségi rendszerekben a „használatban megmutatkozó minőség” („quality in use”) egy 
termék esetében hogyan határozható meg, hogyan dokumentálható és hogyan ellenőriz-
hető, az ISO 9241-11 szabvány fejti ki (BEVAN, 1999). A minőségi terv dokumentálását 
a következő (3-1.) ábra mutatja be. 

 

3.6.2.4. A 2004-ben megjelent ISO 90003 útmutató: Az ISO 9001:2000 
alkalmazási irányelvei számítógépes szoftverekhez 

Az egészen új ISO/IEC 90003:2004 útmutató az ISO 9001:2000 szabvány szoftverek-
re való alkalmazásához nyújt segítséget. Ezt a bevezetőjében megfogalmazottak szerint 
többek közt az előzőkben ismertetett ISO 9126 és a későbbi alfejezetekben ismertetésre 
kerülő ISO 12207, ISO 15939 és ISO 15504 szabványok megfelelő elemeire való 
hivatkozással teszi. (Másutt az előzőkben már ismertetett ISO 14598 szabványra is utal.) 

A disszertációmban a szoftverek minőségmenedzsmentjében megjelenő szoftver-
vizsgálatokra, ezen belül elsősorban a szoftver-ergonómiai vizsgálatokra fókuszálok, 
ezért most az útmutató mérésre és felügyeletre (monitoring) vonatkozó szakaszát emelem 
ki. 

A szabvány előírja, hogy folyamatosan vagy periodikusan biztosítani kell 
információkat a vevői elégedettségről. Az elégedettség mérésével kapcsolatos 
aggályaimat már a 3.1.1. és a 3.5.4.3. alfejezetben már kifejtettem – az útmutató azonban 
szerencsére ezt a fogalmat igen szélesen értelmezi. Példaként a következő négy módszert 
sorolja fel: 

a.) a telefonos ügyfélszolgálathoz (help desk) beérkező hívások elemzése, 
b.) a vevők közvetlen és közvetett visszajelzéseiből származtatott, használatban 

megmutatkozó minőségre („quality in use”) vonatkozó mérőszámok alkalmazása, 
c.) a minőség termékhasználaton alapuló egyéb mérőszámainak alkalmazása, 
d.) a kezdetben leszállított szoftver után a problémák megoldásához szükséges újabb 

szoftverkiadások (release-ek) számlálása. 

Az előbbi példák közül az a.) jelű a vevői elégedettség hagyományos mérésének egy 
jellegzetes példája. A b.) pont a vevői elégedettség hagyományos fogalomkörének lehető 
legszélesebb megfogalmazását tartalmazza. A c.) pont ezt tovább tágítja: itt már nem is a 
a vevők közvetlen, vagy közvetett visszajelzéseiről van szó, hanem a használat egyéb 
mérőszámairól – így én ezt már nem is nevezném vevői elégedettségnek, hanem a 
használhatóság (usability) mérésének; azonban úgy látszik, ez a kulcsfogalom az ISO 
9000 szabványsorozat fogalmi rendszerébe csak ide, a „vevői elégedettség” kategória alá 
fért… 

Az útmutató a mérésre és felügyeletre (monitoring) vonatkozó szakaszban még a 
belső auditálásról, az eljárások méréséről és felügyeletéről, valamint a termékek 
méréséről és felügyeletéről szól. Ez utóbbi két téma felvetésénél csak a következő 
alfejezetekben ismertetésre kerülő ISO 12207, ISO 15504 és ISO 15939 szabványra, 
valamint a korábbiakban ismertetett ISO 9126 és ISO 14598 szabványra utalásokat 
olvashatjuk. 
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2005. nyarán MSZ ISO/IEC 90003:2005 jelöléssel jelent meg a szabvány 
magyar nyelvű változata.  

 

3.6.3. Képességérettség-modell (Capability Maturity Model, CMM) 

A szoftverfolyamat-felmérés és -fejlesztés terén meghatározó szerepet játszik a Watts 
Humphrey által az amerikai Carnegie Mellon Egyetem Szoftvertechnológiai Intézetében 
(Software Engineering Institute, SEI) kifejlesztett képességérettség-modell (AZUMA, 
1996; BIRÓ, 1998, 1999a; BALLA, 2001). 

Míg az ISO 9000-es szabványsorozat Európában és Japánban a legnépszerűbb, addig a 
CMM az Egyesült Államok egyik leginkább elterjedt szabványa (VAN DER PIJL & al., 
1998). Általánosságban megfogalmazhatjuk, hogy az ISO 9000-es szabványsorozathoz 
képest a CMM egy specifikusan szoftverfejlesztés minőségbiztosítására kifejlesztett, 
árnyaltabb és részletesebben kifejtett minőségbiztosítási rendszer (VAN DER PIJL & al., 
1998). 

A CMM érdekes vetülete az elméletnek a szoftverfejlesztési folyamat emberi 
tényezőire való kiterjesztése (BALLA, 2001-en keresztül WEINBERG, 1992), mely 
elsősorban a fejlesztés szereplőiben kialakult gondolkozási mintázatok érettségével 
foglalkozik. 

 

3.6.4. A szoftverfejlesztési folyamat minőségének felmérésére és 
javítására szolgáló BOOTSTRAP módszertan 

A BOOTSTRAP módszertan a korábbiakban említett képességérettség-modellre 
(CMM), valamint az ISO (International Organization for Standardization), ESA 
(European Space Agency), DoD (USA Department of Defense), IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) és NATO szabványokra épül (BIRÓ, 1999a). 

A BOOTSTRAP módszertan szerinti felmérés célja az, hogy a szoftvergyártó egység 
saját szoftverfejlesztési folyamatát áttekintse, és ennek révén képet kapjon arról, hogy 
aktuálisan milyen érettségi szinten van. 

Az elsősorban kérdőívekre alapuló felmérés eredményeképpen az egység testreszabott 
útmutatásokat is kap a magasabb szint eléréséhez szükséges legfontosabb soronkövet-
kező lépések megtételéhez. A BOOTSTRAP felmérés többek közt az ISO 9000-3 
szoftverminőségi szabvány előírásait is figyelembe veszi, így kimutatható az is, hogy az 
ISO tanúsítvány megszerzéséhez mely követelmények teljesülnek, illetve melyek kielégí-
tése hiányos még. 
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3.6.5. Az ISO 12207 és az ISO 15288 szabvány – szoftveréletciklus-
folyamatok és rendszeréletciklus-folyamatok 

A folyamat-szempontú minőségbiztosításhoz szükséges a szoftverekkel kapcsolatos 
folyamatok szabványos meghatározása. Ezt szolgálja a szoftverek életciklusáról szóló, 
igen terjedelmes ISO/IEC 12207:1995 szabvány, illetve az ezzel részben átfedő, 2002-
ben megjelent ISO/IEC 15288:2002 szabvány, mely a rendszeréletciklus-folyamatok 
leírását adja. Ezeket terjedelmükhöz képest csak röviden tekinthetem át. E szabványok a 
szoftverek (és a tágabban értelmezett rendszerek) életciklusainak különböző alapvető 
folyamatait tárgyalják. A rendszerek emberközpontú tervezési folyamatairól és a 
szoftverek emberközpontú életciklus-folyamatairól megjelent külön szabványt és 
jelentést (technical report-ot) (ISO FDIS 13407:1999, ISO/IEC TR 18529:2000) a 
következő két (3.6.6. és 3.6.7.) alfejezetben mutatom be. 

 

3.6.5.1. Az ISO 12207 szabvány magja 
Az ISO/IEC 12207:1995 szabvány (a 2002-es és 2004-es módosításoknak megfelelő 

szóhasználattal fogalmazva) alapszinten az elsődleges életciklus-folyamatok (beszerzés, 
szállítás, fejlesztés, üzemeltetés, karbantartás) és a szervezeti életciklus-folyamatok 
(menedzsment, infrastruktúra-folyamatok, folyamatjavítás, emberierőforrás-folyamatok) 
mellett a következő támogató folyamatokról szól: dokumentálás, konfigurációkezelés, 
minőségbiztosítás, igazolás, érvényesítés, együttes átvizsgálás, felülvizsgálás, 
problémamegoldás. Látható, hogy a nevesítetten minőségbiztosításról szóló alfolyamaton 
kívül is, a többi főfolyamat és alfolyamat is összefügg a minőség biztosításával. 

Az elsődleges folyamatok közül a fejlesztési folyamatok leírásában tételesen 
megjelenik az ergonómia: a rendszerkövetelmények elemzésénél többek közt szerepel a 
felhasználói követelmények ergonómiai elemzése is, továbbá a szoftverkövetelmények 
elemzésénél tételes hivatkozás szerepel az ISO 9126-os szabványra, külön is kiemelve az 
ergonómia jelentősségét. A beszerzési folyamatoknál megfogalmazott 
projektmenedzsment-tervezés folyamatnál szerepel a felhasználók bevonása, többek közt 
az értékelés vonatkozásában is. 

A szabvány a támogató folyamatok közt megfogalmazott minőségbiztosítási 
folyamatot négy tevékenységből állónak tekinti, és a tevékenységekhez a következő 
feladatokat rendeli: 

1. Folyamatkialakítás: 

o a projekthez illeszkedő minőségbiztosítási folyamat létrehozása; 
o a minőségbiztosítási (támogató) folyamat összhangba hozása az 

igazolási, érvényesítési, együttes átvizsgálási és felülvizsgálási 
támogató folyamatokkal; 

o terv kidolgozása a szerződés időtartamára; ennek dokumentálása, 
megvalósítása és karbantartása; 

o a felmerülő problémák és eltérések feljegyzése, dokumentálása; 
o a feljegyzéseknek a beszerző rendelkezésére bocsátása; 
o annak biztosítása, hogy a szerződéses követelmények betartásáért 

felelős személyeknek meglegyen a megfelelő függetlenségük, 
erőforrásaik és felhatalmazásuk. 
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2. Termékbiztosítás: 

o annak biztosítása, hogy a szerződés által megkövetelt összes terv 
dokumentált legyen, a szerződéssel és egymással összhangban 
legyenek, valamint az előírásoknak megfelelően történjen a 
végrehajtásuk; 

o annak biztosítása, hogy a szoftvertermék és a kapcsolódó dokumen-
táció összhangban legyen a szerződéssel, és kövessék a terveket; 

o a szoftvertermékre vonatkozó szerződéses követelmények kielégítése. 

3. Folyamatbiztosítás: 

o annak biztosítása, hogy a projekthez kapcsolódó fő szoftveréletciklus-
folyamatok összhangban legyenek a szerződéssel, és kövessék a 
terveket; 

o annak biztosítása, hogy a belső gyakorlat, fejlesztési környezet és 
tesztelési környezet összhangban legyen a szerződéssel, és kövesse a 
terveket; 

o a szerződéses követelmények továbbítása az alvállalkozóknak, és azok 
érvényesítése; 

o annak biztosítása, hogy a beszerző és más felek megkapják a szükséges 
támogatást és együttműködést; 

o annak biztosítása, hogy a szoftvertermékre és –folyamatokra vonatkozó 
mérőszámok összhangban legyenek a szabványokkal; 

o annak biztosítása, hogy személyzet rendelkezzen a projektkövetelmé-
nyek teljesítéséhez szükséges képességekkel és ismeretekkel. 

4. Minőségügyi rendszer biztosítása: 

o a további minőségirányítási tevékenységeket az ISO 9001 előírásaival 
összhangban, a szerződés előírásai szerint kell biztosítani. 

 

A szabvány magyar nyelvű változata MSZ ISO/IEC 12207:2000 jelöléssel jelent meg. 
A következőkben ismertetett 2002-es és 2004-es módosítások még nem kerültek 
honosításra. 

 

3.6.5.2. Az ISO 12207 szabvány 2002-es és 2004-es módosítása 
A szabvány 2002-ben megjelent első módosításának (ISO/IEC 

12207:1995/Amd.1:2002) egyik legfontosabb célja az, hogy felhasználható legyen a 
3.6.9. alfejezetben ismertetésre kerülő ISO 15505 szabvány alkalmazásakor. A módosítás 
néhány pontosításon túl két új függeléket fűzött az eredeti szabványhoz. 

 

Az F függelék az eredeti szabványban megfogalmazott alapfolyamatok mellett 
felsorol részfolyamatokat (komponens folyamatokat), bemutatva, hogy az egyéb 
szabványokban megfogalmazott folyamatok hogyan rendezhetők az ISO 12207 szabvány 
folyamatai alá. Felsorol továbbá kiegészítő („extended”) folyamatokat, és teljesen új 
folyamatokat is. 

A támogató folyamatoknál kiegészítő („extended”) folyamatként szerepel a 
termékértékelés („product evaluation”) önálló folyamata (a 3.5.5. alfejezetben már 
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ismertetett ISO 14598 szabványra való hivatkozással). A szabvány szerint a 
termékértékelés folyamattól elvárható eredmények a következők: 

1. A kiértékelésre vonatkozó követelmények megállapítása. 
2. A termékértékelés kritériumainak meghatározása. 
3. A kiértékeléshez alkalmazott módszerek meghatározása, valamint a szükséges 

tevékenységek azonosítása és végrehajtása. 
4. A mérési eredmények rendszerezése és az előzetesesen meghatározott 

kritériumokkal való ütköztetése. 
5. A termékértékelés eredményeinek az érdekelt felek számára elérhetővé tétele. 

 

Az új folyamatok leírása a G függelékben olvasható. 

A számunkra legfontosabb új támogató folyamat a használhatósági (usability) 
folyamat. Ez a 3.6.6. alfejezetben ismertetésre kerülő ISO 13407 szabványra hivatkozik.  

 

Az egyrészt üdvözlendő, hogy a szabvány igen hosszan, a szoftver-életciklus egészét 
átszövően megfogalmazott egy támogató folyamatot, ami az ergonómiai szempontok, az 
emberi tényezők módszeres figyelembe vételét írja elő. 

Az, hogy ez „csak” egy támogató folyamat, nem baj, hiszen a minőségbiztosítás, vagy 
például dokumentálás is támogató folyamatként lett definiálva, azaz olyan minden 
mással párhuzamosan folyó folyamatként, ami minden mással összefügg. 

Problémának azt érzem, hogy ez csak hét évvel az eredeti szabvány megjelenése után, 
az első módosítás függelékében került megfogalmazásra, és így óhatatlanul toldozgatás-
foltozgatással, mintegy „hab a tortán” jelleggel „odabiggyesztett” folyamatnak tűnik. Az 
eredeti szabványból szinte teljesen kimaradt az emberközpontú megközelítés; ezt utólag 
a megfelelő szakemberek sérelmezhették; most utólag „hozzácsaptak” egy külön 
támogató folyamatot, hogy megjelenjen az ergonómiával foglalkozó szakértők 
tevékenysége is, de nem bolygatták meg az eredeti szöveget. Így annak ellenére, hogy az 
új folyamat leírásában sokszor megjelenik a más folyamatokhoz való kapcsolódás és a 
fejlesztőkkel való együttműködés, az informatikusok és a menedzserek számára mégis a 
szoftverfejlesztésbe szervetlenül illeszkedőnek tűnhet: mintha az emberi tényező 
figyelembe vétele és az ergonómia módszerek használata nélkül is lehetne minőségi 
szoftvert fejleszteni. 

Ugyanezt a problémát látom a következő két (3.6.6. és 3.6.7.) alfejezetben 
ismertetésre kerülő, emberközpontúnak nevezett szabvánnyal és jelentéssel (technical 
report-tal) kapcsolatban is: ahelyett, hogy az emberi tényezők a szoftverfolyamatok és 
rendszerfolyamatok definíció-jellegű leírásakor a megfelelő helyükre kerültek volna, 
külön szabványban, a többi, emberi tényezőket szinte teljesen figyelmen kívül hagyó 
szabvány mellé rendelve jelentek meg. 
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Az ISO 12207 szabvány első módosítása a használhatósági (usability) folyamatot 
három tevékenységből állónak tekinti, és a tevékenységekhez a következő feladatokat 
rendeli: 

 

1. Folyamatkialakítás: 
 

o Az emberközpontú tervezés folyamatainak tervezése és menedzselése – 
annak meghatározása, hogy az emberközpontú tervezés tevékenységei 
hogyan illeszkednek a rendszeréletciklus-folyamatok egészébe. Első 
lépésként a fejlesztők és az ergonómiai (usability) szakértők feladatai a 
következők: 

 konzultáció valamennyi érintettel (érdekelttel) és felhasználóval, 
 a felhasználók bevonásának megtervezése, 
 emberközpontú módszerek és technikák választása, 
 az emberközpontú megközelítés biztosítása a projekt-team-en 

belül, 
 az emberközpontú tervezés tevékenységeinek megtervezése, 
 az emberközpontú tevékenységek menedzselése, 
 az emberközpontú megközelítésért való kiállás, 
 az emberközpontú tervezés támogatásának biztosítása. 

 
2. Emberközpontú tervezés: 

 
o A tervezési folyamat elején a fejlesztők és az ergonómiai szakértők közös 

feladatai: 
 a rendszercélok tisztázása és dokumentálása, 
 az érintettek (érdekeltek) és a felhasználók csoportjainak 

elemzése, 
 a rendszer és az egyes érintett csoportok kapcsolatának 

értékelése, 
 az érintettekre (érdekeltekre) és a felhasználókra vonatkozó 

kockázatok értékelése, 
 a rendszer használatának meghatározása, 
 a felhasználói és szervezeti követelmények megfogalmazása, 
 a használatban megmutatkozó minőség („quality in use”) 

céljainak megállapítása. 
o Ezek után az ergonómiai szakértők feladatai: 

 a szoftver használatához szükséges felhasználói feladatok 
azonosítása és dokumentálása, 

 a felhasználók szignifikáns jellemzőinek azonosítása és 
dokumentálása, 

 a szervezeti környezet azonosítása és dokumentálása, 
 a műszaki környezet azonosítása és dokumentálása, 
 a fizikai környezet azonosítása és dokumentálása. 
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o Az első lehetséges tervezési megoldások létrehozása folyamán az 
ergonómiai szakértők segítségével a fejlesztők a következő feladatokat 
látják el: 

 a funkciók allokálása, 
 összetett feladatmodell létrehozása, 
 a rendszerterv feltérképezése, 
 a tervezési megoldások fejlesztése céljából a meglévő tudás 

hasznosítása, 
 a rendszer és a használat specifikálása, 
 prototípusok készítése, 
 a felhasználók képzésének megtervezése, 
 a felhasználók támogatásának megtervezése. 

o A fejlesztés tapasztalatainak gyűjtése az ergonómiai szakértők feladata: 
 a kiértékelés kontextusának meghatározása és validálása, 
 korai prototípusok értékelése abból a célból, hogy a rendszerrel 

szemben újabb követelményeket lehessen meghatározni, 
 prototípusok értékelése a fejlesztés eredményének jobbítása 

érdekében, 
 a rendszer értékelése a felhasználói és szervezeti követelmények 

szempontjai alapján, 
 a rendszer értékelése abból a szempontból, hogy az az elvárt 

gyakorlatot követi-e, 
 a már használatban lévő rendszer értékelése annak biztosítása 

érdekében, hogy az a szervezeti és felhasználói igényeket a 
későbbiekben is kielégítse. 

 
3. A stratégia, a bevezetés és a támogatás emberi tényezőihez kapcsolódó 

tevékenységek: 
 

 annak biztosítása, hogy az emberközpontú tervezés tartalma 
megjelenjen a stratégiában, 

 a rendszer bevezetése és működtetése közben a 
rendszertámogatás és -implementálás emberközpontú 
megközelítésének kialakítása, 

 az ergonómiai szakértők és a releváns szereplők, oktató és 
támogató szakértők együttműködésének kialakítása. 

 
 

A szabvány 2004-ben megjelent második módosításának (ISO/IEC 
12207:1995/Amd.2:2004) jelentőssége az előzőkhöz képest kisebb. 

 

A különböző szabványok összhangjának hiányára utal a következő példa: a 3.6.2.4. 
szakaszban ismertetett ISO/IEC 90003:2004 útmutató bevezetőjében megfogalmazza, 
hogy az ISO/IEC 12207 szabvány és annak az útmutató megjelenéséig megjelent 
első módosítása (ISO/IEC 12207:1995/Amd.1:2002) támogatja és kiegészíti az ISO 
9001:2000 folyamatmodelljét, de az első módosításban definiált minőségmenedzsment 
folyamat nem konzisztens az ISO 9000 szabványsorozat minőségmenedzsment 
definíciójával… Ezen a 2004-ben megjelent második módosítás sem változtatott. 
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3.6.5.3. Az ISO/IEC TR 15271 jelentés (technical report) 
Az 1998-ban megjelent ISO/IEC TR 15271 jelentés (technical report) az ISO 12207 

szabvány alkalmazásához nyújt segítséget. Az előbbi szakaszokban leírtakhoz képest 
nem ad sok többletinformációt, de a C függelékében a doktori munkámhoz kapcsolódó 
fogalmakat tisztáz. 

A C függelék az ISO 12207 életciklus-folyamatainak megértéséhez szükséges 
életciklus-modelleket mutatja be: 

1. A szoftverfolyamatok klasszikus vízesés-modelljét (amit többek közt 
BIRÓ (1999a) is ismertet) röviden úgy jellemzi, hogy ez alapjában egy olyan 
modell, aminek a lényege minden tevékenység egyszeri végrehajtása. 

2. Az inkrementális modellt úgy jellemzi, hogy ez az előre betervezett termék-
továbbfejlesztés modellje. Ezt a modellt követve először az előre ismert 
követelményeknek csak egy magját, a legfontosabb követelményeket kielégítő 
szoftverváltozatot tervezzük meg és készítjük el. Majd a követelmények egyre 
nagyobb körét kielégítő változatokat tervezünk és készítünk. 

3. Az evolúciós modell (amit többek közt BIRÓ (1999a) is említ) abban 
különbözik az inkrementális modelltől, hogy elfogadja azt, hogy a 
követelmények nem teljesen ismertek, és a követelmények kezdetben nem 
határozhatók meg. 

(Ezek alapján a doktori munkám alapját adó, 6. fejezetben bemutatott 
szoftverfejlesztés a későbbiekben ismertetett módon részben az inkrementális modellt, 
részben az evolúciós modellt követte.) 

 

3.6.5.4. Az ISO 15288 szabvány 
Az előbbiekben ismertetett, szoftveréletciklus-folyamatokat leíró ISO 12207 

szabványhoz hasonlóan az ISO/IEC 15288:2002 szabvány a sokkal nagyobb területet 
lefedő rendszeréletciklus-folyamatokat írja le. 

A két szabvány nincs teljesen harmonizálva. Az ISO 15288 szabvány C függeléke 
igen nagy és nehezen áttekinthető táblázatok segítségével a két szabvány kapcsolatát 
mutatja be.  
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3.6.6. Az ISO 13407 szabvány – a felhasználó-központú tervezés 

A szoftverek életciklusáról szóló ISO/IEC 12207:1995 szabványhoz kapcsolódik az 
ISO FDIS 13407:1999 szabvány. Hivatalos címe: Interaktív rendszerek emberközpontú 
tervezési folyamatai. Magyarországon MSZ EN ISO 13407:2001 számmal, angol 
nyelven jelent meg. 

 A szabvány  kifejti, hogy az interaktív,  számítógépes rendszerek teljes életciklusában 
a felhasználó-központú tervezés tevékenységeivel hogyan érhető el a használatban 
megmutatkozó minőség („quality in use”) (BEVAN, 1999; JOKELA & al., 2003). 

A szabvánnyal kapcsolatban a 3.6.5.2. szakaszban már megfogalmazott alap-
problémát látom: ahelyett, hogy az emberi tényezők a szoftverfolyamatok és 
rendszerfolyamatok definíció-jellegű leírásakor a megfelelő helyükre kerültek volna, 
külön szabványban, a többi, emberi tényezőket szinte teljesen figyelmen kívül hagyó 
szabvány mellé rendelve jelentek meg. 

 

A szabvány a felhasználó-központú tervezést négy különböző szempontból közelíti 
meg (JOKELA & al., 2003): 

• a felhasználó-központú tervezés indokoltságának kifejtése; 
• a felhasználó-központú tervezés előkészítő tervezése; 
• a felhasználó-központú tervezés alapelvei; 
• a felhasználó-központú tervezés tevékenységei. 

A szabvány a felhasználó-központú tervezés négy olyan általános (nem a fejlesztési 
ciklus valamely konkrét szakaszához kötődő) alapelvét fogalmazza meg: 

• a felhasználók aktív bevonása és a felhasználói, valamint a feladatból adódó 
követelmények megértése; 

• a felhasználók és a technológia szerepének megfelelő kijelölése és 
szétválasztása; 

• a tervezési megoldások iterációja; 
• multidiszciplináris tervezés. 

A szabvány szerint a felhasználó-központú tervezés a projekt minden fázisában négy 
tevékenységet jelent (BEVAN, 1999; JOKELA, 2002; JOKELA & al., 2003): 

• a használat kontextusának maghatározása és megértése; 
• a felhasználói és szervezeti követelmények meghatározása – 

a használhatósággal (usability) kapcsolatos célkritériumok meghatározása; 
• megoldások készítése (a szoftver-ergonómia ember-számítógép interakcióról 

fölhalmozott ismereteinek bevonásával); 
• a megoldások értékelése a követelmények alapján. 
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3.6.7. ISO 18529 – az emberközpontú szoftveréletciklus-folyamatok 
leírása 

A szoftverek életciklusáról szóló ISO/IEC 12207:1995 szabványhoz kapcsolódik az 
ISO/IEC TR 18529:2000 jelentés (technical report) is: ez az emberközpontú életciklus-
folyamatokat írja le. A jelentés célja az, hogy a 3.6.9 alfejezetben bemutatásra kerülő ISO 
15504 szabványnak megfelelő formájú folyamatleírásokat adjon az előző alfejezetben 
bemutatott ISO 13407 szabványban szereplő tevékenységekre. Az egyes tevékenységek-
nél megfogalmazza a célt és a célok eléréséhez alap-technikákat (alapvető praktikákat) ad 
(JOKELA, 2002).  

Például a „felhasználói és szervezeti követelmények meghatározása” tevékenységet az 
ISO 18529 szabvány a következőképpen definiálja: A folyamat célja a rendszer 
valamennyi érdekeltjének minden követelményét összeírni. A folyamat implementációja 
akkor sikeres, ha eredményként a következőket nyújtja: 

• az új rendszer teljesítményével szemben támasztott követelmények definíciói a 
működési és funkcionális célok alapján; 

• releváns jogi követelmények meghatározása; 
• a felhasználók és a többi érdekelt fél közti együttműködés és kommunikáció 

létrejötte; 
• a felhasználók munkaköri leírásai (beleértve a feladatok kiosztását és a 

felhasználók komfortjával, biztonságával, egészségvédelmével és motiválásá-
val kapcsolatos követelményeket is); 

• a rendszerrel támogatott felhasználó feladatvégrehajtási teljesítményének 
definíciója; 

• munkaterv elkészülte, a szükséges szervezeti struktúra létrejötte, valamint az 
ezt támogató technikák kialakítása; 

• a üzemeltetés és a karbantartás megvalósíthatósági tanulmánya; 
• a rendszer szoftver- és hardverkomponensei üzemeltetésének és/vagy haszná-

latának feladatai. 

A szabvány e folyamat céljainak eléréséhez a következő technikákat javasolja: 

• a rendszercélok tisztázása és dokumentálása; 
• az érintettek (érdekeltek) áttekintése; 
• az érintettek (érdekeltek) kockázatainak elemzése; 
• a rendszer használatának leírása; 
• az érintettek (érdekeltek) követelménylistájának és a szervezeti követelmények 

listájának összeállítása; 
• a „használatban megjelenő minőség” feladatainak megállapítása. 
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3.6.8. Az ISO 15939 szabvány: a szoftverek mérési folyamatai 

A viszonylag friss ISO/IEC 15939:2002 szabvány a szoftvervizsgálatok folyamat-
szempontú leírásának szabványa. Elsősorban a 3.6.5. alfejezetben bemutatott ISO 12207 
és a következő (3.6.9.) alfejezetben bemutatott ISO 15504 szabványra való hivatkozáso-
kat tartalmaz. 

A szabvány a szoftverek mérési folyamatait négy iteratív tevékenységgel írja le 
(CHIRINOS & al., 2005). 

Két folyamat tekinthető a mérési folyamat magjának: 

• a mérési folyamat megtervezése, 
• a mérési folyamat végrehajtása. 

A másik két folyamat alapot képez és visszacsatolást tesz lehetővé: 

• a méréssel szembeni elkötelezettség megalapozása és fenntartása, 
• a mérés értékelése. 

2005. nyarán MSZ ISO/IEC 15939:2005 jelöléssel, „Szoftvertechnológia. 
Szoftvermérési folyamat” címmel megjelent a szabvány magyar nyelvű változata is. 

 

3.6.9. ISO 15504, SPICE – folyamatfelmérés, a szoftverfolyamatok 
értékelése 

A 3.4. fejezetben megfogalmazott logika szerint a szoftverfolyamatokat általában 
definiáló szabványok, majd a szoftverfolyamatok bizonyos aspektusaival (esetünkben az 
emberközpontúsággal) foglalkozó szabványok után egy konkrét szoftverfolyamat, a 
mérési folyamat szabványát érintettük. Ezek után a következő logikus lépés a maguknak 
a folyamatoknak az értékelésével foglalkozó szabvány rövid megismerése.  

Az előző alfejezetekben ismertetett szabványokban kifejtett szoftverfolyamatokat az 
ISO/IEC 15504 szabvány szerint lehet kiértékelni. Az 1996-ban lezárult SPICE 
(Software Process Improvement and Capability dEtermination – Szoftverfolyamatok 
javítása és a szoftverfolyamatok képességeinek (lehetőségeinek) meghatározása) projekt 
eredményei először 1998-ban jelentésként (technical report-ként) jelentek meg ISO/IEC 
TR 15504:1998 jelöléssel, kilenc részben.  A ratifikált szabvány végül jóval általánosabb 
lett a tervezettnél: nincs a szoftverfejlesztésre korlátozva, hanem tetszőleges 
folyamatokra alkalmazható. Az ötrészesre tervezett szabvány 2. része 2003-ban jelent 
meg, majd az 1., a 3. és a 4. rész 2004-es megjelenésekor helyesbítették a 2. részt is. Az 
5. rész hivatalosan még „fejlesztés alatt” állapotban van, elfogadása 2005-ben várható. 

A szabvány részei: 

1. rész: Fogalmak és szótár 
2. rész: A felmérés végrehajtása 
3. rész: Útmutató a felmérés végrehajtásához 
4. rész: Útmutató a folyamatjavításhoz és a folyamatképesség meghatározásához 
5. rész: Egy példaként szolgáló folyamatfelmérési modell 
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A szabvány a szoftverfolyamatok értékelésének keretrendszerét biztosítja. A szabvány 
a szervezetekben előforduló szoftverfolyamatokat a következő öt kategóriába sorolja: 

• vevői-szállítói folyamatok, 
• technológiai (mérnöki-előállítási, engineering) folyamatok, 
• támogató (support) folyamatok, 
• menedzsment folyamatok, 
• szervezeti folyamatok. 

2005. nyarán MSZ ISO/IEC 15504-2:2005 és MSZ ISO/IEC 15504-3:2005 jelöléssel 
megjelent a szabvány 2. és 3. részének magyar nyelvű változata is. 
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4. A multimédia oktatóanyagokra 
vonatkozó általános meggondolások 

Ez a fejezet a multimédia anyagokra vonatkozó saját nézeteimet kifejező önálló 
áttekintés. Tartalma megalapozza a 6. fejezetben ismertetett, általunk fejlesztett oktató-
anyagot. 

4.1. Az oktatás múltja és jelene 
Az ókor és a középkor a könyvekre és a tanítók szavaira, a dogmákra építette a 

tanulást. 

Ehhez képest nagy lépés Comenius didaktikája: a szemléltetés, az érzékszervek 
szerepének megfogalmazása (FINÁNCZY, 1935; PROHÁSZKA, 1937).  

Az utóbbi évszázadban felbukkant reformpedagógiai irányzatokat a gyermek 
személyiségének, tevékenységének középpontba kerülése jellemzi. Az eddigi passzivitást 
aktív, szabad tevékenység váltja fel, amelyben a tanár feladata a segítségnyújtás, az 
önálló ismeretszerzés feltételeinek megteremtése. Az érzékelés helyett a cselekvés foglal 
el központi szerepet.  

FALUS (1998) alapján mondhatom a következőket: A tanári szerep teljesen megválto-
zik. Megszűnik a tekintélyelvűség, a tanárok, tanulók közötti távolságtartás, az elkülönü-
lés, a kommunikáció verbalitásának kizárólagossága, a közvetlen, direkt vezetés. A tanár 
a tanulók munkájának megtervezője és szervezője, az ehhez szükséges infrastruktúra 
biztosítója. A permanens segítségnyújtás, támogatás, tanácsadás válik elsőrendű feladatá-
vá. 

BESSENYEI (1998) a következőképpen fogalmazza meg Seymour Papert tanulás-
elméleti nézetét: a számítógép képes arra, hogy olyan mikrovilágot teremtsen, amelyben 
a gyerekek a tanulás kötetlen, elemi érdeklődésből fakadó, aktív módját valósíthatják 
meg.  

Ezek alapján a számítógépes oktatórendszereket nem tekintem a fejlődés egyetlen 
eszközének, de sok kiaknázandó lehetőséget rejtenek magukban. 

4.2. A felhasználók 
Egy termékfejlesztés, így egy szoftverfejlesztés kezdetén mindig fontos tisztázni, kik a 

valódi felhasználók, ill. felhasználói csoportok, és milyen felhasználói profil jellemzi 
őket. 

Az oktatószoftverek esetében rögtön le kell szögeznünk, hogy két alapvetően fontos 
felhasználói csoport van: a tanulók és a tanárok. Pontos szerepük és jellemzőik a 
4.3.1. alfejezetben kifejtett felhasználási módtól és a konkrét környezettől függ. 
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4.3. Tananyag-kiválasztás multimédia alapú oktatási 
anyagok készítésekor 

Természetesen egy adott tantervhez tartozó tananyag teljes egésze is megvalósítható 
multimédiaként, de általában a tananyag nagy részéhez nem célszerű ezt a formát 
választani. Fontos gyakorlati szempont, hogy a multimédia alapú anyagok kidolgozása 
igen idő- és így költségigényes feladat – ez önmagában is indokolja, hogy gondosan 
válogassuk meg, a tananyag mely fejezeteire szánjuk a rendelkezésre álló szűkös 
erőforrásokat. Ráadásul sok anyaghoz nem tesz hozzá jelentős többletet a multimédia, a 
számítógép-használat bonyolultságával és helyhez kötöttségével gyakran még 
kényelmetlenebbé is teheti a tanulást, esetleg a látványos megoldások elvonják a tanuló 
figyelmét a lényegi tartalomról. Ezek újabb fontos szempontok a gondos válogatás 
szükségessége mellett. 

A következőkben néhány, jobbára csak a multimédia alapú anyagok fejlesztésével 
kapcsolatos és néhány ennél általánosabb tananyag-kiválasztási kérdéskört érintek. 

4.3.1. A multimédia alapú oktatási anyagok fő felhasználási típusai és 
azok helye a tantervben 

Mindenek előtt tisztán kell látnunk, hogy alapvetően különböző alkalmazási területei 
lehetnek az oktatási célú multimédiának. 

Multimédia alapú anyagok az egyéni tanulás eszközeként 

A legtöbben – sok szakértő is – a számítógépes tananyagokat kizárólag az egyéni 
tanulás eszközeként tudják elképzelni. Valóban, a multimédia interaktív lehetőségeit 
kihasználó anyagok az elágazásos útvonalú programozott oktatás alapelveinek 
megfelelően elsősorban a tanulók önálló munkájának segítésére alkalmasak. Ha ilyen 
multimédia alapú anyag elé párhuzamosan több felhasználót ültetünk, akkor azok 
különböző útvonalon, különböző sebességgel fognak haladni – ennek minden jó és rossz 
tulajdonságával együtt. 

Az ilyen többutas rendszereknek a következő helye lehet: 

- Távoktatás: Egy nagyobb tananyag-részt a tanuló a tanártól időben és térben 
eltávolodva önállóan dolgoz fel, képességeinek, érdeklődésének, szabadidejének 
megfelelő módon. A tanár (a tutor) általában csak koordinálja a folyamatot, 
valamint időszakonként kötetlen konzultációval is segít. Én most nem ezzel 
kívánok foglalkozni. 

- A jó képességű, érdeklődő diákok otthoni foglalkoztatása: A reguláris 
képzésben gyakran előfordul, hogy a kiemelkedő képességű diákokkal nincs mód 
(idő, energia) megfelelő szinten (esetleg külön is) foglalkozni. A megfelelő 
multimédiás anyagok ilyenkor úgy működhetnek, mint a hagyományos 
tankönyvekben az apróbetűs szövegek. Megfelelően sok és szerteágazó anyaggal, 
jól sikerült látványvilággal és interakciókkal felkelthető a diákok érdeklődése. A 
módszer lényegében a távoktatással azonos, de akár igazi tutorálás nélkül is 
működhet. A lényeget nem befolyásolja, hogy a multimédiás anyagot a szerencsé-
sebb anyagi helyzetű diákok otthon használják, vagy a délutánonként nyitott 
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számítógép-teremben vagy könyvtárban akár teljesen önállóan, akár szakköri 
keretek között. 

- Egyéni foglalkoztatás felzárkóztató jelleggel: A reguláris képzés másik nagy 
problémája a csoporttól lemaradók felzárkóztatása. Ilyen esetben jól jöhetnek az 
egyénileg elsajátítható, programozott külön anyagok. A multimédia színes világa 
motiváló hatású lehet. Azonban tudni kell, hogy a nagyon alulmotivált, nem 
érdeklődő tanulók esetében a látványos, szórakoztató elemek elvonhatják az 
önállóan haladó gyerek figyelmét a lényegről. Ezért az ilyen anyagokat elsősorban 
nem felügyelet nélkül, hanem tanulószobán, korrepetáláson, szakkörön érdemes 
használni, óvatos, odafigyelő „terelgetés” mellett. 

Elágazásos multimédia alapú anyagok csoportfoglalkozás során 

Kis csoportos (jól szervezett esetben maximum 18 fős) foglalkozás esetében gyakorló 
feladatok (például matematika példák megoldása, stb.) hatékony közege lehet a 
multimédia. Ehhez szükséges, hogy előzetesen már megfelelő alapismeretekkel 
rendelkezzenek.  

Minden diák a saját ütemében haladhat, a gyorsabbaknak nem kell tétlenül várniuk a 
lassabbakra, a lassabbakat kevesebb frusztráció éri. A számítógép nem csak a 
kiértékelésben (esetleg az osztályzásban) segíthet, hanem a megoldás menetéről is adhat 
információkat. 

Akármilyen jól kidolgozott segítőrendszer egészíti ki a programot, az a körülmény, 
hogy a tanulók különböző útvonalon, különböző ütemben haladnak, mindenképpen nagy 
feladatokat ró a gyakorlatvezető tanárra. Ez egyrészt nem ismeretlen (a klasszikus 
gyakorlati óráknál, mint például a műhelygyakorlat, a mérések, vagy a számítástechnika 
esetében eddig is hasonló jellegű volt a tanár munkája), másrészt azonban indokolja, 
hogy a tantervben, illetve tanmenetben ne legyenek túl sűrűn az ilyen blokkok. Más jelle-
gű modulokkal (frontális órákkal, hagyományos feladatmegoldáson alapuló gyakorlatok-
kal) váltakozzanak. 

Multimédia alapú anyagok frontális oktatás esetében 

A tanár frontális előadását segítendő a multimédia programot kivetítheti órán, nagyjá-
ból úgy, mint egy PowerPoint bemutatót, csak jóval több lehetőséggel: magas szintű 
interaktív animációkat mutathat be, s a tananyagot az adott órára, adott képességű és 
előképzettségű hallgatóság számára könnyen „testre szabhatja”, akár az előadás folyamán 
– például a tanulók felvetéseitől, kérdéseitől függően – is változtatható módon. 

4.3.2. Az általunk kifejlesztett, vegyes felhasználást lehetővé tevő 
oktatási anyag 

Egy multimédia oktatóanyag – bizonyos feltételek teljesülése esetén – akár egyszerre 
szolgálhatja a frontális oktatás szemléltetés-igényét, a csoportos órai tanulást és az egyéni 
felkészülést. Ez a nagyobb ráfordítást, körültekintést igénylő tervezés-fejlesztés ellenére 
megtérülhet, haszonnal járhat, kitágítva az elkészült oktatási anyag felhasználási körét. 
Ideális esetben a különböző felhasználási módokhoz különböző felhasználói felület 
tartozhat, de az előnyök ennek hiányában is érvényesíthetők. 
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A 6. fejezetben ismertetett, általunk fejlesztett oktatóanyag – bizonyos feltételek 
mellet – mindhárom felhasználási módra alkalmas. 

Ezt támasztják alá a 7.2. fejezetben ismertetett próbatanítások szubjektív tapasztalatai, 
valamint a 7.3. fejezetben bemutatott összehasonlító tantermi vizsgálat multimédiás 
felének működőképessége. Az elkészült multimédia oktatóanyagunkat mind a 
próbatanítások során, mind az említett kontrollcsoportos kísérlet során a tanárkollégák 
frontális prezentációs eszközként is alkalmazták, valamint a csoportfoglalkozás során a 
tanulók egyénileg is használták. 

4.3.3. A tananyagválasztás prózai realitása: a meglévő adottságok 
figyelembe vétele 

A fejlesztő csoport 

Egy hatékony multimédia alapú oktatóprogramokat fejlesztő csoport igen sok tagból 
állhat: a tartalom szakértőin túl forgatókönyvírók, programozók (kódolók), párbeszéd-
tervezők, látványtervezők, grafikusok, fényképészek és operatőrök, videotechnikusok, 
hangmérnökök, szoftver-ergonómusok, fordítók, magyar és idegen-nyelvi lektorok, 
didaktikai és módszertani szakértők, a bevezetésben résztvevő pedagógusok és még 
sokan mások. 

Egy kisebb fejlesztő csoport tagjainak is ugyanezeket a feladatokat kell ellátniuk, 
azzal a lényeges különbséggel, hogy egy-egy résztvevőre több feladatkör jut. 

Egy professzionális fejlesztő csoportra kevésbé jellemző, a mi esetünkben azonban 
fontos szempont, hogy a témákat a csoporttagok tudása, érdeklődése, személyes motivá-
ciója alapján válasszuk meg. 

Időkorlát 

Egy tanóra multimédia alapú feldolgozása professzionális nyugateurópai társaságok-
nál hozzávetőlegesen kétszáz munkaórát vesz igénybe. Ha kevésbé vagyunk igényesek, 
akkor is egyértelmű, hogy egy adott témáról szóló könyv-fejezet megírásánál 
nagyságrenddel több időre van szükség.  

Az idő pénz – másrészt határidőre valami kerek, összefüggő egészet kell alkotnunk. 
Mint minden munkaidő-tervezésnél, komoly tartalékot kell hagyni a váratlanul felmerülő 
technikai és szervezési problémák leküzdésére, valamint a korai felhasználói tesztek 
eredményeinek a tervezői folyamatba való visszacsatolására. 

 „Konzerv” nyersanyagok 

Általában igaz, hogy lehetőleg a kész, saját tulajdonú nyersanyagokra kell alapozni. 
Nemcsak a mozgófilm-jellegű anyagok, de az állóképek és a hanganyagok, valamint az 
írott anyagok feldolgozása is idő- és esetenként költségigényes munka. 

Új anyagok készítésétől nem kell elzárkózni (ezek a végeredmény eredetiségét, 
nóvum jellegét, és így színvonalát is nagyon megemelhetik), de mindenképpen 
megfontoltan kell tervezni. 
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A felhasznált nem saját tulajdonú anyagok esetében a jogdíjak jelentős tételt jelenthet-
nek. Az oktatási termékek ugyan mindig igen nagy kedvezményeket élveznek, de már 
maga az utánajárás is sok időbe telik. 

Összességében a mi esetünkben a témaválasztást jelentősen befolyásolja, hogy a 
szaktanárok birtokában az előző években milyen tudásbázis, kész írott anyagok és esetleg 
kész szemléltető segédanyagok gyűltek össze. 

4.3.4. Multimédia alapú feldolgozást kívánó anyagok 

Bizonyos anyagrészek szinte kiáltanak a multimédiáért, míg más anyagok számítógé-
pes feldolgozása igen erőltetettnek hat. 

A tananyagválasztás során a következő tényezők sejtethetik, hogy az anyaghoz illik a 
multimédia környezet: 

- ha a korábbi feldolgozások (tantervek) is sok szemléltető eszközt (eredeti tárgyat, 
modellt, falitáblát, fólia-készletet, video-anyagot) ajánlottak; 

- ha a korábban alkalmazott tankönyvek sok képet, diagramot tartalmaztak; 
- ha a korábban alkalmazott tankönyvek sok apróbetűs részt, lábjegyzetet, 

függeléket, kereszthivatkozást és utalást, tárgymutatót, esetleg értelmező szótárt 
tartalmaztak; 

- ha a korábbiakban jól kidolgozott (téma- és nehézség szerint csoportosított 
feladatokat, megoldásokat és megoldásmeneteket tartalmazó) feladatgyűjteménye-
ket alkalmaztak; 

- ha a téma a tanulóktól komoly absztrakciót vár el – amit megfelelő (esetleg 
interaktív) animációk érthetőbbé tehetnek, továbbá elősegíthetik a bevésődés 
folyamatát; 

- ha bizonyos nehezen megmutatható, drága vagy veszélyes tevékenységeket 
szimulálhatunk; 

- ha a megértést és a bevésődést nagy mennyiségű képi, esetleg egyéb audiovizuális 
elem gyors, pergő megjelenítésével lehet elősegíteni. 

4.4. A multimédia anyagok struktúrája és a navigáció 

4.4.1. A topológiák áttekintése 

Mivel értekezésemben fontos szerepet játszik a fejlesztett és vizsgált oktatóanyag 
szerkezete, ezért röviden áttekintem a multimédia anyagok lehetséges felépítési módjait. 

A 3.5.3. fejezetben ismertetett ISO/IEC 14905-2:2003 szabvány (Informatika – 
Multimédia alkalmazások szoftver-ergonómiai kérdései – 2. rész: Multimédia navigáció 
és vezérlés) az anyagok szerkezetét (topológiáját) négy csoportba sorolja: 

o lineáris, 
o fa-szerkezetű, 
o teljesen összekötött hálózat (ha minden oldalról minden oldalra el tudunk 

jutni), 
o részlegesen összekötött hálózat (a fa-struktúra és a teljesen összekötött hálózat 

közti átmenet). 
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KISS (2002) szerint Parunak (1991) ötféle hipertext-struktúrát különböztet meg: 

o lineáris és körkörös (önmagához visszatérő), 
o hierarchikus (fa-struktúra), 
o hiperkocka és hiperkör (például, ha egy enciklopédia minden történelmi 

cikkéhez egyaránt eljuthatunk a történelmi esemény időpontja, országa, 
résztvevői és kategorizálása szerint is, akkor ezeket az összeköttetéseket már 
nem tudjuk két vagy három dimenzióban ábrázolni), 

o irányított aciklikus gráf (a fa-struktúra továbbfejlesztése: a fa ágai között 
átkötések is vannak, de az ilyen átkötések csak alsóbb szintre vezetnek; így a 
legalsó szinten lévő cél lehet, hogy több útvonalon is elérhető, de nem 
fenyeget az a veszély, hogy az út közben hurokba kerülünk, azaz egy már 
látott oldallal többször találkozunk.), 

o véletlenszerűen szerveződő, szövevényes. 

A 6. és 7. fejezetben ismertetett, általunk fejlesztett és vizsgált multimédia oktató-
anyag szerkezete az ISO 14905 szabvány kategorizálása szerint „részlegesen összekötött 
hálózat”, Parunak kategorizálása szerint „véletlenszerűen szerveződő, szövevényes” 
típus. Én ciklikus gráf topológiának (hurkokat is tartalmazó struktúrának) nevezem. 

4.4.2. A ciklikus gráf topológia kiemelt szerepe 

A ciklikus gráf topológia (hurkokat is tartalmazó hipertext-struktúra) – a fejlesztőre 
nagyobb felelősséget hárítva – szövevényességéből következő látszólagos bonyolultsága 
ellenére is határozottan előnyös lehet az oktatóanyagok széles körében: 

• A felhasználó mentális modelljéhez való jobb illeszkedés miatt hatékonyabb. 

• A kognitív sémák több különböző helyre való kötése révén a tananyag 
alaposabban, mélyebben rögzülhet. 

• Robusztusabb, a még nem megfelelően kialakult mentális modellből adódó 
felhasználói hibákkal szemben ellenállóbb lehet, kezelésükben segítséget nyújthat 

• Lehet, hogy a tanulónak nem lesz „lezárt tudásterület” érzése, de mivel ilyen a 
mai világunk, ez a lezáratlanság – megfelelő körülmények esetében – 
hozzásegítheti a rá váró élethossziglani tanulásra való felkészüléshez. 

A 7. fejezetben ismertetett vizsgálatok azt támasztották alá, hogy a választott 
bonyolult struktúra egyértelműen használhatónak bizonyult. 

4.4.3. A multimédia-anyag struktúrájának a felhasználókban 
kialakult kognitív modelljei: a kognitív térképek 

A mentális modell a felhasználókban a külvilágról vagy valamilyen eszközről (például 
a multimédia oktatóanyagról) kialakult elképzelés-rendszer. Lehetővé teszi a felhasználó 
számára, hogy mentálisan szimulálhassa az eszköz lehetséges műveleteit, és hogy 
megjósolja viselkedését (KISS, 2002). 

A „kognitív térkép” terminológiája elsősorban arra a folyamatra vonatkozik, mely 
révén az agy lényeges funkciójaként reprezentációkat hoz létre fizikai környezetéről 
(KISS, 2002). 



A multimédia oktatóanyagokra vonatkozó általános meggondolások 

Hercegfi Károly: Multimédia oktatóanyag fejlesztésének és bevezetésének minőségbiztosítási kérdései – Ph.D. értekezés, 2005. 54

Az emberek a téri környezetről többféle módon sajátítanak el ismereteket: a 
környezetben való navigálás, a térképek tanulmányozása, a környezetről való olvasás, 
vagy a környezetük áttekintése útján. Ezek célja, hogy a későbbiekben olyan feladatokat 
hajtsanak végre, mint az útirány kiválasztása, a területi vonásoknak térképen való 
azonosítása, a helységek közötti távolságok felbecslése, illetve olyan mentális, vagy 
gyakorlati feladatokat, melyek segítik a környezethez való alkalmazkodást (KISS, 2002-
n keresztül LANGSTON & al., 1998). 

Mint KISS (2002) megfogalmazza, a kognitív térkép kialakításában kétfajta 
tájékozódási forma vesz részt. Az egocentrikus tájékozódás a környezeti elemeknek a 
személyhez, mint referencia-rendszerhez való igazodásának a feltérképezését jelenti (pl. 
fizikai környezetben egy dombtetőről való letekintés révén a személy a környezeti 
elemeknek hozzá viszonyított távolságát és elhelyezkedését becsli meg úgy, hogy 
látóterében van az összes navigációs támpont). Az allocentrikus tájékozódás során az 
egyén beágyazódva a környezetbe, abban előre haladva viszonyítja egymáshoz és 
önmagához a sorozatosan megtapasztalt elemeket (pl. városban haladva fokozatosan 
tűnnek fel az elemek, és szinte folyamatosan változtatunk a mentális térképünk aktuális 
állapotán). A fizikai és virtuális környezetben mindkét tájékozódási formának szerepe 
van. 

SANTON & al. (2000) szerint BUSH (1945) azzal az elképzeléssel készítette el a 
hipertext első prototípusát, hogy a gépek információmegőrző sémái képesek legyenek 
tükrözni az emberi gondolkodásra jellemző asszociációs mechanizmusokat. 

 

4.4.4. Navigációs segédeszközök 

Hipertext, hipermédia anyagokban a használhatóság egyik legfontosabb tényezője az 
anyag struktúrájában való navigáció könnyűsége vagy nehézsége. 

Számos kutatás igazolta azt, hogy a hipertext anyagokban történő információ-keresés 
akkor fullad kudarcba, ha a felhasználók nem értik a rendszer általános felépítését, 
szerveződési módját és az információk kiterjedésére vonatkozólag hiányos ismeretekkel 
rendelkeznek (KISS, 2002). 

Ezért a navigációt segítő eszközök jelentősége nagy. Különösen igaz ez egy olyan 
bonyolult struktúra esetében, mint a 6. és 7. fejezetben ismertetett és vizsgált, általunk 
fejlesztett multimédia oktatóanyag. 

Leszögezem, hogy ezeket a navigációs segédeszközöket – megfelelő mérlegelés után 
– általában még akkor is érdemes alkalmazni, ha a felhasználók jelentős része a 
speciálisabb eszközökkel nem él (NIELSEN, 2000). 

A navigációs eszközök széles választékát KISS (2002) munkájából kiindulva, azt 
átstrukturálva, egyszerűsítve és továbbgondolva a következő két (4-1. és 4-2.) táblázat-
ban foglalom össze. 

 



A multimédia oktatóanyagokra vonatkozó általános meggondolások 

Hercegfi Károly: Multimédia oktatóanyag fejlesztésének és bevezetésének minőségbiztosítási kérdései – Ph.D. értekezés, 2005. 55

Téri metaforára építő eszközök 
  Előnyei Hátrányai 
Térképek Grafikusan ábrázolják a 

csomópontokat és a 
hivatkozásokat 

Teljes, áttekintő képet 
adnak topológiáról. 
Segítségükkel a 
csomópontok közti 
távolság is 
megbecsülhető. 

Összetett rendszer esetében 
nehéz áttekinthető módon 
elrendezni a csomópontokat 
és az azokat összekötő 
vonalakat, különösen a 
képernyő adottságait 
figyelembe véve. 

Grafikus 
hierarchikus 
listák 

A csomópontok helyi 
szomszédságát jelenítik meg 
grafikusan. Ha ezt rekurzívan 
teszik meg, akkor a térképekhez 
hasonló megjelenítést kapunk, de 
nem ábrázolnak minden 
összeköttetést, hanem csak tiszta 
fa struktúra jelenik meg. 

 Az ilyen megjelenítésben 
hurkokat is tartalmazó 
struktúra esetén egy 
csomópont akár többször, 
redundánsan is megjelenhet. 

Támpontok A szerző által meghatározott 
kiemelkedő (könnyen 
felismerhető) csomópontok, pl. 
fejezetek kezdőoldalai: általában 
sok kimenő hivatkozást és más 
csomópontok tartalmának 
összefoglalását tartalmazzák. 

Akkor hasznosnak, ha 
a hipertext anyagnak 
elkülönült, sajátos 
területei (pl. fejezetei) 
vannak. 

 

„Idegen-
vezetők”, 
„turista-
jelzések” 

A szerző határozza meg az utat, 
amit a felhasználóknak követniük 
kell a világosan kiemelt 
hivatkozásokon keresztül. 

Megkönnyítik az 
adatbázis megértését a 
kezdők számára.  

Használatuk türelmet 
igényel a felhasználók 
részéről, ha a keresett 
információ távol esik az 
aktuális csomóponttól. 

    
Idői metaforára építő eszközök 

Visszalépési 
lehetőségek 

A visszavonás (undo) művelethez 
hasonló funkció. A felhasználó 
számára mindig hozzáférhetőnek 
és aktiválhatónak kell lenniük. 
Esetleg magának a visszalépésnek 
a visszavonásaként az előre 
funkció is megvalósítható. 

A leggyakrabban 
használt navigációs 
eszköz. A felhasználó 
tevékenység feletti 
kontrollját fokozzák.  

Hátrányos a használata, ha a 
felhasználó előzőleg 
többször is meglátogatta 
ugyanazokat a 
csomópontokat 

Történeti lista 
megjelenítése 

Nemcsak lépésenként tudunk 
visszalépni, hanem áttekinthetjük 
az előző lépéseink (esetleg 
egyszerűsített) listáját. 

Jó áttekintést adhat. Ugyanazok a nehézségei, 
mint az egyszerű 
visszalépésnek. 

    
Könyv metaforára építő eszközök 

Könyvjelzők Azoknak a csomópontoknak a 
megjegyzését teszik lehetővé, 
melyekhez valamilyen oknál 
fogva vissza szeretne térni a 
felhasználó. 

Teljesen egyéni, 
személyre szabott 
segítség. 

 

Jegyzetmezők A felhasználó a számítógép 
segítségével lehetőséget kap az 
egyes oldalakhoz emlékeztető 
jegyzetek írására.  

Teljesen egyéni, 
személyre szabott 
segítség. 

Használata időigényesnek 
tűnhet. 

 
4-1. táblázat: Böngészést és navigálást segítő eszközök – KISS (2002) táblázatának 

átstrukturált, egyszerűsített és továbbgondolt változata  
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  Előnyei Hátrányai 
Halszem- 
perspektíva 

A felhasználó aktuális 
helyéhez viszonyítva jeleníti 
meg a hivatkozásokat és 
csomópontokat úgy, hogy a 
közelben levő csomópontok 
részletesebb bemutatásban 
részesülnek, mint a távoliak. 

Javítja a vizuális 
hozzáférés lehetőségét. 

A részletesség különböző 
szintjeinek a megjelenítési 
módja nehézségekbe ütközik. 
 

Három-
dimenziós 
reprezentá-
ciók 

Térbeli megjelenítés. Kizárják annak a 
lehetőségét, hogy a 
hivatkozások 
kereszteződéseit a 
felhasználó összezavarja a 
csomópontokkal. Ez a 
gond a kétdimenziós 
megjelenítés esetén 
gyakori.  

A felhasználónak gyakran 
kell nézőpontot váltania. 
Használhatósági nehézség 
merül fel az input eszköz 
(egér, billentyűzet) 
megválasztása során. 

Többszintű 
áttekintések 

A struktúra részletes 
megjelenítése helyett 
választható egyszerűsített, 
magasabbszintű áttekintés is 
(pl. a megjelenő oldalak és 
kapcsolódásuk bemutatása 
helyett csak a fejezeteket és 
kapcsolódásukat mutatja be). 

Segítik az áttekintést, a 
jobb eligazodást, vagy a 
tartalom fokozatos 
feldolgozását készítik elő. 

Túl sok szintű diagram esetén 
szükségessé válik egy újabb 
dimenzióban való navigálás 
(az egyszerűbb-bonyolultabb 
megjelenítési módok közti 
léptetés) 

Szűrés Böngészés közben a 
felhasználó csak az általa 
megadott szűrési feltételnek 
megfelelő csomópontokat és 
hivatkozásokat látja. 

Az egyszerűbb, kevesebb 
elemet ábrázoló 
megjelenítés 
áttekinthetőbb. 

Használata akkor 
eredményes, ha a felhasználó 
meg tudja fogalmazni a 
megfelelő kritériumot. A 
tévesen megfogalmazott 
kérdések rossz útra terelhetik 
a felhasználót, illetve fontos 
információk maradhatnak 
rejtve előtte. 

 
4-2. táblázat: Az előbbi navigációs technikákat kiegészítő, az információhoz való vizuális 

hozzáférést segítő eszközök – KISS (2002) táblázatának átstrukturált, egyszerűsített és 
továbbgondolt változata 

Az általunk fejlesztett (6. fejezetben ismertetett) multimédia oktatóanyag az előbbi két 
táblázatban felsorolt navigációs eszközök közül a következőket alkalmazta: 

- támpontok (jellegzetes fejezetkezdő oldalak; az egyik – az oktatóanyag kezdőoldala 
– ezek közül kiemelt: egy gomb segítségével minden oldalról egy kattintással 
elérhető), 

- visszalépési lehetőség előrelépési lehetőséggel, 
- térkép (de még csak kezdetleges, félkész formában létezik). 

Továbbá az oktatóanyagunkhoz eredetileg terveztük „turistajelzések” alkalmazását (ez 
egyelőre továbbfejlesztési ötletként maradt meg). A metafora lényege az, hogy az 
erdőben a turistajelzések utat mutatnak, de egyikről áttérhetünk egy másikra, de le is 
térhetünk róluk; továbbá turistajel nélküli útvonalról is juthatunk, olyan helyre, ahol egy 
vagy több turistajelet látunk, s azokon (is) folytathatjuk utunkat. Különböző felhasználói 
csoportoknak (pl. a középiskola 9. évfolyamának, a technikusképzés egyes szakjainak, 
stb.) néhány javasolt útvonalat jelölnénk meg, amit lineárisan végigkövethetnek azok, 
akiknek ez adott helyzetben könnyebbséget jelent.  
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A térkép használhatóbbá tételéhez szükséges hasznos lenne halszem-perspektíva és 
többszintű áttekintés alkalmazása 

Ezeken kívül egy oktatóanyagnál általában hasznosak lehetnek még a könyvjelzők és 
a jegyzetmezők is. 

 

4.5. Offline és online multimédia 
Mint azt korábban már részletesebben publikáltam (HERCEGFI, 1999), az offline 

(CD-ROM- vagy DVD-ROM-alapú) és az online (Internet- vagy intranet-alapú) 
multimédia anyagoknak egyaránt vannak előnyeik és hátrányaik. 

 

A CD-ROM (ill. DVD-ROM) nem frissíthető (nem adható ki újra új változatban) 
olyan gyakran, mint azt a téma változása esetleg indokolná. Például a 6. fejezetben 
ismertetett oktatóanyagunkat 1999. elején kezdtük fejleszteni. A fejlesztés Leonardo da 
Vinci projektjét 2000. végén zártuk le. Ha olyan anyag fejlesztésében gondolkoztunk, 
ami öt éven keresztül használható (és azután új verziót adunk ki), akkor olyan anyagot 
kellett (volna) készítenünk, ami hét éven keresztül nem avul el. 

Az általunk fejlesztett oktatóanyag az informatikáról szól… 

Most, 2005-ben már évek óta piacon vannak az Intel Pentium 4-es processzorok. 
1999-ben még a Pentium II. volt az újdonság. Ezen felül, ha megnézzük közelebbről az 
Intel processzorok egy-egy generációját, láthatjuk, hogy az azon belül az eredeti Intel 
termékeknek is 6-8 különböző típusa van, továbbá az AMD és egyéb gyártók tucatnyi 
klónja és érdekes variánsa. Új marketing-fogalmak, márkanevek és technikai megoldások 
havonta jelennek meg. 

Ha a mai termékek és fogalmak közül ki akarjuk választani az időtállókat, illetve a 
fejlődés irányát, szinte jóstehetség hozzá. Gyorsan elterjedt, világszerte elismert 
szabványos megoldások, például a VESA local bus rendszer egy-két év után teljesen 
eltűntek, és a fejlődés egészen más úton haladt tovább. 

Ezek alapján szerintem egy általános oktatási anyagnak jobbára cégektől és divatoktól 
függetlennek kell lennie. Az aktuális, hasznos információkat azonban tartalmaznia kell. 
Egy CD-ROM (ill. DVD-ROM) természeténél fogva ehhez nem eléggé rugalmas. 

 

A másik oldalt megnézve, napjaink Internet hálózata még mindig nem minden 
felhasználó számára elég gyors ahhoz, hogy jó minőségű videókat lehessen lejátszani 
rajta. Természetesen egy intraneten nagyobb átviteli sebesség érhető el, és az Internet 
sávszélessége is napról napra nő. Azonban a filmeket is egyre jobb minőségben 
szeretnénk megjeleníteni, és minden bizonnyal újra és újra meg fognak jelenni egyre 
nagyobb méreteket, gyorsabb átvitelt megkövetelő médiumok és alkalmazások, ezért az 
elért sávszélességünk újra szűknek fog tűnni. 

 

A fenti problémákra megoldás lehet a CD-ROM (ill. DVD-ROM) alapú multimédia és 
az azt támogató web-site szerves együttműködésére alapuló koncepcióm. Az offline 
adathordozó tartalmazhatja az anyag nagyobb részét, a jobbára cégfüggetlen és időtálló 
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információkat, míg a web-site folyamatosan frissítetten tartalmazhatja az ezt kiegészítő, 
új információ-részeket. Az offline multimédia és a web-site az egységességet 
hangsúlyozva azonos design-nal jelenne meg, de a CD-ROM (ill. DVD-ROM) 
külvilágba irányuló hivatkozásai egyértelműen jelölve lennének. Az offline anyag és a 
web-site integrált egységet alkotna, de a CD-ROM (ill. DVD-ROM) önmagában is 
használható lenne. 

Amikor ezt a koncepciót 1999 elején publikáltam, még újdonság-érétkű volt. Azóta 
egyes enciklopédiák (például a Microsoft Encarta) és több szoftver súgója ezt alkalmaz-
za. 
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5. A multimédia oktatóanyagok 
vizsgálati módszerei 

5.1. A multimédia oktatóanyagok pedagógiai és 
ergonómiai vizsgálati módszereinek áttekintése 

Egy konkrét multimédia oktatóanyag pedagógiai minőségét az oktatóanyag 
pedagógiai gyakorlatban való használhatósága és eredményessége alapján lehet 
megállapítani. A pedagógiai eredményességet didaktikai kutatásokkal lehet vizsgálni. 

VARGA (1993) a didaktikai kutatásokat két csoportba sorolja: 

o A deduktív kutatások a didaktika pedagógiai társtudományai (neveléselmélet, 
neveléstörténet, összehasonlító pedagógia) és más tudományok eredményeire 
támaszkodva haladnak a didaktikai probléma megoldása felé. 

o Az induktív kutatások túlnyomó része empirikus jellegű, vagyis a tanulók 
felkészültségére vonatkozó tapasztalatok szolgálnak kiindulási alapul. 

Az induktív kutatások feltáró szakaszának legfontosabb módszererei: megfigyelés, 
beszélgetés, felmérés, kísérlet. A feltáró szakaszt követi a kvalitatív vagy kvantitatív 
feldolgozás. 

A multimédia oktatóanyag egy szoftver, aminek műszaki és ergonómiai minősége is 
biztosítandó. A műszaki minőség (pl. hordozhatóság, megbízhatóság, erőforrásigény, 
stb.) nem témája értekezésemnek. Az ergonómiai minőség biztosítását célzó szoftver-
ergonómiai vizsgálatokról szólnak a következő fejezetek. 

 

5.2. A szoftver-ergonómiai vizsgálati módszerek 
csoportosítása 

A szoftver termékek használhatóságának vizsgálatára alkalmazott módszerek két fő 
csoportba sorolhatók (IZSÓ & ANTALOVITS, 1997). Az analitikus módszereket az 
jellemzi, hogy valamilyen módon szimuláljuk a felhasználó várható tevékenységét, míg 
az empirikus módszerek alkalmazása során a vizsgálandó szoftver terméket – vagy 
annak működő prototípusát – tényleges felhasználók kezébe adjuk, és az interakciót 
megfelelő eszközökkel tanulmányozzuk. 

Mind az analitikus, mind az empirikus módszerek alkalmazhatók egyaránt kész 
termékek és prototípusok (egyes esetekben akár korai prototípusok, sőt tervek) 
vizsgálatára. 
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Analitikus módszerek (a felhasználók várható viselkedését szimuláljuk): 

- Irányelveknek való megfelelés ellenőrzése (Guideline Review): szabad 
szöveges szakértői elemzés, vagy formalizáltabb ellenőrző listák („checklist”-ek) 
formájában. 

- A GOMS modellre épülő elemzési módszerek: A GOMS modell és annak 
különböző továbbfejlesztései egy olyan modell-családot alkotnak, amely bizonyos 
egyszerűbb ember-számítógép interakciótípusok elemzése és modellezése révén 
előrejelzéseket képes adni az adott interakciós módokkal dolgozó felhasználók 
várható feladat-megoldási időire. A GOMS betűszó a modell négy fő részének 
megfelelő Célok (Goals), Operátorok (Operators), Módszerek (Methods) és 
Kiválasztási szabályok (Selection rules) első betűiből áll. Gyakorlott felhasználók 
esetében alkalmazható. 

- Kognitív bejárás (Cognitive Walkthrough): A kognitív bejárási technikák olyan 
felhasználói felületek elemzésére használhatók legjobban, amelyeket a 
felhasználók explorációs tanulás (felfedezve tanulás) útján sajátítanak el. 

- Heurisztikus elemzés (Heuristic Evaluation): A heurisztikus elemzés egy 
hatékony módszertan általános célra, mely segítségével szakértők egy kis (4-6 fős) 
csoportja rövid idő (1-2 óra) alatt igen sok hibát tár fel és értékel. 

 

Empirikus módszerek: terepvizsgálatként vagy ellenőrzött feltételek (laboratóriumi 
körülmények) mellett: 

- Interjú. 
- Felmérés és kérdőív. 
- Fókuszcsoportos módszer. 
- Megfigyelés. 
- Videóelemzés. 
- A felhasználó interakciójának (pl. billentyűleütések és egérműveletek, bejárt 

útvonalak) elemzése, ill. a tevékenység teljesítményének mérése (időadatok, 
hibázási adatok). 

- A mentális erőfeszítés mérése másodlagos feladatok teljesítményének mérésén 
keresztül, pszichofizikai módszerekkel (pl. CFF, azaz kritikus fúziós frekvencia: 
villogó fényforrás szubjektív határfrekvenciájának mérése), biokémiai 
módszerekkel (pl. vér adrenalin- és/vagy noradrenalin-tartalma, nyál 
kortizoltartalma), vagy pszichofiziológiai módszerekkel (pupillaátmérő mérése, 
EEG, EKG). 

- Összetett módszerek, például a következőkben ismertetett INTERFACE rendszer. 
 



A multimédia oktatóanyagok vizsgálati módszerei 

Hercegfi Károly: Multimédia oktatóanyag fejlesztésének és bevezetésének minőségbiztosítási kérdései – Ph.D. értekezés, 2005. 61

5.3. Analitikus (szakértői) szoftver-ergonómiai 
vizsgálatok 

5.3.1. Irányelveknek való megfelelés ellenőrzése (Guideline Review) 

Szakértői csoport feladata, hogy az irodalmi forrásokban fellelhető mértékadó 
tervezési irányelvek („design guideline”-ok) közül belátása szerint kiválassza a 
vizsgálandó rendszerre értelmezhető releváns szempontokat, aktualizálja, csoportosítsa, 
súlyozza azokat. Az összeállított szempontsor vagy viszonylag formalizálatlan felépítésű 
szöveges szakértői elemzésben, vagy ellenőrző listák („checklist”-ek) formájában 
alkalmazható. 

Az ellenőrzendő irányelveket többek közt az ergonómiai követelményeket tartalmazó 
szabványokból vehetjük (ilyen például a 3.5.2. fejezetben bemutatott ISO 9241 
szabvány), de a gyorsan elavuló részleteket tartalmazó szabványoknál fontosabbnak 
tartom a szoftver-ergonómiai szakirodalom általános és specifikusabb irányelv-
gyűjteményeinek tanulmányozását. 

A szoftver-ergonómia alapvető elve, hogy a lehetőség szerinti legjobb 
kompromisszumokat kell megtalálni a számítógépes rendszer eredményessége és a 
felhasználó ráfordításai között (IZSÓ & ANTALOVITS, 1997). Ezek a szempontok első 
közelítésben egymással nehezen összeegyeztethetőnek tűnnek. 

Egy barátságtalan szoftver (például oktatóprogram), amelynek a felhasználói felülete 
nem gondos tervezés és sorozatos iteratív felhasználói tesztelés eredményeként alakult ki, 
hanem jobbára esetlegesen, az első találkozáskor általában elriasztja és elbátortalanítja az 
olyan – többnyire magára hagyott – felhasználót (például a tanulót), aki a 
számítógépesítésben esetleg csupán megszokott munkafolyamata (a tanulás) számára 
feleslegesnek tűnő megváltoztatását látja, és idegenkedik a (tankönyvet részben kiváltó) 
új eszköz használatának elsajátításától. 

Másrészt azonban egy jól megtervezett interakciós felülettel rendelkező szoftver 
esetében, a felhasználó első benyomásai nagy valószínűséggel pozitívak lesznek. Ha ezen 
kívül még a megfelelő motivációt is igyekszünk biztosítani (például tanári-pedagógiai 
eszközökkel), akkor a leendő felhasználók szívesebben fektetnek be munkát és erőfeszí-
téseket, ugyanakkor pedig ezeket a ráfordításokat nem élik meg aránytalanul magasnak a 
kapott egyéni haszonhoz képest. 

A felhasználói felület (az alkalmazott interakciós módok) ergonómiai színvonalát 
tehát az objektív teljesítmény és a felhasználó ráfordításának viszonya jellemzi (IZSÓ & 
ANTALOVITS, 1997). Nyilvánvalóan nem kielégítő, ha egy rendszerrel a felhasználó 
még nagy ráfordítások árán is csak szerény eredményt tud elérni. Az lenne kívánatos, 
hogy a rendszer könnyen tanulható, valamint könnyen – és ugyanakkor eredményesen – 
használható legyen. 

Ezt az alapvető elvet a következő három további alapelv segítségével követhetjük 
(IZSÓ & ANTALOVITS, 1997): 

• tervezéskor mindig tartsuk szem előtt a felhasználók tevékenységét, 
• ismerjük a felhasználókat, és 
• a lehetőség szerint vonjuk be a felhasználókat (vagy azok képviselőit) a fejlesztési 

folyamatba. 
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Annak érdekében, hogy a felhasználók valóban jól használható szoftverekkel 
dolgozhassanak, a rendszerek tervezői számára az ergonómiai szakemberek – a korábbi 
alkalmazói tapasztalatok, szisztematikus laboratóriumi kísérletek eredményei és az 
emberi információfeldolgozás vonatkozó feltárt törvényszerűségei alapján – ajánlásokat 
igyekeznek nyújtani. Ezek az ajánlások még mindig viszonylag általánosak, de már 
alkalmasak arra, hogy a tervezők adaptálhassák és konkretizálhassák aktuális tervezési 
feladataikra. Ilyen ajánlásokat (nyolc ”aranyszabályt”) nyújt például Ben 
SHNEIDERMAN (1987) klasszikus könyvében, melyeket az alábbiakban rövidítve fel-
sorolok: 

(1) Törekedjünk konzisztenciára: hasonló helyzetekben legyenek következetesen 
azonosak a párbeszéd elemei, és használjunk azonos terminológiát. Ez a 
leggyakrabban megsértett elv, és ugyanakkor ezt a legkönnyebb javítani vagy 
elkerülni. 

(2) Tegyük lehetővé a felhasználók számára egyes lépések lerövidítését vagy átugrását 
(”shortcut”): a kissé gyakorlottabb felhasználót rövidítésekkel, speciális billentyű-
kombinációkkal, makrókkal támogatni kell. 

(3) Biztosítsunk informatív visszajelzést: gyakori és kisebb jelentőségű akciók esetén 
szerényebbet, ritka és jelentősebb műveletek esetén markánsabbat. 

(4) A párbeszédeknek legyen világos kezdete, tartalma (közepe) és befejezése. Az 
informatív visszajelzésnek a befejezést kell követnie, mert így a felhasználónak 
meg lesz az a szubjektív elégedettségi érzése, hogy az akció valóban megtörtént. 

(5) Biztosítsunk egyszerű hibakezelést. Ne legyen lehetséges valóban súlyos hibát 
elkövetni, az elkövetett kisebb jelentőségű hibákat pedig a rendszer észlelje és 
ajánljon fel egyszerű javítási módokat. 

(6) Engedélyezzük az akciók visszafordítását (”undo”). 
(7) Tegyük lehetővé, hogy a felhasználó uralja a párbeszédet. 
(8) Csökkentsük a rövid idejű memória terhelését: ne legyen szükséges kódokat, 

szabályokat fejben tartani, biztosítsunk memóriát tehermentesítő eszközöket. 

IZSÓ & ANTALOVITS (1997) oktatási segédletében olvashatjuk továbbá Nielsen és 
Mollich kilenc irányelvét, valamint Robert Roe kilenc részletes ajánlását. 

A felsorolt és más hasonló általános elvek betartása alapvető az interakció 
minőségének javításában, de ezek alkalmazásának a gyakorlati módjait a tervezőnek kell 
megkeresni. A felsoroltaknál részletesebb útmutatások is rendelkezésre állnak, amelyek 
konkrét részletkérdések megoldására is közvetlenül felhasználhatók. 

Ilyen például a MARSHALL, NELSON és GARDINER (1987) által összeállított 162 
tételből álló ajánlás-gyűjtemény, amely a következő területekre vonatkozóan ad kognitív 
pszichológiai szempontból jól megalapozott és viszonylag konkrét tervezési 
fogódzkodókat: 

• feladatok és eljárások megtervezése; 
• analógiák és metaforák alkalmazása; 
• a feladat és a felhasználó illesztése; 
• visszajelzések megtervezése; 
• szövegezés és a használt kifejezések megválasztása; 
• konzisztencia (következetesség); 
• képernyőtervezés; 
• műveletek összeszervezése; 
• multimediális interakciók, 
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• navigálás segítése; 
• hibakezelés; 
• kontroll. 
 

5.3.2. A GOMS modellre épülő elemzési módszerek 

IZSÓ & ANTALOVITS (1997) alapján a GOMS modell és annak különböző 
továbbfejlesztései egy olyan modell-családot alkotnak, amely bizonyos egyszerűbb 
ember-számítógép interakció típusok elemzése és modellezése révén előrejelzéseket 
képes adni az adott interakciós módokkal dolgozó felhasználók várható feladat-
megoldási időire.  

A GOMS modellt CARD, MORAN és NEWELL (1983) fejlesztette ki, és azóta sokan 
dolgoznak a továbbfejlesztésén. 

A GOMS betűszó a modell négy fő részének megfelelő Célok (Goals), Operátorok 
(Operators), Módszerek (Methods) és Kiválasztási szabályok (Selection rules) első 
betűiből áll.  

Célok (Goals) 
Az elérni kívánt célok rendszerének hierarchiája van. Egy magasrendű cél lehet 

például egy multimédia lexikon egy szócikkének megkeresése. Ezen magasrendű cél 
elérése érdekében a felhasználó meghatározza a kivitelezés tervét (részben tudatosan), 
beleértve az elérendő rész-célokat, amelyek esetleg további alsóbbrendű célok elérését 
feltételezik. Az előbbi példában konkrét rész-cél lehet például a navigáció egy oldalról a 
másikra, az oldalon egy szövegrész keresése, stb. 

Operátorok (Operators) 
Az operátorok olyan egyszerű akciók, amelyeket a felhasználók könnyen és gyorsan 

(gyakran automatikusan) képesek végrehajtani. A leginkább részletekbe menő, ún. 
billentyűleütés-szintű (Keystroke Level) GOMS modell esetében az operátorok 
perceptuális, kognitív vagy motoros operátorok lehetnek. Az alábbiakban néhány példát 
adok a különböző operátorokra, zárójelben feltüntetve az átlagos végrehajtási időket is; 
további példák az 5-1. táblázatban láthatók (IZSÓ & ANTALOVITS, 1997). 

• Perceptuális operátorok: rövid fényfelvillanás észrevétele (100 ms), hatbetűs szó 
felismerése (340 ms), egy "szökellő" szemmozgás elvégzése (230 ms). 

• Kognitív operátorok: egy parancs előhívása az LTM-ből (1350 ms), ugyanannak a 
parancsnak az ismételt előhívása az LTM-ből (660 ms), döntés módszerek közötti 
választásról (620 ms). 

• Motoros operátorok: egy billentyű leütése átlagos gyakorlottságú felhasználó 
esetén (280 ms), egérrel való rápozicionálás kis képernyőn átlagos méretű célra 
(1100 ms), kézmozgás billentyűzetről egérre (360 ms), kézmozgás billentyűzetről 
botkormányra (260 ms), kézmozgás billentyűzet más részéről kurzor-vezérlő 
billentyűkre (210 ms), kézmozgás billentyűzet más részéről funkciós billentyűkre 
(320 ms). 

Módszerek (Methods) 
A módszerek olyan operátor-sorozatok, amelyek segítségével az adott célok elérhetők. 

A korábbiakban felmerült multimédia lexikon szócikkének keresésénél módszer lehet a 
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böngészés (számos oldalváltás sorozata), vagy a szöveges kereső használata (megfelelő 
keresési kifejezés beírása és bizonyos vezérlőgombok használata). 

Kiválasztási szabályok (Selection rules) 
A kiválasztási szabályok a felhasználó azon (tudatos választásai automatikus) 

döntései, amelyek alapján az előbbi módszerek közül választ. Az előbbi példa két 
módszere (böngészés vagy kereső használata) nemcsak a racionálisan várható 
hatékonyságtól és az előismeretektől függ, hanem a megszokástól, a pillanatnyi 
beállítódástól, stb. A 7.5. fejezetben ismertetett empirikus kísérleteim során – a 7.5.4.6. 
alfejezet  1. pontjában ismertetett megfigyelésben – például látható volt, hogy a rutinos 
felhasználók is inkább ötször nyomják meg  „vissza” gombot, minthogy egyszer a 
„kezdőoldal” („home”) gombra kattintanának.  

 
 Átlagos végrehajtási idő 

(ms) 
Forrás

Perceptuális operátorok   
rövid fényfelvillanás észrevétele 
hatbetűs szó felismerése 
egy "szökellő" szemmozgás elvégzése 

100 (intenzitástól függően 50-200)
314-340 

230 

MHP
J&N
MHP

Kognitív operátorok   
egy parancsnév előhívása az LTM-ből 
egy parancsnév random rövidítésének előhívása az LTM-ből
ugyanannak a parancsnak az ismételt előhívása az LTM-ből 
rövidítés dekódolásának egy lépése 
 

1350 
1209 
1200 
660 
66 

CMN
J&N
J&N
O&N
J&N

Motoros operátorok   
egy billentyű leütése 

(átlagos gyakorlottságú, nem titkárnő gépíró) 
egy billentyű leütése (legjobb gépíró: 120 szó/perc) 
egy billentyű leütése (jó gépíró) 
egy billentyű leütése 

(átlagos gyakorlottságú gépíró: 60 szó/perc) 
egy billentyű leütése (legrosszabb gépíró) 
egy karakter bevitele Lotusba 
egy karakter bevitele Multiplanba 
egy billentyű leütése random szövegből 

(átlagos gyakorlottságú gépíró) 
egérrel való rápozícionálás általában 

(kis képernyőn általános célra) 
egérrel való rápozícionálás 

(a távolság és a méret függvényében) 
 
kézmozgás billentyűzetről egérre 
kézmozgás billentyűzetről botkormányra 
kézmozgás kurzor vezérlő billentyűkre 

(billentyűzet más részéről) 
kézmozgás kurzor funkciós billentyűkre 

(billentyűzet más részéről) 

 
280 
80 
120 

 
200 

1200 
330 
220 

 
500 

 
1100 

 
1000+100log2(D/S+0,5) 
800+230log2(D/S+0,5) 

360 
260 

 
210 

 
320 

 
CMN
CMN
CMN

 
CMN
CMN
O&N
O&N

 
CMN

 
CMN

 
CMN
WSN
CMN
CMN

 
CMN

 
CMN

5-1. táblázat: Példák a különböző operátorokhoz tartozó végrehajtási időkre. 
Az IZSÓ & ANTALOVITS (1997) összefoglalta táblázatban szereplő eredeti források: 

MHP=Model Human Processor és CMN: CARD, MORAN és NEWELL (1983), 
J&N= John és Newell, O&N= Olson és Nilsen, WSN=Walker, Smelcer és Nilsen (1989) 
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IZSÓ & ANTALOVITS (1997) alapján megállapíthatom, hogy a GOMS modell 
számos hiányossága ellenére rendkívüli jelentőségű, mert bizonyos feltételek teljesülése 
esetén viszonylag objektív, statisztikai mintákon alapuló, egyszerűen alkalmazható és 
hatékony módszert nyújt a felhasználók várható munkavégzési sebességének elő-
jelzésére. Alkalmazása lehetővé teszi a különböző alternatív megoldások össze-
hasonlítását a végrehajtási idők szempontjából akár már azok tényleges megvalósítása 
előtt.  

A GOMS modell különféle korlátai (IZSÓ & ANTALOVITS, 1997) közül kiemelem, 
hogy elsősorban gyakorlott felhasználók hibamentes munkájának időadataira képes 
érvényes eredményeket adni. 

 

5.3.3. Kognitív bejárási technikák (Cognitive Walkthrough) 

IZSÓ & ANTALOVITS (1997) alapján a kognitív bejárási technikák olyan 
felhasználói felületek elemzésére használhatók legjobban, amelyeket a felhasználók az 
explorációs tanulás útján sajátítanak el. Ez azt jelenti, hogy az előzetes tapasztalattal nem 
rendelkező felhasználóknak rövid idő alatt "fel kell fedezni" a párbeszéd alapjául 
szolgáló elveket. A módszer gyakorlati alkalmazásának alapját a felhasználó 
viselkedésének a következő egyszerű modellje képezi: 

(0) A felhasználó egy nagyvonalú elképzelést alakít ki arról, hogy mit is akar elérni 
(definiálja maga számára a feladatot). 

(1) A felhasználó a felhasználói felületen keresztül felfedezi a rendszert: igyekszik 
olyan akciókat találni, amelyek hozzájárulhatnak célja eléréséhez. 

(2) A felhasználó kiválasztja és végrehajtja azt az akciót, amelyről leírása vagy 
megjelenése alapján úgy érzi, hogy leginkább illik ahhoz, amit el akar érni. 

(3) A felhasználó értelmezi a rendszer válaszát és megítéli, hogy közelebb jutott-e 
célja eléréséhez. 

Az elemzés lényegében az (1), (2) és (3) lépés szimulációját jelenti a következő 
kapcsolódó kérdések feltevésével: 

1. Eléggé nyilvánvaló-e a felhasználó számára, hogy mi a helyes akció? 
2. Összekapcsolja-e a felhasználó a helyes akció leírását azzal, amit el akar érni? 
3. Tudja-e értelmezni a felhasználó a rendszernek a kiválasztott akcióra adott 

válaszát, azaz el tudja-e dönteni, hogy jó vagy rossz akciót hajtott végre? 

A kognitív bejárási technikával kapott eredmények a fenti három kérdéshez 
kapcsolódó területeken problémák felfedezése: ahol a kérdésre "nem" a válasz, ott 
valamilyen probléma van. 

A módszer nagy előnye, hogy már nagyon korai fázisban (például a képernyőtervek 
papír-alapú változatainál) alkalmazhatók. 

Különösen jól alkalmazható a World Wide Web honlapjai, vagy más hipermédia 
alkalmazás esetén, hiszen a felhasználók ezeknél leggyakrabban ilyen „felfedezve 
tanulás” útján ismerik meg a rendszert. 
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5.3.4. Heurisztikus elemzés 

IZSÓ & ANTALOVITS (1997) nyomán elmondhatom, hogy az előbbiekben 
áttekintett GOMS-alapú és a kognitív bejárási módszer közös hátránya, hogy csak 
bizonyos fajta tervezési problémákra alkalmazhatók. Ugyanakkor olyan módszerekre is 
szükség van, amelyeknél az elemzési metódus nem annyira kötött, és a felhasználó nem 
tekinthető se teljesen kezdőnek, mint a kognitív bejárási módszer esetén, se 
gyakorlottnak, mint a GOMS modell alkalmazása esetén. Ilyen módszercsaládot a 
NIELSEN (1994a) szerinti heurisztikus elemzési módszerek. 

A módszer lényege, hogy az értékelők egy – általában 4-6 fős – csoportja jól 
kiválasztott kisszámú tervezési alapelvre – ún. "design heurisztikákra" – támaszkodva 
intuitív módon, kötetlenül elemzik az adott felhasználói felület tervét. 

Az elemzést a csoport tagjai egymástól függetlenül kezdik, informális bejárásokat 
végeznek, majd együttes ülésen összesítik tapasztalataikat.  

A módszer nagy előnye, hogy olcsó és igen hatékony. Hátránya ugyanakkor, hogy 
inkább a hiányosságokra koncentrál, mint a megoldásokra és csak igen kevéssé 
megismételhető (IZSÓ & ANTALOVITS, 1997). 

Az olcsóságon és a hatékonyságon azt értem, hogy a módszerrel akár nagy 
szakértelmű (és ezért nagy költséget jelentő) szakértőktől a lehető legrövidebb idő 
(néhány óra) alatt a lehető legtöbb eredményt (használhatósági probléma azonosítását és 
értékelését) lehet elérni. 
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5.4. Empirikus szoftver-ergonómiai vizsgálatok 
„A puding próbája az evés” – esetleges idő- és költségigényük ellenére a legfonto-

sabbak a valódi felhasználó tevékenységére épülő vizsgálatok. 

 

5.4.1. A felhasználók megkérdezésén alapuló módszerek 

5.4.1.1. Interjú 
A szoftverhasználatra vonatkozó vizsgálatok egyik legalapvetőbb, megkerülhetetlen 

módja közvetlenül megkérdezni a felhasználókat. Az interjú többnyire strukturálatlan, 
azaz nincs minden kérdés minden részletében előre rögzítve (IZSÓ & ANTALOVITS, 
1997). Másrészt „az interjú nem csapongó beszélgetés, hanem előre megfogalmazott 
célratörő kérdések strukturált megbeszélése” (SZABÓ, 1999). A strukturáltság 
mindenképpen hasznos, hogy az interjúk eredményét (vagy legalább egy részét) azonos 
formális módon dolgozhassuk fel. 

 

5.4.1.2. Felmérés és kérdőív 
Nagyszámú érintett megkérdezésének hagyományos módját jelenti a különböző 

felmérések, kérdőívek alkalmazása. Ha a megkérdezettek kérdezőbiztos nélkül, maguk 
töltik ki az űrlapokat, akkor az önkitöltős űrlapot kérdőívnek hívjuk (SZABÓ, 1999). 

 

5.4.1.3. Fókuszcsoportos módszer 
A piackutatásban, marketingben ismert módszer az általános ergonómiai, és ezen belül 

szoftver-ergonómiai vizsgálatok során is hasznosnak bizonyul. Több mint egy egyszerű 
csoportos interjú; 10-15 felhasználó (esetleg még csak potenciális felhasználó) rögzítés 
(jegyzőkönyv, esetleg hang- vagy videofelvétel) mellett a következő forgatókönyv 
szerint vesz részt benne: 

1. Először – a konkrét (szoftver-)termék vagy termékek vizsgálata előtt – a résztvevők 
a termékcsoportra vonatkozó általános követelményeket gyűjtenek össze. 

2. Ezután a résztvevők fontossági sorrendbe állítják az előbb feltárt követelményeket. 
Ezáltal a szempontokhoz fontossági súlyok rendelődnek (általában ötfokú skálára 
vetítve). 

3. Ezek után következik a konkrét (szoftver-)termék vagy termékek (esetleg csak 
prototípus, prototípusok) értékelése az előbbi, saját maguk által meghatározott 
szempontok alapján (általában ötfokú skálán). 

A vizsgálat eredményeképpen a konkrét termékre egy fontosság-elégedettség 
pontdiagramot kapunk. A pontfelhő elhelyezkedése alapján megállapításokat tehetünk a 
termék továbbfejlesztésére vagy marketing-kérdéseire vonatkozóan. Több termék 
összehasonlító vizsgálata esetén a pontfelhők elhelyezkedése alapján hamar 
összbenyomásunk alakulhat ki a termékek egymáshoz viszonyított minőségéről is 
(ANTALOVITS 1998). 
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5.4.2. Megfigyelésen alapuló módszerek 

5.4.2.1. Megfigyelés 
Az interjúknak és kérdőíveknek előnyeik – egyszerűségük, olcsóságuk, 

rugalmasságuk – mellett hátrányaik is vannak. „Egy ilyen hátrány például az, hogy 
munkaszituációban a dolgozók gyakran arról számolnak be, hogy az adott tevékenységet 
a helyi elvárások és előírások szerint hogyan kellene végezni, és nem arról, hogy 
ténylegesen hogyan végzik. Másik jelentős korlátja az egyszerű beszámoltatásnak az, 
hogy egy adott tevékenységet jól begyakorlottan végző személy általában nincsen 
tudatában tevékenysége részleteinek és ezért azokról be sem tud számolni. Próbáljuk meg 
például pusztán szavakkal részletesen elmondani, hogy hogyan ülünk fel egy kerékpárra 
vagy egy lóra, illetve hogyan fűzzük be a cipőfűzőnket. Ha ilyen és hasonló 
tevékenységekről akarunk tájékozódni, akkor a legjobb módszer a megfigyelés.” (IZSÓ 
& ANTALOVITS, 1997) 

Megjegyzésre érdemes, hogy a megfigyelés, mint a legközvetlenebb feltáró módszer, 
a pedagógiai (didaktikai) kutatásoknak is nagyon fontos eszköze (VARGA, 1993). Ezek 
alapján a multimédia oktatóanyagok vizsgálatánál a megfigyelésen alapuló empirikus 
módszereket kulcs-fontosságúaknak tekinthetjük. 

 

5.4.2.2. Videóelemzés 
A finom részletek tanulmányozásában sokat segítenek a videofelvételek (IZSÓ & 

ANTALOVITS, 1997). Másrészt a kamera alkalmazása kevésbé invazív technika: a 
megfigyelő közvetlen (esetleg nagyon közeli) jelenléte ilyenkor nem zavarja a megfigyelt 
felhasználó munkáját. 

 

5.4.3. A felhasználók interakciójának elemzése hagyományos 
szoftverek esetében 

A felhasználók interakciója (pl. billentyűleütései és egérműveletei) célszoftverek 
segítségével pontosan rögzíthető és statisztikai módszerekkel elemezhető. A következő 
(5.5.) fejezetben ismertetett és a 7.5. fejezetben bemutatott módon alkalmazott 
INTERFACE módszer ezt is magába integrálja. 

A tevékenység rögzítése a felhasználó teljesítményének mérésére (időadatok, 
hibázási adatok rögzítésére) is használható. Ez nem csak a felhasználóra vonatkozó 
eredményeket ad (például a dolgozó munkahelyi teljesítménymérésének részeként), 
hanem a használt szoftver (ergonómiai) minőségére vonatkozóan is fontos információkat 
szolgáltat. 
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5.4.4. A felhasználók interakciójának elemzése hipertext-alapú 
rendszerekben: a bejárt útvonalak elemzése 

A felhasználók interakciójának elemzésének egy érdekes lehetősége webes felületek 
(honlapok, intranet-alapú szoftverrendszerek, vagy akár hipertext alapú multimédia-
szoftverek) esetén a felhasználók által bejárt útvonalak elemzése. 

A következőkben áttekintem a honlapok, valamint a web-szerveren és webböngésző-
kliensen alapuló egyéb szoftverek esetében alkalmazható útvonalelemzési módszereket. 
További részletekről is szól egy korábbi cikkem: IZSÓ & HERCEGFI, 2003. 

A szerveren rögzített adatok feldolgozására példaként esettanulmányt közöltünk a 
Westel WAP tartalomszolgáltatásának elemzéséről: IZSÓ & HERCEGFI, 2004a. Ebben 
a cikkben beszámoltunk egy útvonalelemzést támogató szoftver fejlesztését célzó 
projektünkről is. 

 

5.4.4.1. Az útvonalrögzítés megvalósításának fizikai helye 
A felhasználók interakciójának (bejárt útvonalának) naplózása a rögzítés helyétől 

függően igen különböző technikai feltételekkel és lehetőségekkel valósítható meg: 

1. Az Internet és a számítógépek adta lehetőségek felhasználása nélkül, a 
felhasználót megfigyelve. 

2. Közvetlenül a felhasználó által használt (kliens) számítógépen. 
3. A felhasználó számítógépe és az Internet külvilága közti esetleges egyértelmű 

csatlakozási ponton. 
4. Az Internet „dzsungelében”. 
5. A webes tartalomszolgáltató szerverén. 
6. A 2. és 5. megoldás kombinációjában (pl. ún. cookie-k alkalmazásával). 

 

1. Útvonalkövetés az Internet és a számítógépek adta lehetőségek felhasználása 
nélkül, a felhasználót megfigyelve 

Például az 5.4.2.2. alfejezetben említett videómegfigyelés speciális változata 
alkalmazható erre a célra is. 

Ez a megoldás nélkülözi a közvetlen számítógépes adatfeldolgozás lehetőségét, 
reálisan csak a következő 2. lehetőség, vagy egyszerű interjúk, ill. egyéb megfigyelések 
kiegészítőjeként merülhet föl. 

 

2. Útvonalrögzítés közvetlenül a felhasználó által használt (kliens) 
számítógépen 

Ennek a megoldásnak az alapvető hátránya, hogy az adatgyűjtés szervezőjének 
gondoskodnia kell arról, hogy valamennyi szóba jöhető kliens számítógépen telepítve 
legyen a rögzítő szoftver. Ezzel tehát csak korlátozott számú felhasználótól szerezhetünk 
adatokat (például vizsgálhatjuk egy munkahely, vagy egy iskola összes webhasználatát). 

Ez azonban ugyanakkor nagyon sok információt szolgáltathat, ezért alapvető hátránya 
ellenére mindenképpen figyelemre méltó lehetőség. Ilyen, csak a kliens oldalon 
megszerezhető információ például a web-oldal görgetése, stb. 
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Leginkább ez a lehetőség biztosíthatja, hogy akkor, ha az adott számítógépet több 
felhasználó is használja, az útvonalkövetés adataiban ne csak a gép, hanem a személy is 
elkülönüljön (például a helyi hálózatba történő bejelentkezési név és jelszó segítségével). 

Egyéb eszközökkel (például az 5.5. fejezetben ismertetett INTERFACE vizsgáló 
munkaállomással) kombináltan is alkalmazható. 

Olyan hipertext-alapú szoftver (például multimédia-oktatóanyag) esetében, amely 
HTML-alapú ugyan, de nem web-szerverről fut, hanem egyszerűen a fájl-rendszer és a 
web-böngésző segítségével (mint a 6. és 7. fejezetben tárgyalt oktatóanyag), 
útvonalelemzésre ez az egyetlen lehetőség. 

 

3. Útvonalrögzítés a felhasználó számítógépe és az Internet külvilága közti 
esetleges egyértelmű csatlakozási ponton 

Ez a megoldás akkor lehetséges, ha a kliens gép és az Internet „dzsungele” között van 
legalább egy kikerülhetetlen számítógép, vagy más intelligens eszköz. 

Például, ha a kliens gépnek nincs saját állandó IP címe (Internet Protocol azonosítója, 
ami az Interneten közelítőleg úgy azonosítja a számítógépet, mint a telefonszám a 
telefonhálózaton a készüléket), hanem egy helyi hálózaton a szervertől kapja dinamikus 
kiosztásban, akkor a kliens gépek helyett elvileg elegendő lehetne a dinamikus IP 
címeket kiosztó szervert figyelni. 

Ehhez hasonló a telefonos Internet-elérési lehetőségek esete is: ott is változó, 
ideiglenes IP címet kapunk a szolgáltatótól. 

Maguk a dinamikus IP-cím-kiosztó szerverek és a telefonokat közvetlenül fogadó ún. 
gateway-szoftverek ezt nem mindig támogatják, ezért ezek az adatgyűjtési lehetőségek 
általában technikailag nehezen kivitelezhetők. 

A helyi hálózatok egy részénél és a telefonos Internet-szolgáltatók esetében 
könnyebben feldolgozható a következő két másik szerver-szoftverből származó 
információ. 

Az egyik az ún. proxy szerver, ami egyfajta cache-ként, pufferként tárolja a kliensek 
által látogatott web-oldalakat elsődlegesen abból a célból, hogy, ha legközelebb a helyi 
hálózat (illetve a telefonos Internet-szolgáltató) másik ügyfele újra ugyanazt az oldalt 
kéri, akkor azt ne legyen szükséges ismét a távoli, lassan elérhető, idegen szerverről 
letölteni, hanem csak a helyi proxy szerverről. 

A másik az esetleges helyi szerveren futó tűzfal (firewall) program. 

Proxy, ill. tűzfal azonban nincs mindenütt. Elvileg egyéb esetleges megkerülhetetlen 
számítógépnél, vagy intelligens router-nél is „megcsapolhatnánk” az 
információfolyamot, de az ilyen „lehallgatás” technikailag túlságosan bonyolult. 

Ha a helyi hálózat szerveréhez (például a cég rendszergazdája segítségével) 
hozzáférünk, akkor egyúttal általában az összes kliens géphez is hozzáférhetünk, így 
helyi hálózatok esetében összességében ez a 3. lehetőség csak speciális körülmények 
mellett lehet előnyösebb, mint a 2. (kliens-oldali) megoldás. 

Gyakorlatilag e lehetőségek variációi csak speciális esetben, pl. egyes vállalati 
intranet-rendszereknél lehet megvalósítható és hatékony. 
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4. Útvonalkövetés az Internet „dzsungelében” (a kliens gépektől, a web-
szervertől és a 3. pontban ismertetett csomópontoktól eltérő pontokon) 

Ez valójában általában szinte kivihetetlen. 

Az Internet szerveződésének, topológiájának lényege, hogy elosztott hálózat: két 
számítógép között gyakorlatilag végtelen számú útvonal lehetséges. (Az Internet elődjét, 
az ARPANET-et katonai célokból fejlesztették ki: az volt az igény, hogy egy-egy 
számítógépközpont esetleges megsemmisítése esetében ne álljon le az egész rendszer). 

Az Internet másik fontos jellemzője, hogy csomagkapcsolt hálózat. Az Internet 
protokoll (a már említett IP) a küldött információkat csomagokra bontja, majd a 
csomagokat egymástól függetlenül (akár jelentős időbeli, sorrendbeli eltéréssel) juttatja 
el a címzettnek, ahol az újra összeáll. 

Ebből következően egyetlen konkrét, kért web-oldal információtartalma akár több 
különböző, kiszámíthatatlannak tűnő útvonalon juthat el a felhasználóhoz, ezért ilyen (a 
kliens gép, a web-szerver, ill. a 3. pontban ismertetett csomópontok segítségét nélkülöző) 
„lehallgatása” elvileg nem lehetséges. 

 

5. Útvonalrögzítés a webes tartalomszolgáltató szerverén 
A web-szerveren alapvetően két útvonalrögzítési lehetőségünk van: 

A.) A különböző márkájú és típusú web-szerver programok általában fejlett naplózási 
(logfájl-készítési) lehetőségekkel rendelkeznek és ezek kiegészítésére szükség esetén 
további segédprogramok is készíthetők. A logfájlok bőséges információit logfájl-elemző 
szoftverekkel, vagy általános célú adatbázis-kezelő, adatbányász, illetve statisztikai 
szoftverekkel dolgozhatjuk fel. Ez tekinthető gyakorlati szempontból a leginkább 
használható módszernek. A web-szerver szoftverek által generálható logfájl-
formátumokról és az azokból nyerhető hasznos információkról jelentőségük miatt az 
útvonalrögzítési lehetőségek felsorolását követő 5.4.4.2. alfejezetben részletesebben is 
szót ejtek. 

B.) Minden egyes (fontosnak tartott) web-oldalunkra elhelyezhetünk egy-egy rövid 
programkódot, mely egy, a szerverünkre telepített (például Java, PHP vagy CGI nyelvű) 
programmal, illetve adatbázissal kommunikál. 

Minden oldalra felhelyezni a megfelelő kódrészletet viszonylag sok munkát igényel, 
és a felhasználók számára pedig kissé megnövekedett letöltési időt eredményez, de az 
információ-gyűjtési lehetőségei igen nagyok. 

Egyes website-ok szolgáltatásának igénybevételével még saját PHP vagy CGI 
programokra sincs szükség. Például Tanszékünk honlapjának (http://www.erg.bme.hu) 
látogatottságáról (pontosabban a kezdőoldal látogatottságáról) a 
http://www.hungariantop1000.com/cgi-bin/statisztika.cgi?url=11463 címen láthatók 
adatok és összegző diagram. 

Összegzésképpen megismétlem, hogy hozzáférhető szerver és jó minőségű web-
szerver szoftver esetében a logfájlok megfelelő alkalmazása általában a legcélravezetőbb. 
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6. Útvonalrögzítés az előző megoldások kombinációjában: cookie-k 
Az előző lehetőségek elvileg tetszőlegesen kombinálhatók, gyakorlatilag azonban 

csak bizonyos kombinációknak van haszna. Ilyen például ha a 4. vagy 5. megoldást nagy 
számú felhasználóval alkalmazzuk és ezt „mélyfúrás-jellegűen” kiegészítjük a 2. 
megoldással rögzített, kisebb számú felhasználótól származó, de lényegesen részletesebb, 
gazdagabb információanyaggal. 

Egy említésre méltó további megoldás az ún. cookie-k („sütik”) alkalmazása. A 
cookie egy olyan kis (általában néhány, legfeljebb kb. 4000 bájtból, azaz például néhány, 
vagy legfeljebb kb. 4000 betűből álló) információcsomag, melyet a web-szerver használ. 
A web-oldal kódja tartalmazza, hogy mikor kell létrehozni, módosítani, felhasználni, de a 
kliens gépen tárolódik. 

Eredetileg olyan típusú célokra találták ki, mint például, hogy ugyanaz a web-oldal 
máshogy működjön különböző felhasználóknak. Például testreszabható legyen. Mondjuk 
van egy kedvenc induló web-oldalunk, amely lehetővé teszi, hogy több háttérszínből 
válasszunk. Más esetben a tartalom szabható testre. Például az Origo TV-műsor oldalán 
(http://www.origo.hu/szorakozas/teve) beállítható, hogy mi milyen csatornák műsorára 
vagyunk kíváncsiak – és legközelebb is csak azokat fogja mutatni. 

A cookie-kat kevéssé etikus célra is fel szokták használni. Például, ha web-
szerverünkön több féle témájú oldalunk van, cookie-kban tárolhatjuk, milyen típusú 
oldalainkat nézte meg eddig a felhasználó. Ebből például kiderülhet, hogy több autós 
oldalt nézett meg, mint szex-oldalt, ezért az adott felhasználó a következőkben a web-
oldalainkon felbukkanó hirdetésekben több autóhirdetést fog kapni és kevesebb szex-
hirdetést. 

Ha web-szerverünk más web-szerverek által készített cookie-khoz nem is fér hozzá, a 
korábbiakban látogatott idegen site-ok egy részének címéhez mégis hozzájuthat. Az ilyen 
adatgyűjtés lehetősége miatt a böngészőprogramunk adatvédelmi beállításai közt 
megadható, hogy gépünk ne minden cookie-t fogadjon el, esetleg egyet sem. Ezt 
könnyen megteheti, hiszen arról van szó, hogy a felhasználó saját számítógépén 
létrejöjjön-e egy fájl, vagy nem. A legtöbb böngésző friss telepítés utáni alapbeállítása 
elfogadja a cookie-kat, de sok felhasználó, ill. rendszergazda letiltja ezt a lehetőséget. Az 
elfogadott cookie-kat a felhasználó könnyen törölheti, esetleg akár módosíthatja is. Ilyen 
módon a cookie-kra alapozott útvonalkövetés nem lehet tökéletesen széleskörű és 
megbízható. 

 

5.4.4.2. Logfájl-formátumok 

A logfájlok általában egyszerű szövegfájlok. Az ilyen szövegfájlokat könnyű 
megjeleníteni, továbbá könnyű feldolgozni adatbázis-kezelő és statisztikai programokkal. 

A szerveren történő legelemibb esemény az „igénylés”, „kérés”, request. Ha egy 
felhasználó gépe a szerveren található fájlok közül egyet igényel, akkor ezt az igényt egy 
request formájában küldi el a szervernek. A naplózás során minden egyes request-ről 
külön bejegyzés készül a logfájlba, új sorba. A logfájl minden egyes sora – ún. rekordja - 
tehát egy-egy request; ebben gyakorlatilag minden logfájl megegyezik. Az azonban, 
hogy egy request-en belül milyen információk jelennek meg, már függ a web-szerver 
szoftvertől és a rendszergazda igényeitől, beállításaitól – így különböző helyeken 
különböző struktúrájú logfájl-ok jönnek létre. 
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A logfájl egy sora a request következő adatait tartalmazhatja: 

• a request érkezésének dátuma és ideje  
• a szerver (a host) neve  
• az igényelt erőforrás (fájl) neve 
• a küldött fájl elérési útvonala (helye) a szerveren  
• a szerver válaszkódja (response, státuszkód) 
• a felhasználó IP címe (lényegében ezt használhatjuk a felhasználó 

azonosítására, annak elhanyagolásával, hogy egy számítógépet elvileg több 
személy is használhat, és pl. telefonos internetezők esetében változó, hogy a 
telefonos bejelentkezéskor ki mikor milyen ideiglenes IP címet kap a 
szolgáltatótól) 

• esetleg a felhasználó domain neve (ha az IP cím lefordítható)  
• esetleg a felhasználó bejelentkezési neve – ha a felhasználó a szerverünkre 

bejelentkezett 
• a felhasználó platformja (operációs rendszere, böngészője, stb.) 
• honnan (milyen másik web-oldalról) érkezett a felhasználó (ez az ún. referer) 
• a közvetített bájtok száma  
• a felhasználó böngészője által küldött cookie-k  
• a szerver által küldött cookie-k 

Ezekből az adatokból az esetenként nagyszámú látogató és a vizsgált honlap közötti 
interakciók gyakorlati szempontból legfontosabb lépései elvileg – és megfelelő 
technikával gyakorlatilag is – rekonstruálhatók.  

5.4.4.3. A bejárt útvonalak feldolgozása 
Az előbbiekben ismertetett módon rögzített adatok elemzésénél felhasználható 

matematikai módszerek közül a különböző bejárt útvonalak hasonlóságának 
összehasonlítására szolgáló algoritmusokat dr. Izsó Lajos közös cikkünkben (IZSÓ & 
HERCEGFI, 2004b) ismerteti. A leghosszabb ismétlődő útvonalszakaszok elemzésének 
témájában kiemelem PITKOW & PIROLLI (1999) munkáját is. 

A feldolgozás fontos részeredménye lehet a bejárt útvonalak grafikai megjelenítése. A 
feladat bonyolultságát illusztrálja a következő két (5-1. és 5-2.) ábra. A grafikai 
megjelenítésről részletesebben írtam korábbi cikkemben: IZSÓ & HERCEGFI, 2004b. 

 
5-1. ábra: FRY (2000) „Anemone” elnevezésű 

útvonal-ábrázolása 
5-2. ábra: CSONGVAI (2004) „neuronokból” és 

mozgó, felvillanó, színes impulzusokból álló útvonal-
megjelenítési koncepciója 
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5.4.5. A mentális erőfeszítés mérése 

5.4.5.1. A megterhelés és az igénybevétel, valamint az elfáradás, mint 
alapfogalmak 

A 3.5.3 fejezetben ismertetettek szerint a használhatóság (usability) fogalmának 
definíciójaként az ISO/IEC 9126:1991 szabvány eredeti megfogalmazását tekintem 
mérvadónak. Ez alapján egyszerűen szólva az a szoftver használhatóbb, amelynek 
használata a felhasználónak kevesebb szellemi erőfeszítésébe (mental effort) kerül. Ezek 
szerint a legfontosabb empirikus szoftver-ergonómiai vizsgálati módszereknek a 
mentális erőfeszítés, konkrétabban a szellemi megterhelés mérésén alapuló módszereket 
tekintem. 

A mentális erőfeszítésről, mint a használhatóság kulcsfogalmáról IZSÓ (2001) 
részletesen ír – fiziológiai hátterére és szoftver-ergonómiai felhasználására is kitérve. A 
továbbiak megértéséhez elsősorban néhány fiziológiai és pszichológiai alapfogalmat 
tisztázok IZSÓ & ANTALOVITS (1997) és IZSÓ (1998b, 2001, 2004) alapján, a 
következő bekezdésekben esetenként IZSÓ (2004) mondatait szó szerint idézve. 

„A fogalmak meghatározását annak tisztázásával kell kezdeni, hogy ezek a 
kulcsfogalmak a pszichológiában, fiziológiában és ergonómiában - mind angolul, mind 
pedig magyarul is - részben kettős értelemben használatosak.” 

1. Megterhelés (stress): „minden olyan ráhatás, amely az ember fiziológiai és/vagy 
pszichológiai alkalmazkodási mechanizmusait befolyásolja”. „Igénybevételnek (strain) 
nevezzük a megterhelések hatására bekövetkező, egyénenként és esetenként különböző 
mértékű, jellegű és irányú funkció-változások összességét”. Ez esetben az angol stress 
szó jelöli az okot, és a strain szó az okozatot.  

2. Stressz (stress): a „pszichológiai feszültség állapota, amelyet az emberre ható 
stresszorok (stressor) idéznek elő”. „Ebben az esetben tehát az angol stress szó az 
okozatot jelöli, amelynek kiváltó eseményei a stresszorok, és az emberek ezekre adott 
válaszai a stresszreakciók. A stresszorok lehetnek a munkafeladat követelményei vagy 
traumatikus események.” 

Az angol stress szó két értelmezése közül tehát a második van közelebb a hétköznapi 
stressz fogalmunkhoz, (és ezt fordítjuk „stressz”-nek). Viszont az első értelmezés az, 
amelyre a következőkben inkább építek, ezért következetesen az angol stress szó helyett 
„megterhelés”-ről beszélek. 

Az igénybevétel legfontosabb következménye a fáradás, ill. elfáradás (fatigue), amely 
a szervezet maximális funkcionális lehetőségeinek csökkenése. 

Már most tisztázni érdemesnek tartom, hogy a megterhelés (stress) nem negatív 
fogalom, azaz nemcsak a túl nagy megterhelésnek vannak káros következményei, hanem 
a túlzottan alacsony terhelésnek is. Ez igaz a szoftverek információterhelésére is –
információs alulterhelés esetén nő a „kihagyás” típusú hibák valószínűsége. Ez a 
pedagógiában is ismert („teher alatt nő a pálma…”). A túlterhelés (és az ebből következő 
elfáradás) káros következményei ennél triviálisabbak. 
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5.4.5.2. A mentális erőfeszítés mérésére alkalmazott módszerek áttekintése 
Elsősorban IZSÓ & ANTALOVITS (1997) alapján (néhány helyen szó szerint idézve) 

röviden felsorolom a mentális megterhelés mérését célzó szoftver-ergonómiai 
módszereket. Ezek egyes esetekben közvetlenül az előbbiekben megfogalmazott 
igénybevételt (azaz szervezetünknek a megterhelésre adott válaszát) mérik, más 
esetekben az ennek következményeképpen létrejövő fáradást, vagy az ebből következő, 
még áttételesebb teljesítmény-csökkenést. Gyakorlati szempontból azonban mindegyik 
módszernek megvan a maga előnye. 

1. A mentális erőfeszítés mérése teljesítménymérésen keresztül 
Bár az előzők alapján ez nagyon áttételesen jelzi a mentális erőfeszítést, főleg a 

pillanatnyi mentális erőfeszítést, egyszerű alkalmazhatósága egyes esetekben indokolttá 
teheti felhasználását. 

Sok elvi és gyakorlati problémát old meg, ha ezen módszer helyett esetleg egy 
másodlagos feladat teljesítményadatainak mérését alkalmazzuk: ilyen másodlagos 
feladat lehet pl. mechanikus mentális tevékenység (pl. megadott szövegben bizonyos 
betűk vagy szavak keresése), megadott ritmus kopogása, reakció-idő feladat, memória-
feladat, időtartam becslés, véletlen számok generálása, fejben számolás, stb. „A fő 
probléma ezekkel a módszerekkel abban áll, hogy eleve feltételezik, hogy az alap- és a 
másodlagos feladat végzéséhez ugyanazok az erőforrások szükségesek. Ha pedig ennek 
megfelelően az alap- és a másodlagos feladatokat hasonlóra választjuk - pl. mindkettő 
vizuális, vagy auditív, vagy beszéddel kapcsolatos, vagy manuális - akkor szükségképpen 
interferálni fognak és ezért nem tudhatjuk, hogy mit is mér a másodlagos feladatban elért 
teljesítmény.” 

2. Szubjektív skálázáson vagy megfigyelésen alapuló módszerek 
Egyszerű módszerként megemlíthetjük azt, ha maga a felhasználó beszámol a 

szoftverhasználat megterhelő voltáról, vagy egy megfigyelő teszi ugyanezt (valós időben, 
vagy utólag, pl. videóelemzés alapján). 

3. Pszichofizikai módszerek 
Használatos módszer a motoros reakcióidő mérése, azonban azt számos tényező 

befolyásolja, ezért erre a célra nem igazán alkalmas. 

Jól alkalmazható módszer viszont a vizuális kritikus fúziós frekvencia (CFF) 
mérése, amely a központi idegrendszeri aktiváció mérőszámának tekinthető. „A CFF egy 
villogó fényforrás azon villogási határfrekvenciája, ami alatt a személy a fényforrást 
villogni látja, fölötte pedig villogásmentesnek érzékeli.” A lecsökkent CFF első 
megközelítésben nagyobb mentális igénybevételt jelez. Ez valójában bonyolultabb, de az 
egyszerű, gyors, könnyen számszerűsíthető mérés kárpótol az esetleges nehézségekért. 

4. Pszichofiziológiai módszerek 
Egyszerű fiziológiai módszer a pupilla-átmérő mérése. Ez különösen akkor célszerű, 

ha a szoftvervizsgálatban a szemmozgás-követés lehetőségével is élünk, s az ezt szolgáló 
céleszközbe integrálható a pupilla-átmérő mérése is. Másik ilyen módszer a külső 
hallójárat hőmérsékletének mérése. 

Biokémiai módszer a vér adrenalin vagy noradrenalin szintjének mérése, de 
módszertanilag körülményes. Ezeket a módszereket kidolgozták vizeletmintákra is, 
amely azonban szintén problémákat vetett fel. „Legjobban egy harmadik testfolyadékból 
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egy harmadik hormon elemzése vált be erre a célra: a nyálból meghatározott kortizol 
szintje megbízhatóan jelzi a mentális igénybevételt…” 

Elektrofiziológiai módszer az EEG (elektroencefalogram) segítségével mért agyi 
elektromos jelek feldolgozása is, ez azonban komoly módszertani nehézségekkel jár. 
Bizonyos feltételek mellett az izomkontrakciót kísérő EMG (elektromiogram) is 
alkalmazható. A gyakorlati szempontból leghatékonyabb ilyen módszer az EKG 
(elektrokardiogram) segítségével a szívet vezérlő idegi jelek feldolgozása. Ez a módszer 
a szívritmus variabilitása – az egymást követő szívverések között eltelt idők szórása – 
alapján (további spektrumanalízissel) számít ki egy olyan mutatót, „amely meggyőző és 
jól megalapozott fiziológiai adatok alapján bizonyos módszertani feltételek teljesülése 
esetén az aktuális mentális igénybevétel érvényes mutatója”. A szívritmus variabilitása 
(pontosabban annak középfrekvenciás összetevője) mentális megterhelés hatására 
lecsökken. 

5.4.5.3. A doktori munkámban alkalmazott módszer a mentális erőfeszítés 
mérésére: a szívritmus-variabilitás mérése 

A doktori munkámban alkalmazott vizsgálati módszer fizikai hátterét elsősorban 
IZSÓ & LÁNG (1999, 2000) alapján foglalom össze. 

Először tisztázom, hogy az EKG felhasználása esetében nemcsak a szív, és ezáltal 
esetleg a vérkeringés működéséről kapunk információkat, hanem, mivel a szívet vezérlő 
idegi jelek elektromágneses méréséről van szó, mindenekelőtt az idegrendszer pillanatnyi 
állapotáról. 

A szívritmust a szív fő ingeradója, a szinuszcsomó szabályozza, melyet a 
paraszimpatikus nervus vagus, és több szimpatikus ideg együtt idegez be. A szívritmus 
periódusideje e kettős (szimpatikus-paraszimpatikus) beidegzés mellett spontán, 
periodikus jellegű ingadozásokat mutat, melynek variabilitását főleg a szimpatikus és 
paraszimpatikus idegi aktivitás egyensúlya határozza meg. 

A nyolcvanas években a korábbi kutatások alapján elfogadottá vált, hogy a mentális 
munkaterhelés növekedése csökkenti a szívperiódus variabilitását. Többen igazolták 
(többek közt SAYERS, 1971; LUCZAK & LAURIG, 1973; MULDER & VAN DER 
MEULEN, 1973; LÁNG & SZILÁGYI, 1991), hogy, ha a szívperiódus variabilitását 
spektrumanalízisnek vetjük alá, három jól meghatározott frekvenciacsúcs rajzolódik ki. 
Ez alapján a spektrumot három részre osztva megkülönböztethetünk egy magas-, egy 
közép- és egy alacsonyfrekvenciás komponenst. 

o A szívperiódus-variabilitás magasfrekvenciás komponense a légzés 
ritmusával függ össze, és kizárólag a paraszimpatikus vagus ideg mediálja. 

o A szívperiódus-variabilitás középfrekvenciás komponensét a 
paraszimpatikus vagus ideg és szimpatikus idegek együtt mediálják. 

o A szívperiódus-variabilitás alacsonyfrekvenciás komponense valószínűleg 
többek közt a szervezet hőszabályozásával áll kapcsolatban; mediációjában a 
vagus idegnek nincs szerepe, csak a szimpatikus idegeknek. 

SAYERS (1971) úgy találta, hogy a periódusidők spektrumán egyértelmű változás 
következik be mentális megterhelés hatására, különösképpen a középfrekvenciás 
tartományban: egy magas csúcs ebben a komponensben az alacsonyabb kognitív 
munkaterhelést, míg a laposodás a terhelés megnövekedettségét jelzi. Az eredmények 
alapján megállapítható, hogy az MF komponens nagysága a befektetett mentális 
erőfeszítés jól használható és érvényes mutatója lehet.  
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5.5. A doktori munkában alkalmazott empirikus 
megközelítés: az INTERFACE szoftvervizsgáló 
állomás és módszer 

A Budapesti Műszaki Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszékén kifejlesztett 
INTERFACE nevű szoftver-ergonómiai vizsgáló munkaállomás az ellenőrzött 
laboratóriumi körülmények között végzendő szoftver-vizsgálathoz szükséges speciális 
laboratóriumi hátteret képes biztosítani, de emellett terepvizsgálatokhoz is alkalmazható. 
Az INTERFACE betűszó a rendszer angol nevéből származik: INTegrated Evaluation 
and Research Facilities for Assessing Computer-users' Efficiency. 

 

 
 

5-3. ábra: Az INTERFACE vizsgáló munkaállomás elvi felépítése 
(instrukcióim és IZSÓ & ANTALOVITS (1997) alapján az ábra grafikusa 

Sőtér Katalin terméktervező hallgató volt) 

Az 5-3. ábrán bemutatott elvi felépítésű rendszer sokoldalúan támogatja a sokféle adat 
párhuzamos, szinkronizált vizsgálatát, lehetővé téve egy több szempontot figyelembe 
vevő komplexebb modell elkészítését és az eredmények helyes kiértékelését. 

Az INTERFACE különböző jellegű adatok gyűjtését és integrált feldolgozását végzi 
el. Az adatok egy részét korábban kifejlesztett és más célokra is használt programok 
biztosítják (a fiziológiai adatok – a szívritmus-variabilitás –, továbbá a videófájlok 
rögzítése esetében), míg más adatok kezelését elvégző (a kísérleti alany billentyűleütéseit 
és egérkattintásait, valamint a kísérletvezető megjegyzéseit rögzítő) szoftvereket az 
INTERFACE fejlesztése során készítettünk el. A rendszer videófájlban rögzíti a 
képernyőtartalmat, valamint a felhasználó kamera által rögzített képét. 

A rendszerhez kifejlesztett megjelenítő szoftver a különböző módszerrel rögzített 
adatokat a kiértékelés és elemzés céljából egyszerre jeleníti meg (5-4. ábra). A 
megjelenítő szoftver az elemzéshez a korábbi tapasztalataink alapján kialakított célszerű 
segédeszközöket biztosít (pl. megjegyzések írása, a folyamatos lejátszáson túl különböző 
ugrási és léptetési lehetőségek, stb.). 
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5-4. ábra: Az INTERFACE rendszer megjelenítő programja a multimédiás oktatószoftver 

vizsgálata során 

A képernyőtartalom, valamint az egér- ill. billentyűműveletek rögzítése lehetővé teszi 
a felhasználói interakció részletes elemzését. Már tíz felhasználó adatain érvényes 
statisztikai módszerek alkalmazhatók (IZSÓ 2000). 

A szívritmus-variabilitás, mint a mentális erőfeszítést jellemző összefüggő fiziológiai 
mennyiség méréséről az előző (5.4.5.3.) alfejezetben számoltam be. A szívritmus-
variabilitás mérésére és spektrumanalízisére alkalmazott ISAX (Integrated System for 
Ambulatory Cardio-respiratory data acquisition and Spectral analysis) eszközt és 
szoftvert Dr. Láng Eszter és munkatársai fejlesztették ki. 

 A szívritmus-variabilitással összefüggő fiziológiai görbék másodperces szinten 
követik a pillanatnyi mentális megterhelést (IZSÓ & LÁNG 1999, 2000). Ez mély 
elemzésre is lehetőséget ad, de hatékonnyá tehet egy vizsgálat utáni gyors interjút is. 

A naplózott kísérletvezetői megjegyzések, a kamera által felvett mimika, gesztusok, 
stb. önállóan is értékelhetők, ill. az előző adatokat árnyalhatják. 

Az INTERFACE integrált rendszer egyaránt alkalmas kész szoftverek, vagy fejlesztés 
közbeni verziók vizsgálatára. 

A kísérletvezető megjegyzései 

  

A szívritmus-variabilitásból 
származtatott görbék, melyek a 

mentális erőfeszítéssel függnek össze 

A felhasználó által látott kép A kamera által rögzített kép – 
a felhasználó viselkedése  

Billentyű- és egérműveletek 
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Az INTERFACE rendszert 2005 őszére kiegészítjük egy újabb fiziológiai csatornával: 
míg a szívritmus-variabilitásból elsősorban a mentális megterhelésre következtetünk, 
addig a bőr-vezetőképesség az érzelmi állapottal függ össze. 

 

A Dr. Izsó Lajos vezette munkacsoport a következő projektek során szerzett tapaszta-
latokat az INTERFACE módszer használatával: 

1. 1990.: A holland posta két elektronikus levelezőrendszerének összehasonlító 
vizsgálata (IZSÓ, 2001). 

2. 1992.: A Paksi Atomerőmű szimulátorközpontjában folyó gyakorlatok során a 
mentális megterhelés mérése. 

3. 1996.: A Matáv tudakozó szoftverének (az IBM Magyarország által kifejlesztett 
CDAS - Computerized Directory Assistance Services szoftvernek) a vizsgálata 
(IZSÓ & al., 1999; IZSÓ & LÁNG, 1999, 2000). 

4. 1999.: A Sulinet program egyik multimédia CD-jének (Csodálatos univerzum) 
vizsgálata: (IZSÓ & HERCEGFI, 2000; IZSÓ, HERCEGFI & ERDŐS, 2000). 

5. 2000.: A Leonardo da Vinci projektünkben fejlesztett Áramkör-átalakítások című 
multimédia oktatóanyag vizsgálata (IZSÓ, HERCEGFI & ERDŐS, 2000, 2001; 
IZSÓ, 2001). 

6. 2000.: Az ArchiCAD építészeti tervezőprogram 6.5. verziójának 3D navigációs és 
manipulációs funkcióinak vizsgálata (IZSÓ, 2001). 

7. 2000.: A Matáv Hibabejelentő és Létesítő Központjainak WFMS (Work and Force 
Management System) szoftvere (IZSÓ, 2001). 

8. 2001.: Egy kimondottan a mentális erőfeszítés mérési módszerének finomítását 
célzó, alapkutatás-jellegű vizsgálatsorozat egy saját fejlesztésű játékszoftver 
segítségével (SZABÓ, 2001). 

9. 2001.: A Nokia WAP alapú szoftvereinek vizsgálata. 
10. 2001-2002.: A Leonardo da Vinci projektünkben fejlesztett, értekezésem témáját adó 

Informatika alapjai című multimédia oktatóanyag 7. fejezetben ismertetett 
vizsgálata (KISS & HERCEGFI, 2002abc; HERCEGFI, KISS & BALI, 2004; 
IZSÓ & HERCEGFI, 2004a) 

11. 2003-2004.: Az Eurocontrol légiirányítási rendszerének vizsgálata. 

 

Az INTERFACE rendszer fejlesztésébe és alkalmazásába 1998-ban kapcsolódtam be. 

A fent felsorolt első három projekt során (1990 és 1996 közt) a képernyőtartalom még 
videótechnikával került rögzítésre, és a szinkronizált megjelenítés még csak a 
képernyőtartalom és a kamera képének videómontázsa formájában valósult meg; a 
fiziológiai görbék és a kísérletvezető megjegyzései még nem a videócsatornákkal 
egyszerre jelentek meg. 

Az előző oldalakon ismertetett, teljes egészében számítógéppel integrált rendszert Dr. 
Izsó Lajos alapötlete alapján 1998-ban és 1999-ben közösen fejlesztettük ki. Az 
INTERFACE vizsgálóállomás technikai kialakítását én végeztem, a keretrendszer 
szoftverfejlesztését, valamint az új eszközhöz tartozó módszertan kifejlesztését én 
vezettem. A fent felsorolt projektek közül a negyediktől kezdve mindegyikben érintett 
voltam, a 4., 5., 6., 7. és 10. projektet, valamint a 11. projekt első felét én vezettem. 

Rajtam kívül Erdős Endre Levente a 4., 5., 6. és 10. projektben, Kiss Orhidea Edith az 
5., 6., 7., 10. és 11. projektben, Csányi Levente a 6. és 10. projektben, Hanzlik Zsuzsanna 
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a 10. projektben vett részt. Szabó István a 7. és 9. projektben vett részt és a 8. projektet 
vezette. Temesvári Péter a 9. projektet vezette. Bali Krisztina a 11. projekt második felét 
vezette. 

 

Az INTERFACE módszerről további információ és letölthető demó verzió a tanszék 
honlapján, a http://www.erg.bme.hu/interface.htm címen található, illetve dr. IZSÓ 
Lajos könyvében (2001) olvasható. 

 

A következő (5-5.) ábrán egy jellegzetes jelenetet láthatunk. 

A felső, piros görbe az EKG görbe ún. R csúcsainak időbeli távolságát mutatja. A bal 
alsó piros felirat szerint az aktuális pillanathoz (a bal alsó sarokban láthatók szerint a 
mérés kezdetétől számított 19 perc 34,390 másodperchez, a görbéken látható függőleges 
szálkereszthez, illetve az éppen látható képernyő-tartalomhoz és kameraképhez) tarozó 
értéke 706 ms, azaz a kísérleti személy előző és következő szívütése között 0,706 
másodperc telt el. 

Az alsó, zöld görbe a piros görbe variabilitásának („cikcakkosságának”) spektrum-
analízise alapján, a szívritmus-variablitás középfrekvenciás tartományát figyelembe véve 
kalkulált profilgörbe. Ez a görbe függ össze (az 5.4.5.3. alfejezetben ismertetett módon) 
a mentális erőfeszítéssel. Értéke az aktuális pillanatban alacsony, azaz a felhasználó 
jelentős mentális megterhelés alatt van. 

Az illusztráció az általunk fejlesztett multimédia oktatóanyag 7.5. fejezetben ismerte-
tett vizsgálatsorozatából származik. 

A képen látható jelenten az 1. kísérleti személy korábban megkönnyebbült (egy 
pillanatra szinte relaxált), amikor megtalálta a keresett fejezetet (a profilgörbe 
megemelkedett egy kis időre). Majd az adott fejezet olvasása, tanulása és jegyzetelése 
jelentős mentális megterhelést jelent (a profilgörbe alacsony, mint például a szálkereszt-
tel jelölt aktuális pillanatban is). Később, a feladat végén megkönnyebbül, és továbblép 
az újabb feladatra (rövid görbe-emelkedés után újabb alacsony szakasz következik). 

A görbék alatt látható fakópiros háromszögek a kísérletvezető megjegyzéseinek 
időpontjait jelölik – a megjegyzések szövege a jobb alsó sarokban olvasható fakópiros 
színnel. 

A fekete téglalapok az egérkattintásokat jelölik – idő- és koordinátaadataik a bal alsó 
sarokban olvashatók fekete színnel. 

A billentyűhasználatot ugyanitt szürke téglalapok és szürke feliratok jelölnék, de 
ebben a jelentben a felhasználó nem használta a billentyűzetet. 

Az egérkattintások és billentyűleütések bal alsó, valamint a kísérletvezetői 
megjegyzések jobb alsó listájában sárga vízszintes sor jelöli az aktuális pillanatot. 

 

A 7.5. fejezet többek közt ehhez hasonló, de konkrét szoftver-használati problémákra 
rávilágító jelenetek sorát mutatja be. 
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5-5. ábra: A multimédia oktatóanyag INTERFACE vizsgálatsorozatának jellegzetes jelenete. 

 

A keresett fejezet 
megtalálása 

Megkönnyebbülés, 
továbblépés 

tanulás és jegyzetelés 
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6. A vizsgált oktatóanyag: tanárok által 
szerves módon fejlesztett multimédia 
oktatóanyag 

6.1. A doktori munka háttere 
A doktori munkám hátterét egy általam kezdeményezett, európai uniós Leonardo da 

Vinci projekt adta 1998-2000 közt: Developing and Introducing Multimedia Materials 
for Vocational Education (Szakképzési témájú multimédia anyagok fejlesztése és 
bevezetése; regisztrációs szám: HU/97/1/43022/PI/I.1.1.A/FPI.). A főpályázó intézmény 
a BME Távoktatási Központ volt, a projekt vezetője témavezetőm, dr. Izsó Lajos. A 
konzorcium legnagyobb munkarészű tagja akkori munkahelyem, a Kolos Richárd 
Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola volt. A projektben ezen felül részt vett egy-
egy további magyar, brit, svéd és görög intézmény, valamint az EDEN (Európai 
Távoktatási Hálózat). 

Munkahelyemen informatika és műszaki rajz tanár státuszom mellett a több, mint száz 
számítógépből álló hálózat rendszergazdája is voltam, valamint később munkaközösség-
vezető is lettem. Így informatikai ismereteim és kollégákkal való kapcsolatom adta az 
induló alapot pályázatunkhoz, majd a konkrét anyagok elkészítéséhez. 

A Kolos Richárd Szakközépiskola munkatársai végül két anyagot készítettek el: egy 
„Áramkör-átalakítások” című, kis (néhány tanóra tananyagát lefedő), alaposan 
kidolgozott, elsősorban egyetlen fejlesztő nevéhez fűződő anyagot, valamint egy 
nyolcfős team által készített, „Informatika alapjai” című oktatóanyagot. Doktori munkám 
ez utóbbira épít: a multimédia oktatóanyag teljes fejlesztési, bevezetési és hatásvizsgálati 
folyamatára. 

 

Az „Informatika alapjai” című oktatóanyag alapgondolatait én adtam. A tervezett és 
az elkészült oktatóanyag felépítésének egyszerűsített ábráját az 1. mellékletben látható. 
Ezen az ábrán azt is bejelöltem, hogy a fejlesztőcsapat mely tagja mely fejezetek 
tartalomfejlesztésért felelt. A tartalomfejlesztők a Kolos Richárd Szakközépiskola 
informatikát oktató tanárai közül kerültek ki: Somogyi Viola, Fischer Henrik, Káldi 
Péter, Molnár Tibor, Szeder Zoltán, Szabó Sándor és jómagam. (Egyes tervezett részek 
fejlesztésére még nem akadt vállalkozó.) A keretrendszert, a hardver fejezet és a 
kezdőoldal animációit, valamint a design (gombok, hátterek) egy részét én készítettem, 
és én voltam a szerkesztő. A design többi ilyen elemét (a további gombokat, háttereket) 
Somogyi Viola készítette. A kezdőoldal grafikáját Bíró Brigitta, a BME terméktervező 
hallgatója készítette. 
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6.2. A konkrét fejlesztés alapgondolatai 
Az „Informatika alapjai” című, hipertext alapú, multimédiás oktatóanyag jelenleg 

egy már diákok kezébe adható, de nem teljesen végleges változat formájában készült el. 
Ismert hibák és hiányosságok is vannak benne – ez azonban természetes, felvállalt 
jellegzetessége ennek a szervesen fejlődő oktatóanyagnak. 

6.2.1. A tanárok által, szervesen fejlődő jelleggel létrehozott anyag 
aránytalanságai ellenére is jól használható 

A fejlesztés kiindulópontja, hogy tanárok napi gyakorlatuk során gyakran készítenek 
rövid írásos anyagokat, esetleg kivetíthető fóliákat. Ezekre alapozva összeállítható egy 
multimédia anyag, mely hatékonyan segítheti az összeállító tanárok, közvetlen kollégáik, 
valamint esetleg további tanárok munkáját. 

 

Az alapgondolataim közé tartozott, hogy multimédiafejlesztésben nem professzionális 
(ezzel hivatásszerűen nem foglalkozó) tanárok is képesek megfelelő minőségű, hatékony 
multimédia oktatóanyagot létrehozni. 

Érdemes a tanárok ilyen igényének elébe menni, például szervezett oktatással-
továbbképzéssel, oktatói és szakmai kompetenciájukat kiegészítő technikai segítség 
felkínálásával. 

Megfelelő körültekintés és szervezés mellett a tanárok nagyon rövid továbbképzés 
után, esetenként akár külön oktatás nélkül is képesek megfelelő, hatékony multimédia-
fejlesztésre (ha az iskola vezetése legalább egy minimális mértékben melléáll, támogat-
ja). 

Kollégáim továbbképzésében én is részt vettem. Többek közt 1999-ben a Műegyetemi 
Távoktatási Központ 40 órás multimédia-kurzusában olyan középiskolai tanárokból álló 
csoportot oktattam, amelyben három közvetlen tanárkollégám is tanult. (A képzést Dr. 
Izsó Lajos alakította ki és vezette.) 

 

A fejlesztés alapgondolata volt, hogy az alkotók – informatika tanáraink – azokat a 
tananyagrészeket dolgozzák fel, melyekhez legtöbb nyersanyaguk volt, és melyeknek 
feldolgozását a legfontosabbnak találták. Az elsődleges célközönség a középiskola 9. 
évfolyamának (azaz hagyományos négyévfolyamos középiskola esetében az iskola első 
évfolyamának) közismereti informatikát tanuló diákjai, de eleve nem vállalkoztunk a 
teljes informatika tananyaguk lefedésére – bizonyos anyagrészek csak említés szintjén 
szerepelnek, más részek viszont a tananyagon túl, az érdeklődők számára is nyújthatnak 
információt. Tehát a benne szereplő tananyag az egyes témakörökről ebben az értelem-
ben „aránytalan”, de nem is volt cél az informatika egész területét felölelni, azt arányosan 
lefedni. Másrészt a feldolgozott témákhoz hozzáillesztettük a más évfolyamokon, pl. a 
technikusképzés mindkét (13./I.-14./II. évfolyamán) való oktatásra szánt anyagainkat. 
Továbbá alapvető szándékunk volt, hogy a későbbiekben bővíthető, frissíthető anyagot 
hozzunk létre. 
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A CD-t az azt használó tanárok elvileg maguk is továbbfejleszthetik, kiegészíthetik 
általuk írt fejezetekkel, például az évek során összegyűjtött kedvenc anyagaikkal. 
Ezekből a részekből összeállhat egy nagyobb anyag. 

Ez a 3.6.5.3. szakaszban ismertetett ISO 15271 jelentés (technical report) fogalmai 
szerint egyfajta inkrementális szoftverfejlesztésnek nevezhető. Bár azáltal, hogy 
kezdetben még maguknak a követelményeknek sem a teljes körét határoztuk meg, hanem 
eleve azzal számoltunk, hogy később új szempontok jöhetnek elő, és ezért nagyon 
rugalmas keretrendszert fejlesztettünk, az evolúciós szoftverfejlesztés felé is 
elmozdultunk.  

Nem baj, ha az anyag nem törekszik teljességre, nem baj, ha sajátos fejlődéséből 
adódóan (látszólag, a „hivatalos” tananyaghoz képest) „kesze-kusza”. 

Éppen az anyag szövevényes, látszólag kesze-kusza felépítése miatt vált indokolttá a 
szövevényes (ciklikus, hurkokat, átkötéseket is tartalmazó) hipertext-es (hipermediális) 
megoldás: az oldalak között a hagyományos fastruktúrán túlmutató hivatkozásokon 
keresztül is navigálhatunk, az adott témához kapcsolódó, de alapvetően más fejezetben 
helyet kapott témákhoz így könnyen el tudunk jutni. (A különböző struktúrákról és a 
ciklikus gráf szerkezet előnyeiről a 4.4. fejezetben írtam.) 

A tanárok által, napi munkájukon túl létrehozott anyag szervesen fejlődő jellegének 
tehát jól megfelel a ciklikus gráf topológia, a hurkokat is tartalmazó hipertext-struktúra. 

Az aránytalanságok biztosíthatják, hogy költség- és időhatékonyan azok az anyagok 
készüljenek el, melyek leginkább igénylik a számítógépes médiumot, illetve, amit a 
fejlesztő tanár és közvetlen kollégái leginkább használni is fognak. (Ez azt is jelenti, 
hogy a tananyag bizonyos, erre kevésbé alkalmas részei esetleg később sem kapnak 
multimédiás támogatást.) 

Az így készült anyag megfelelő körültekintéssel igen különböző (pl. különböző korú, 
különböző képzési formában résztvevő, különböző tanulási/kognitív stílusú) felhasználók 
igényeit is kielégítheti. 

A 7. fejezetben ismertetett vizsgálatok eredményei ezt támasztják alá. 

6.2.2. A HTML technológia előnyei 

A tanárok által létrehozott multimédia anyag alkalmas technológiája a normál 
böngészőben megjeleníthető HTML anyag Java, Javascript és Flash elemekkel 
kiegészítve. 

• A tartalomfejlesztők részére szükséges tudás gyorsan elsajátítható: ma már 
mindenki fejleszthet, professzionális programozók helyett tanárok is. 

• Ingyenes szerkesztőprogramok állnak rendelkezésre. 
• Az egységes formátum CSS stíluslapokkal biztosítható – támogatható a 

csapatmunka. 
• Az alapanyag a későbbiekben is továbbfejleszthető, felhasználható. 
• Ez hordozható. 
• Könnyen létrehozható internetes változat is. 
• Kiegészítő website-tal könnyen bővíthető, azaz vegyes, CD + Internet alapú 

anyag is készíthető. 
• A HTML korlátai túlléphetők Java és Javascript programokkal, Flash 

animációkkal, stb.  



A vizsgált oktatóanyag: tanárok által szerves módon fejlesztett multimédia oktatóanyag 

Hercegfi Károly: Multimédia oktatóanyag fejlesztésének és bevezetésének minőségbiztosítási kérdései – Ph.D. értekezés, 2005. 85

6.3.  Igényfelmérés és információgyűjtés 
Az első lépés az igényfelmérés és az információgyűjtés volt.  

 

6.3.1. A multimédia oktatóanyagok piacának felmérése 

Az információgyűjtés részeként 1998-ban – a BME Távoktatási Központ Premissza 
(Pedagógiai Rendszerek és Minőség a Szakképzésben) projektjéhez kapcsolódva – 
„Magyarországon kiadott szakképzési témájú multimédia oktatási anyagok elemzése 
alkalmazott technológiájuk, módszertanuk, célcsoportjuk és minőségbiztosításuk 
szempontjából” című tanulmányomban (HERCEGFI, 1998) felmértem a magyar oktatási 
multimédia piac akkori helyzetét. 

 

6.3.2. A legjellemzőbb felhasználói célcsoport szoftverfejlesztésünk 
szempontjából fontos főbb pszichológiai jellemzői (a serdülőkor) 

A következőket elsősorban TAKÁCS (1993) alapján foglalom össze, saját 
gondolataimmal kiegészítve. 

 

Jellemzően a prepubertás és pubertás korban lévő gyerekek azok, akik számára ez a 
szoftvertermék készült, ezért a termék minősítésénél figyelembe kell vennünk, hogy e 
felhasználói körhöz milyen alapvető pszichológiai jellemzők tartoznak 

Ebben a korszakban a gyerekek tele vannak ellentmondással. Nagyon sok felnőtt-
gyerek konfliktus alakul ki ilyenkor, de a gyerek gyakran saját magával is konfliktusban 
van. A korszak végén jelentkező nemi érés bizony nem éppen a tanulás felé fordítja a 
diákok érdeklődését, így egy oktatóanyagnak mindenképpen figyelemfelkeltőnek és 
külső megjelenésében, valamint tartalmában egyaránt nagyon érdekesnek kell lennie, 
hogy egy ilyen korú diák figyelmét tartósan lekösse. 

Erre a korra jellemző az intenzív, de egyenetlen mentális és biológiai/fizikai fejlődés. 
Bizonyos képességek mintegy „előreszaladnak”, mások „lemaradnak”. Az ezzel gyakran 
együttjáró rendezetlen mozgás – mindamellett, hogy nagy mértékben befolyásolja az 
énképet is – nagy mozgásigénnyel társul, és az ilyen korú gyerekek ennek 
következményeként ugyanakkor gyakran nagyon fáradékonyak is. A lustaságnak ebben a 
korban tehát fiziológiai oka is van. Ebből a szempontból a számítógépes programok 
egyrészt előnyösek is, hiszen a gyereknek csak le kell ülnie, és máris kalandozhat egy 
virtuális világban, ahol az összes erőkifejtés mindössze néhány kattintásig terjed. 
Mindezt a részben természetes „lustaságigényt” a számítástechnika rohamos 
elterjedésekor csak fokozta az a társadalmi rés, ami gyermek és szülő között ekkor 
kialakult, hiszen a szülők nem ismerték a virtuális világ apró rejtelmeit, így a kamasz 
gyerek könnyedén menekülhetett a szülők által nem ismert helyekre, ami fejlődéstanilag 
számára egy ideális állapot volt. 

Fontos jellemzője a kornak az értelmes megfigyelés, ami céltudatos és szándékos. 
Általában a legszembetűnőbb benyomás uralkodik rajta, illetve uralkodóvá válhat az első 
benyomás. Bár képes rendszerezni, de gyakran csak a felismerésig jut el. 
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Reprodukálásban elég hiányos tud lenni. A mechanikus bevéséssel szemben a logikus 
bevésés már előnyben van ebben a korban, ami egy multimédiás oktatóanyag 
szempontjából határozottan pozitív sajátosság. A gyerek ideális esetben ekkor tanul meg 
tanulni – amennyiben ez mégsem történik meg, akkor megmaradhat a „magolás” 
szintjén, és képtelenné válhat a transzferre: így elszigetelt marad benne a tudás, és nem 
tudja mobilizálni az egyik területen megszerzett ismeretet egy másik területen. Ezen 
jellemzők különösen előnyösek és fontosak számunkra, hiszen éppen e kapcsolatok 
kialakulását segíthetik elő az olyan tananyagok, amelyek szervezésénél ezen kapcsolatok 
valódi kereszthivatkozásként, „link”-ként léteznek. A didaktikailag helyesen elhelyezett 
„link”-ek tehát olyan „átkötések”, amelyek szerves kapcsolatokat létesítenek a tananyag 
különböző részei között. Bizonyítható, hogy minél inkább ilyen „behálózott” módon 
sajátít el a diák egy tananyagot, annál mélyebb lesz a tudása, megértése, alkalmazási és 
problémamegoldó képessége, és végső soron a kreativitása is. 

A diák ebben a korban már – főleg megfelelő támogatás esetén – képes lesz egyébként 
nem nyilvánvaló oksági összefüggéseket is felfedezni, megmagyarázni, valamint 
bonyolultabb többtényezős oksági összefüggések is kialakulhatnak (például a 
tananyagról kialakított mentális modelljében).  

Piaget szerint a kognitív fejlődés szempontjából ebben a korban érkeznek el az 
emberek az absztrakt fogalmi gondolkodáshoz. Nehézséget jelent, hogy az absztrakt 
törvényszerűségeket a gyakorlatban nehezen alkalmazza (egyesből az általánosba 
könnyen eljut, de vissza nehezen). Képes viszonyokat és analógiákat keresni.  

 

6.4. Gondolatok a multimédiafejlesztéssel kapcsolatban 
1999-ben és 2000-ben az igényfelmérést és információgyűjtést követte az elsődleges 

multimédiafejlesztés – ennek a klasszikus tananyag- és szoftverfejlesztési munkáimon 
kívül fontos, tanulságos feladatom volt többek közt a team munkamegosztásának 
megszervezése és a minőségbiztosítás működtetése. 

A fejlesztés folyamán terveink szerint minőségbiztosítás elemei a több szintű 
lektorálás, korai felhasználói tesztek, és doktori munkám lehetőségéből adódóan 
mélyrehatóbb vizsgálatok voltak. Fontosnak tartottuk a vizsgálatok eredményeinek a 
fejlesztésbe való visszacsatolását. 

A nyolcfős fejlesztőcsapat munkájának menedzselése nehéz feladat volt. Elfogadtak 
ugyan vezetőnek, de szándékaimat mégsem volt módom mindig keresztülvinni. A 
különböző hétköznapi feladatokkal túlterhelt tanároktól a határidők betartását, vagy 
egymás anyagának szakmai lektorálását és a lektori észrevételek elfogadását nem mindig 
sikerült elérni. 

Így a 6.2.1. alfejezetben kifejtettek szerint elfogadott befejezetlenség-érzést a tervektől 
való lemaradások tovább növelték. Ennek egy szintje viszont még elfogadható, az 
alapkoncepcióba belefér. Tanulság: a hibák kezelésére való felkészülés fontos 
menedzseri- és szoftverfejlesztői feladat. 
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6.5. Az elkészült oktatóanyag 

 
6-1. ábra: Az oktatószoftver kezdőoldala. 

A navigálást segítik a böngészőkben megszokott nyilak (vissza és előre, azaz history 
back és forward), valamint a kezdőoldal (home) ház alakú ikonja. Az éppen olvasott 
oldal címét mindig a képernyő felső részén lehet látni. Amikor már egy alfejezetben 
járunk, akkor a cím fölött látható, hogy mely főbb fejezeten, illetve alfejezet(ek)en belül 
járunk. Ezekre a fejezetcímekre is kattinthatunk, megkönnyítve ezzel a navigálást. (Ezt a 
későbbiekben címsor-navigációnak nevezem.) 

A szövevényes anyagban való eligazodáshoz segít, hogy a különböző fejezeteknek 
különböző a színe és a háttérképe. Így, ha olyan helyre kattintottunk, amely messzire 
visz az eredeti témától, hamar észrevehetjük. Ha csak egyszerűen sötétebb árnyalatú 
háttérre jutunk, az azt jelenti, hogy a témában mélyebbre kerültünk. 

Az oktatóanyag használatához a Súgó nyújt segítséget. A kezdőoldal bal oldalán 
található gombok: Szószedet, Térkép (mely az összekapcsolódó oldalak szövevényét 
grafikusan jeleníti meg), Internetes kiegészítések (a CD-re fel nem került, de szervesen 
az anyaghoz kapcsolódó kiegészítések). A programból a jobb felső sarokban található X 
gombra kattintva léphetünk ki. 

Az oktatóanyag tartalmi felépítésének egyszerűsített ábrája az 1. mellékletben látható. 
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6.6. Az eredetileg is tervezett továbbfejlesztési ötletek 

6.6.1. A tartalom javítása és bővítése 

További szakmai és nyelvi-stilisztikai lektorálásra lenne még szükség. 

Az idegen forrásból jövő anyagok pontosabb megjelölésére, ill. lecserélése lenne 
szükség. 

Természetesen a 7. fejezet vizsgálataiban feltárt hibákat ki kell javítani, a feltárt hibák 
jellegétől és súlyosságától függő prioritási sorrendben. 

A tartalom frissítendő is. A fejlesztés kezdetétől számított hat év egy ilyen téma 
esetében nagyon nagy. A fejlesztés átgondoltságát minősíti, hogy az avulás ellenére még 
mindig használható. De a frissítés nem sokáig odázható el. 

A tartalom bővítendő egyrészt az 1. mellékletben bemutatott struktúra-ábrán látható, 
még el nem készült fejezetekkel, másrészt a szerves, inkrementális fejlesztési 
modellünknek megfelelően igény szerint bármilyen irányba. 

 

6.6.2. A félkész megoldások továbbfejlesztése 

A térkép segédeszköz még csak technikai próbaként készült el, valójában még nem 
mondható használhatónak. Rugalmas, dinamikusan változó és változtatható gráfként 
ábrázolja az oldalakat és a köztük lévő hivatkozásokat (linkeket), de még gyakorlatilag 
áttekinthetetlen. Az ábrázolt oldalakat kettős kattintással el lehet érni. Az interaktív 
programrészt Java nyelven programoztam. Értelmes kezdőállapotot kell beállítanom, és 
szeretnék kontextusfüggő, ill. több szintű megjelenítésre képes változatot. 

A szószedet még csak a hálózatokról szóló fejezethez készült el. További feladat a 
törzsanyagban szereplő linkek egyértelmű jelölésének kialakítása: látható legyen, hogy a 
hivatkozás a törzsanyag másik oldalára, vagy a szószedetre mutat. 

 

6.6.3. Átgondolt, de még meg nem valósított ötletek 

Az Internetes kiegészítések gomb már látható a felhasználói felületen, de még csak 
egy fix weboldalra vezet. A 4.5. fejezet gondolatára építve célom volt egy olyan, később 
rugalmasan alkalmazható internetes kiegészítő site készítése, mely minden laphoz saját 
frissítést tartalmazhat (pl. friss információk, a kapcsolódó internetes oldalak URL-jei, 
stb.). A keretrendszer megfelelő ikonja kontextusfüggően működhet: mindig az aktuális 
tananyag-oldalhoz tartozó internetes kiegészítő oldal jelenik meg. Ha az adott oldalhoz 
nincs ilyen információ, akkor a fejezethierarchia felsőbb szintjéhez tartozó oldal jelenne 
meg. 

Teszt: Az eredetileg tervezett rendszerünk fontos része a tanulási folyamat 
visszacsatolását biztosító teszt eszköz. Egyes fejezetekhez már elkezdtünk feleletválasz-
tós tesztkérdéseket gyűjteni; ezt folytatni kellene. A tesztkérdések bizonyos beállítási 
lehetőségek alapján véletlenszerű összeállításban jelennének meg. A tesztkérdésektől 
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visszacsatolást biztosítanánk a nem megfelelően megtanult fejezetek felé. A teszt modul 
a keretrendszer ikonjáról lenne indítható. Az egérmozgatás hatására animálódó ikont már 
el is készítettük, de a mögöttes tartalom hiányában a keretrendszerről még levettem. 

„Idegenvezetők”, „Turistajelzések”: Ez a 4.4.4. fejezetben ismertetett navigációs 
eszközök közül egy speciális lehetőség. Egy ilyen összetett hálózatú, sok különböző 
felhasználói csoportot kiszolgáló anyag esetében hasznos lehet. A metafora lényege az, 
hogy az erdőben a turistajelzések utat mutatnak, de egyikről áttérhetünk egy másikra, és 
le is térhetünk róluk; továbbá turistajel nélküli útvonalról is juthatunk olyan helyre, ahol 
egy vagy több turistajelet látunk, s azokon (is) folytathatjuk utunkat. Különböző 
felhasználói csoportoknak (pl. a középiskola 9. évfolyamának, a technikusképzés egyes 
szakjainak, stb.) néhány javasolt útvonalat jelölnénk meg, amit lineárisan végigkövethet-
nek azok, akiknek ez adott helyzetben könnyebbséget jelent. 

Új animációk: Grafikailag már előkészítettem egy kisebb jelentőségű, de látványos és 
szaktárgyi szempontból hasznos fejlesztést: a Hardver fejezet számítógépházon belül 
alkatrészeket bemutató kezdőoldalán (7-5. ábra) és az alaplapon lévő alkatrészek oldalán 
(7-6. ábra) látható interaktív grafikák továbbfejlesztését, lehetővé téve a jelenlegi 
Pentium II alaplap és egy régebbi, 286-os, illetve egy újabb, Pentium IV alaplap közötti 
váltást. Ennek a célja az, hogy a tanulók számára láthatóvá tegyem, a gyorsan változó 
technikában mi tekinthető viszonylag állandónak, s mi nem. 

Új interaktív elemek: A számrendszerekkel foglalkozó alfejezethez az átszámítások 
lényegének érzékeltetéséhez interaktív alkalmazást, Java programot szerettem volna 
készíteni. 
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7. A saját fejlesztésű multimédia 
oktatóanyag vizsgálata 

7.1. Az alkalmazott vizsgálati módszerek áttekintése 
A következőkben bemutatottak szerint az elkészült multimédia oktatóanyagunkat több 

külön pedagógiai és ergonómiai módszerrel vizsgáltuk. 

Először próbatanításokat végeztünk. Kis erőforrásigénye miatt ez az a vizsgálati mód, 
amit már korai prototípus fázisban és több különböző felhasználói körre vonatkozóan is 
el tudtunk végezni. Ezekről számolok be röviden a 7.2. fejezetben. 

A tantermi kontrollcsoportos vizsgálathoz már négy párhuzamos gyakorlati csoportra 
és 4-4 dupla tanórára volt szükség, ezért csak a legfontosabb, 9. évfolyamos (azaz 
hagyományos négyévfolyamos középiskola esetében az iskola első évfolyamába járó) 
célcsoportunkra vonatkozóan végeztük el. Erről számolok be a 7.3. fejezetben. 

Az egyszerű kontrollcsoportos vizsgálat érdekes kibővítése lehetett volna egy 
retencióvizsgálat, azaz több év elteltével megnézni, hogy a megmaradt tudás 
szempontjából van-e a csoportok között különbség. Ezt bizonyos okok miatt nem tudtuk 
végrehajtani, de a módszer egyszerűsége és hasznossága miatt röviden írok róla a 
7.4. fejezetben. 

Az alkalmazott vizsgálatok közül a legtöbb, legrészletesebb eredménnyel a 
7.5. fejezetben ismertetett, „mélyfúrás jellegű”, empirikus szoftver-vizsgálati módszer, az 
INTERFACE vizsgálatsorozat járt. Az előbbiekben felsorolt módszerek esetében sok 
olyan probléma merült fel, ami miatt elsősorban csak módszertani példának tekinthetők, 
de önmagukban nincs tudományos értékük. Az INTERFACE vizsgálatsorozat azonban 
konkrét, statisztikailag is alátámasztott eredményeket adott. 

 

7.2. A próbatanítások 
A multimédia anyag vizsgálatát 2000-ben (korai prototípus fázisban), majd 2001-ben 

rövid próbatanításokkal kezdtük. Ekkor érkeztek a tanároktól és a tanulóktól a 
használattal kapcsolatos első tapasztalatok, melyek egy részét visszacsatoltuk a 
fejlesztésbe. A próbatanítások általános iskola 7., középiskola 9. 10. és 11., valamit a 
technikusképzés 13./I. és 14./II. évfolyamán, felnőttképző esti tagozatos gimnázium 2. 
évfolyamán, továbbá főiskola 1. évfolyamán folytak. 

A próbatanítások általában mindegyik esetben egy 90 perces foglalkozást jelentettek, 
ahol először a tanár frontális előadás során prezentációs eszközként használta és mutatta 
be az anyagot; ezt követően a tanulók egyszerű feladatokat oldottak meg; ezt követte a 
tanulók kötetlen ismerkedése az anyaggal. 

Mindenekelőtt általánosságban elmondhatom, hogy a tanulók mindenütt örömmel 
fogadták az új, mozgalmas lehetőséget. 
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Egy általános iskola 7. osztályába a BME Okleveles mérnöktanár szakának (ahol az 
Ergonómia című tárgyat oktattam) egyik hallgatója vitte el az anyagot. Itt az órarendben 
az informatika óra csak heti 1 órát (1*45 perces foglalkozást) jelentett. 

A főiskolai próbát Erdős Endre Levente végezte a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola 
elsőéves hallgatóival. 

A többi próbatanítás a Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskolá-
ban folyt. A kollégák elsősorban a saját maguk által készített fejezetekre tették a 
hangsúlyt. 

9. évfolyamon csak egészen korai prototípusként teszteltük az anyagot, hogy ne 
zavarjuk meg a többi vizsgálati módot: mire azok is sorrakerültek, addigra a próbatanítás 
kilencedikesei tizedikesek lettek. 

10. évfolyamosok közt Somogyi Viola kollégám próbálta ki az anyagot. 
11. évfolyamosok közt én próbáltam ki. A frontális prezentációkhoz mindketten LCD-
paneles írásvetítőt használtunk. 

A technikusképzés első (13./I.) évfolyamának diákjai számára az informatika a 
kilencedikeshez hasonló, közismereti képzés. A technikusképzésre különböző 
középiskolákból (gimnáziumokból és különböző szakközépiskolákból) érkeznek tanulók. 
Ez tehát ott egy felzárkóztató jellegű tantárgy. Ez az óra, melyet Molnár Tibor kollégám 
tartott, hasonló általános tapasztalatokkal járt, mint a kilencedikesekkel végzett 
vizsgálataink. A frontális prezentációkhoz LCD-paneles írásvetítőt használtak. 

A technikusképzés 14./II. évfolyamán az Alkalmazott Számítástechnika tárgy keretén 
belül Szabó Sándor kollégám a hálózatok témáját oktatta 4*90 perc időkeretben az 
oktatóanyag segítségével, sikeresen. 

A Kolos Richárd Szakközépiskolának fontos része a nagy hagyományokkal rendelke-
ző esti tagozatú felnőttképzés. Káldi Péter kollégám a multimédia anyagot az iskolánk 
esti tagozatos gimnáziumi képzésének 2. évfolyamán alkalmazta. Az órarend szerint csak 
heti 1 órájuk (1*45 percük) volt a célra. A tanárkolléga beszámolója alapján elmondha-
tom, hogy a szemléltetésben igen nagy szerepét találta a tananyagnak, „mivel a 
fényképek mozgóképek segítik a megértést, mintegy egységét képezve a valóságnak és 
az absztrakciónak”. A csoportban feladatként tűzte ki, hogy egy közösen meghatározott 
témáról szerezzenek ismereteket. A hagyományos órákon szocializálódott hallgatók nagy 
élvezettel „lapozgattak” az anyagban és élvezték a változatos képi effektusokat. A 
tanulók az elkészült anyagot jónak tartották: a tetszési index a kolléga becslése szerint 
85%-os volt. Csak egy tanulónak volt kiegészítő javaslata: a lexikonprogramokban 
megszokott név szerinti keresést is hasznosnak tartotta volna. A legnagyobb tetszést 
értelemszerűen a multimédia fejezet aratta, kár hogy ezt csak néhány gépen lehetett 
hangosítani. „A tananyagot a tanulók szívesen hazavitték volna, tehát használható lenne a 
távoktatásban vagy kiegészítő anyagként az otthoni munkájukban”. Erre ekkor még nem 
volt lehetőségük. 

 



A saját fejlesztésű multimédia oktatóanyag vizsgálata 

Hercegfi Károly: Multimédia oktatóanyag fejlesztésének és bevezetésének minőségbiztosítási kérdései – Ph.D. értekezés, 2005. 92

7.3. Tantermi kontroll-csoportos pedagógiai vizsgálat 

7.3.1. A vizsgálat körülményei és lebonyolítása 

2002-ben módszeres tantermi pedagógiai vizsgálatot végeztünk: jól körülhatárolható 
tananyagrészt oktatott Molnár Tibor kollégám három duplaórás gyakorlati foglalkozás 
(3*90 perc) időtartamában két 9. évfolyamos, műszaki szakközépiskolás gyakorlati 
csoportnak a multimédia anyag segítségével, valamint két másik ilyen csoportnak 
ugyanezt a tananyagrészt a multimédia anyag nélkül. Mindegyik csoport tudását a 
negyedik alkalommal erre a célra összeállított dolgozattal ellenőrizte. (Az évfolyam 
másik négy párhuzamos gyakorlati csoportját azért nem vontuk be a kísérletbe, mert 
azokból a csoportokból kerültek ki a 7.5. fejezetben ismertetett INTERFACE vizsgálat 
kísérleti személyei.) 

A kolléga által oktatott tananyag: a Hardver fejezet bizonyos részei: RAM, ROM, 
processzorok (nem teljes mélységében), busz-rendszerek, winchesterek, CD. 

A témaválasztást indokolta egyrészt, hogy a hardverről szóló fejezetben látványos 
interaktív grafikák láthatók, másrészt az, hogy a háttértárakról (így a winchesterekről és a 
CD-kről) szóló fejezeteket Molnár Tibor írta. 

A nehéz, erősen technikai tartalmú témaválasztást indokolta az is, hogy a csoportok 
kezdeti tudásának kezdeti szintjét belépő teszt írása nélkül is egyformának tekinthessük: 
az anyag egyformán ismeretlen volt számukra. 

A kolléga először frontális órát tartott LCD-paneles írásvetítőt használva. Ezután 
tanári segédletű csoportos órai munka következett. Végül kötetlen böngészésre is hagyott 
időt. 

Az ellenőrző dolgozat tesztkérdéseit a 11. melléklet tartalmazza. Maximum 25 pontot 
lehetett elérni. A tesztkérdéseket a dolgozatíratások előtt egyeztettem a kollégával. 

Ezek már az egyeztetés eredményeként létrejött, következetesebb és könnyebb 
kérdéssor. Minden kérdésre megtalálható a válasz a multimédia anyagunkban. Azonban 
még ezt a könnyebb kérdéssort is túl nehéznek tartottam. Szaktanárként úgy vélem, hogy 
a legtöbb kérdés sajnos nem a lényeges dolgokra kérdez rá, hanem részletkérdésekre. A 
döntést azonban az adott osztályokban oktató kollégára bíztam – az oktatás az ő 
felelőssége, nem akartam egy bizonyos szintnél jobban beavatkozni. Mindezek miatt az 
elért pontszámok és osztályzatok sajnos igen alacsonyak lettek. 

A kísérletben a 9.A osztály 17, a 9.B osztály 15, a 9.C osztály 14 és a 9.D osztály 11 
tanulója vett részt (azaz összesen 57 diák). 

A 9.C és a 9.D osztály tanult a multimédia oktatóanyag segítségével (összesen 25 fő), 
míg a 9.A és a 9.B osztály (összesen 32 fő) kontrollcsoportként ugyanattól a tanár-
kollégától ugyanannyi idő alatt ugyanazokat a tananyagrészeket tanulhatta meg, de a 
multimédia oktatóanyag nélkül. (A kontrollcsoportot tankönyv sem segítette; a 
multimédia oktatóanyagunk fejlesztésének egyik oka ugyanis éppen az volt, hogy sok 
anyagrészhez nem volt alkalmas tankönyv. Természetesen érdekes kontrollcsoportos 
vizsgálat lett volna, ha a multimédia oktatóanyagot egy azonos tartalmú hagyományos 
tankönyvvel hasonlítjuk össze.) 

A dolgozatot a 9.A osztály 2002. március 7-én, a 9.B osztály március 6-án, a 
9.C osztály és a 9.D osztály április 4-én írta meg. 
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7.3.2. A vizsgálat eredményeinek feldolgozása 

A multimédia-használók átlagosan 12,80 pontot értek el (2,81 szórással); ez átlagosan 
mindössze 2,36-os osztályzatnak felelt meg (0,81 szórással). 

A kontrollcsoport tanulói átlagosan 11,81 pontot értek el (3,30 szórással); ez átlagosan 
mindössze 2,09-es osztályzatnak felet meg (0,93 szórással). 

Látható, hogy a multimédia-használók egy hajszállal jobb (kevésbé rossz) eredményt 
értek el, de ez statisztikai szempontból nem jelent szignifikáns különbséget. 

 

Mivel a dolgozatot semmiképpen sem tekinthetjük standardizált tesztnek, ezért az 
eredmények nem tekinthetők mért, arány-skálájú adatoknak, csak ordinális skálájúaknak 
(VARGA, 1993). 

Ezek alapján csak nemparaméteres vizsgálatokat végezhetek rajtuk. 

Ilyen a khi-négyzet próba. A khi-négyzet próba azonban kevés elem esetében nem 
végezhető el. A pontszámok és az osztályzatok próbáinál az elvárt gyakoriság a táblázat 
mezőinek jóval több, mint 20%-ában kevesebb lett, mint 5. 

 

Ezek után úgy egyszerűsítettem a próbát, hogy a pontszám és az osztályzat helyett egy 
egyszerűbb, dichotóm változót képeztem: azt vizsgáltam, hogy a hallgatók elérték-e az 
elégséges szintet. 

Az elégséges (2-es) osztályzat eléréséhez az összpontszám 40%-a, azaz 10 pont volt 
szükséges. A multimédia-használók 88,0%-a elérte az elégséges szintet, míg a 
kontrollcsoportnak csak a 71,9%-a. 

Ezekre az adatokra már elvégezhettem a khi-négyzet próbát. 

A próba szerint csak 0,069-es szignifikancia-szinten igaz, hogy a két csoport 
eredménye különbözik. A pedagógiai számításokban elfogadható tévedési 
valószínűségnek a 0,05-ös szignifikancia-szintet tekintjük. Azaz a khi-négyzet próba 
alapján a két csoport eredményessége nem tér el szignifikánsan. 

 

Itt jegyzem meg, hogy az ebben az alfejezetben és a 7.5.4. alfejezetben szereplő 
statisztikai próbáknál a statisztikával foglalkozó szakirodalom (többek közt RAPPAI, 
1994; VARGA, 1993; VARGHA, 2000) szerinti elnevezések és konvenciók alapján az 
előre rögzített 0,05 szignifikancia-szintet tekintettem elfogadható tévedési 
valószínűségnek.  A próbák eredményeképpen szerepeltetem az SPSS statisztikai 
szoftver segítségével megkapott tényleges szignifikancia-szinteket, azaz, hogy a 
statisztikai próba eredményeképpen mekkora a tévedés valószínűsége. Ez a szám (amely, 
ha kisebb vagy egyenlő, mint 0,05, akkor szignifikánsnak nevezem az eredményt) egyes 
statisztikával foglalkozó művekben (pl. RAPPAI, 1994) szignifikancia-érték 
elnevezéssel szerepel, én azonban általában a megszokottabb (tényleges) szignifikancia-
szint elnevezést használom. 

 

Elvégeztem a Fischer-féle egzakt-próbát is: 0,123-as szignifikancia-értékével még 
kevésbe valószínűsítette a két csoport eredménye közti különbség jelentős voltát. 
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Ezek után kipróbáltam még más dichotóm változók alkalmazását is – pl. elérték-e a 
közepes szintet, elérték-e a 13 pont értéket, stb. –, de az előzőknél is nagyobb 
szignifikancia-értékeket kaptam. 

 

Mindez azt jelenti, hogy vagy valóban nem eredményesebb a multimédia oktatóanyag 
használatával történő oktatás, vagy a minta nem volt elegendő, vagy megfelelő a 
különbözőség eldöntéséhez, vagy egyszerűen a teszt túl nehéz volt. Véleményem szerint 
elsősorban ez utóbbi tényező, azaz a túl nehéz teszt okozta a túl kis (nem szignifikáns) 
különbséget. 

 

7.4. Retencióvizsgálat 
Eredeti terveink szerint az előbbi vizsgálatra építve 2003-ban (esetleg 2004-ben) 

retencióvizsgálatot végeztünk volna: azt tanulmányoztuk volna, hogy a multimédia 
segítségével történő tananyag-elsajátításnak milyen hosszútávú előnyei vannak. Az egy 
(esetleg két) évvel korábbival azonos dolgozatot újra megírattuk volna (természetesen ez 
a tanulók számára váratlan dolgozat a diákok tanulmányi előmenetelébe nem számított 
volna be). 

Ez a vizsgálat még annak ellenére is érdekes lett volna, hogy az alapvizsgálat 2002-
ben nem mutatott ki szignifikáns különbséget. Feltételeztük, hogy a multimédia 
oktatóanyag haszna nem is elsősorban a közvetlen eredményességében rejlik, hanem – 
többek közt – abban, hogy maradandóbb élményein keresztül maradandóbb tudást ad. 

 

Azonban az alapvizsgálattal nemcsak az volt a probléma, hogy nem mutatott ki 
szignifikáns különbséget, hanem az is, hogy túl nehéz volt, s ezért nagyon alacsony 
pontszámokat és osztályzatokat eredményezett. Ha ebből a tudásból még felejtenek is… 

További szervezési probléma volt, hogy Molnár Tibor kolléga munkahelyet 
változtatott; ráadásul a diákok fluktuációja is nagy. 

Ezek alapján a retencióvizsgálat értekezésemben csak mint egy lehetséges és javasolt 
módszer maradt meg. 
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7.5. Az INTERFACE vizsgálatsorozat 
„Mélyfúrás jellegű” szoftvervizsgálatot végeztünk laborkörülmények közt az 

Ergonómia és Pszichológia Tanszéken kifejlesztett INTERFACE (INTegrated 
Evaluation and Research Facilities for Assessing Computer-users’ Efficiency) 
vizsgálóállomás segítségével. (A módszer ismertetése az 5.5. fejezetben olvasható.) 

A vizsgálat elrendezését az alábbi fénykép (7-1. ábra) illusztrálja. 

 

 
7-1. ábra: A vizsgálat elrendezése. A képen elöl a kísérletvezetői helyen Erdős Endre 

Levente, hátul a kísérleti személy (9. évfolyamos közgazdasági szakközépiskolás diáklány). 
Míg a diák csak az előtte levő monitort látja, addig a kísérletet végző személyek egy másik 

monitoron látják ugyanezt, valamint egy nagyobb monitoron az INTERFACE program 
ablakait (a rögzítés során a kamera képét és a kísérletvezetői megjegyzések 

szerkesztőablakát). 

2001-ben próba jellegű vizsgálatsorozatot végeztünk (a Kolos Richárd Fővárosi 
Gyakorló Műszaki Szakközépiskolából érkezett 3 fiúval, mint felhasználóval), majd a 
tanulságok felhasználásával 2001-ben és 2002-ben részletes vizsgálatsorozatot. 

A részletes vizsgálatsorozatban részt vevő 9. évfolyamos (14-16 éves) diákok a 
Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskolából, valamint a Kolos Richárd Fővárosi 
Gyakorló Műszaki Szakközépiskolából jöttek – szüleik beleegyezésével, tanáraik 
támogatásával. Az előbbi iskolából 13 lány vett részt a 2001. novemberi, míg utóbbiból 
7 fiú és 1 lány a 2002. júliusig tartó vizsgálatokon. 

A kísérleti személyek kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy a legfontosabb 
(meglehetősen széles) célcsoport heterogén populációját tükrözze. Bár a vizsgált 
multimédia oktatóanyag több felhasználói csoport részére hasznos lehet, a 6. fejezetben 
kifejtettek szerint az elsődleges célcsoportot a középiskolák 9. évfolyamának tanulói 
képezik. 

A nemzeti alaptanterv (NAT), illetve a későbbiekben arra épült kerettanterv szerint a 
9. évfolyam informatika tantárgya közismereti (nem szakmai, műszaki) tárgy, ezért arra 
törekedtünk, hogy a teljes populációt leképező módon a nem műszaki érdeklődésű 
tanulók legyenek többségben, ugyanakkor azonban természetesen legyenek műszaki 
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érdeklődésűek is közöttük. Továbbá törekedtünk arra is, hogy a kísérleti személyek 
között lehetőleg egyaránt legyen budapesti és vidéki, számítógép- és Internet-használati 
gyakorlattal rendelkező és e téren kezdő, gyengébb tanulmányi eredményű és jobb 
tanuló, fiú és lány, illetve a felhasználókat különböző kognitív stílus jellemezze, stb. 

A valódi reprezentativitás elérését – a legtöbb pedagógiai vizsgálathoz, és általában a 
kevés kísérleti személyre építő, „mélyfúrás” jellegű vizsgálatokhoz hasonlóan – nem 
tűzhettük ki célul. Arról, hogy néhány ilyen fontosnak tartott jellemző milyen konkrét 
megoszlással jelent meg a vizsgálatsorozatban, a 7.5.4.1. szakaszban számolok be. 

A vizsgálatsorozatnak több célja és eredménye volt: 

- az oktatóanyag használhatóságának vizsgálata általában (a didaktikai 
szempontokon túl pl. navigációval, olvashatósággal stb. kapcsolatos ergonómiai 
problémákra tekintettel); 

- annak igazolása, hogy az anyag nemtől, szakmai irányultságtól és egyéb 
jellemzőktől függetlenül széles felhasználói kör számára jól használható; 

- annak eldöntése, hogy milyen típusú hibák okoznak jelentős problémákat a 
felhasználóknak, s milyen típusú hibák azok, melyek csak kevéssé hátráltatják 
őket; 

- az előbbi eredmények mennyire vonatkoznak minden felhasználóra általában, 
illetve mennyire függnek a felhasználók típusától (demográfiai jellemzők, 
tanulmányi eredmény, számítógép- és Internet-használati gyakorlat, kognitív 
stílus, stb. alapján). 

7.5.1. A vizsgálatok lebonyolításában résztvevő személyek és szerepeik 

A vizsgálatsorozatot én terveztem meg és fogtam össze, egy-két kivételtől eltekintve a 
kísérleteket is magam vezettem. 

Egy-egy INTERFACE vizsgálat lebonyolításához legalább két-három fő szükséges: a 
sok technikai teendő, az elektródák felhelyezése, a kísérleti személy megnyugtatása és a 
vele való kommunikáció, a megjegyzések rögzítése, stb. sok egymással párhuzamos 
feladatot jelent. 

Segítőtársaim különböző részterületekre koncentráltak, a vizsgálatoknak egyes részein 
voltak jelen. 

- Erdős Endre Levente – a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola főiskolai docense, a 
BME műszaki pedagógia doktori képzésének hallgatója; az oktatóprogramok 
pedagógiai szempontú vizsgálati módszereinek egyes kérdéseire koncentrált. 

- Kiss Orhidea – az ELTE és a BME közös munkapszichológia doktori képzésének 
hallgatója; a felhasználók mentális modelljét és hipertext alapú környezetben való 
tájékozódási képességeiket kutatja. 

- Hanzlik Zsuzsanna – az ELTE programtervező matematikus szak diplomázó 
hallgatója; a felhasználói felületek szoftver-ergonómiai kérdései érdekelték. 

- Csányi Levente – terméktervező mérnök; mérnöktanári másoddiplomája kapcsán 
ismerkedett a multimédia oktatószoftverekkel. 
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7.5.2. A vizsgálat menete 

1. Kérdőív (adatlap) kitöltése 

Demográfiai, tanulmányi, számítógép- és Internet-használati, stb. adatok gyűjtése. Itt 
azokra a személyes adatokra kérdeztünk rá, amelyek befolyásolhatják a diák 
szoftverhasználatát, mint például ’Van-e otthon (saját) számítógépe?’, ’Milyen gyakran 
használja?’, tanulmányi átlaga, lakhelye stb. A teljes adatlap megtekinthető a 2. 
mellékletben; az egyes kérdések szerepéről és a válaszok statisztikai feldolgozásáról a 
következőkben, a 7.5.3.1. alfejezetben számolok be. 

2. MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) pszichológiai teszt 

A teszt négy dimenzió mentén jellemzi a vizsgált személyek kognitív stílusát, 
információfeldolgozási sajátosságait alkalmasan választott és magyar nyelven is bemért, 
standardizált kérdőív segítségével: 

• Extraverzió – Introverzió (Extraversion – Introversion) 
• Érzékelés – Intuíció (Sensing – INtuition) 
• Gondolkodás – Érzés (Thinking – Feeling) 
• Ítéletalkotás – Észlelés (Judgement – Perception) 

A C. G. Jung személyiségelméletére épülő dimenziók jelentését IZSÓ (2004) alapján 
mutatom be. 

„A tipológia egyik alapdimenziója az extraverzió-introverzió, amelyek a személy 
külvilághoz való alapvető viszonyulását (attitűdjét) jellemzik. Az extrovertált elsősorban 
kifelé forduló életet él, számára a külső környezet a szinte kizárólagosan fontos világ. Az 
introvertált elsősorban befelé forduló ember rendkívül differenciált belső világgal, amely 
számára elsődleges fontosságú.  

Másik fontos eleme az elméletnek a két további dimenzió mentén elkülönülő négy 
pszichikus funkció: az észlelés (percepció) kontinuum két végpontját képviselő érzékelés 
és intuíció, valamint az ítéletalkotás kontinuum két végpontját képviselő gondolkodás és 
érzés. 

Az "érzékelés" a külvilágnak azokat a mozzanatait ragadja meg, amelyek az 
érzékszervek (látás, hallás, tapintás, stb.) számára közvetlenül hozzáférhetőek, míg az 
"intuíció" képes az érzékelhető dolgok és jelenségek mögött meghúzódó tágabb 
összefüggések és lehetőségek felismerésére. A külvilág tárgyainak, jelenségeinek és 
történéseinek - akár tisztán érzékelés vagy intuíció útján, akár valamilyen közbenső 
módon történő - észlelését azoknak valamilyen minősítése, "felcímkézése" követi, amit 
ítéletalkotásnak nevezünk. Ha ez az ítéletalkotás túlnyomórészt logikai úton, 
gondolkodással történik, akkor "gondolkodásról", ha pedig érzelmi úton, megérzések 
útján, akkor "érzésről" beszélünk.” 

Az elméletre és gyakorlati tapasztalatokra építve dolgozták ki az Egyesült 
Államokban a MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) kérdőíves teszteljárást, „amely igen 
hamar a különböző pályaválasztási és nevelési tanácsadó szervezetek és konzultációs 
irodák egyik alapvető vizsgáló módszerévé vált és alkalmazásával időközben több mint 



A saját fejlesztésű multimédia oktatóanyag vizsgálata 

Hercegfi Károly: Multimédia oktatóanyag fejlesztésének és bevezetésének minőségbiztosítási kérdései – Ph.D. értekezés, 2005. 98

kétmillió személy adatainak feldolgozásával hatalmas mennyiségű tapasztalat 
halmozódott fel”. 

A módszer alkalmazott magyar, számítógépes változata dr. Takács Ildikó és dr. Izsó 
Lajos nevéhez fűződik. 

3. Relaxáció: 2-3 perc 

A szívritmus-variabilitás profilgörbéjének értékeléséhez, mintegy viszonyítási alapot 
képzendő, egy relaxációs, illetve egy fejszámolási feladattal kezdtek a kísérleti 
személyek. (A szívritmus-variabilitás középfrekvenciás komponensét, mint a mentális 
erőfeszítés mérőszámát alkalmazó INTERFACE rendszerről az 5.5. fejezetben írtam, a 
szellemi megterheléshez és igénybevételhez kapcsolódó alapfogalmakat az 5.4.5.1. 
alfejezetben tisztáztam.) 

A relaxációnál megkértük a kísérleti személyt, hogy dőljön hátra, csukja be a szemét, 
lazítsa el magát, ne gondoljon semmire. Ez persze meglehetősen nehéz feladat minden 
kísérleti személynek úgy, hogy elektródákat visel és esetleg több ember nézi, de az esetek 
nagy százalékában valamennyire sikerült ellazulniuk. Ha teljes ellazulást nem is értünk 
el, de általában a következő, mentális erőfeszítést előidéző feladattal összehasonlítva két 
jellegzetesen különböző szívritmus-mintázat rajzolódik ki (például a 7-2. ábrán 
bemutatott módon). 

4. Fejszámolás: 2-3 perc 

A relaxáció után – a mentális erőfeszítés mesterséges előidézése érdekében – a 
kísérleti személyeknek fejben kell számolniuk (például 10507-től 7-esével visszafelé 2 
percen keresztül), majd a végén megkérdeztük, hogy meddig jutottak. A számolás 
tényleges eredménye természetesen nem volt fontos számunkra – csak maga az annak 
eredményeként előidézett szellemi erőfeszítés. A 7-2. ábrán látható a mentális 
megterheléssel összefüggő profilgörbe. Látható a jelentős különbség a relaxáció, illetve a 
koncentrálás alatti mentális erőfeszítés mértékében. 

 

Relaxáció kezdete Relaxáció vége
Fejszámolás kezdete Fejszámolás vége

 
7-2. ábra: A mentális megterheléssel összefüggő profilgörbe a relaxálás és a fejszámolás alatt 

(a 2. személy esetén). 
A fejszámolás ideje alatti alacsony értékek jól láthatóan erős mentális megterhelést jeleznek. 
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5. Ismerkedés a multimédia oktatóanyaggal: 5 perc 

Az első olyan vizsgálati szakasz, mely során a kísérleti személy magát a vizsgált 
szoftvert használja, az az anyag öt percig tartó kötetlen böngészése, elsősorban a 
feladatra hangolódás céljával. A diák kicsit megismerheti, hogy milyen termékről is van 
szó. Bepillantást nyerhet az egyes témákba, a tananyag alapvető struktúrájába. Mindezek 
mellett a kezdeti stresszt is oldja a diákok nagy részénél, hiszen láthatják, hogy maga a 
szoftver is közvetlen hangvételű, illetve ezen idő alatt tényleg relaxálhatnak, nem terheli 
őket még az igazán konkrét feladatmegoldás kényszerének érzése. 

Mindössze azt az általános instrukciót adtuk a diákoknak, hogy ebben a kb. 5 percben 
nézegessék a programot, próbálják áttekinteni, hogy a képernyőn mit látnak, és az 
oktatóanyag körülbelül milyen részekből (fejezetekből) áll.  

6. Tanulási feladat, majd ellenőrző kérdések: 10-12 perc 

A programmal való rövid ismerkedés után megkértük őket, hogy keressenek meg és 
nézzenek át 2 rövid alfejezetet, és próbálják megjegyezni a lényegét. A tanulást 
jegyzeteléssel segíthették. Ezután kaptak néhány ellenőrző tesztkérdést. 

Az AVI és az MPEG mozgókép-fájlokra vonatkozó pontos feladatmegfogalmazás a 3. 
mellékletben, a feladat ellenőrzését szolgáló tesztlap a 4. mellékletben olvasható. 

Hangsúlyozom, hogy ennek a tanulási feladatnak (és az azt ellenőrző tesztnek) az 
elsődleges célja mindössze az általunk tipikusnak tartott felhasználási mód megismerése 
volt. Azaz önmagában is szolgáltatott érdekes adatokat, de az elsődleges szerepe csak az 
volt, hogy előkészítse a következő, keresési szakaszt, egy annál kissé „életszerűbb” 
használati mód gyakorlásával: a kísérleti személyek egy keveset gyakorolják a szoftver 
valódi céljának megfelelő, tanulást segítő felhasználási módot. Az ezt ellenőrző tesztnek 
is csupán az volt a célja, hogy biztosítsuk az iskolai környezetben megszokott szintű 
motivációs szintet. 

7. Keresési feladat (11 kérdés): 20-25perc 

Ezek után a kísérleti személy kap egy 11 kérdésből álló tesztet, melyekre a megadott 
sorrendben kell néhány szavas, rövid válaszokat keresnie. 

A vizsgálatsorozat legfontosabb (legtöbb információt adó) része ez a keresési feladat 
volt. 

Hangsúlyozom ugyanakkor, hogy ez nem a multimédia oktatóanyag legjellegzetesebb 
használati módja: ez nem egy lexikon vagy enciklopédia, ami gyors információkeresésre 
való, hanem oktatóanyag, ami a tanulást szolgálja. De a tanulási folyamat még optimális 
multimédia-támogatással is hosszú időt vesz igénybe; ezzel a keresési feladatsorral 
viszont már 20-25 perc alatt igen sok használhatósági (pl. navigációs) problémára 
hatékonyan rá tudtunk fókuszálni. A hatékony vizsgálat és a nem eléggé tipikus 
használati mód ezen ellentmondásából származó problémák csökkentését szolgálta az 
előző (tanulási) feladat: azaz a kísérleti személyek, akik most először találkoztak a 
szoftverrel, a számunkra érdekes keresési feladatsor előtt legalább egy kevéssé 
beállítódtak az előbbi tanulási feladat közben alkalmazható, tipikusnak tekintett 
használati módok alkalmazására. 
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A diákok kérésünkre sorban oldották meg a feladatokat. A sorrend szándékosan nem 
volt optimális, hanem azt szolgálta, hogy a felhasználók bizonyos előzetesen feltételezett 
navigációs problémákkal (kontrollált körülmények közt) találkozzanak. (A feladatsorban 
szereplő kérdések közül tanárként nem is mindegyiket tartom fontosnak – azonban 
alkalmasak voltak arra, hogy a felhasználók bizonyos témákkal, megjelenítési formákkal 
és navigációs feladatokkal általunk ellenőrzött körülmények közt találkozzanak.) 

8. Interjú (5 perc) 

Bár az INTERFACE számos adatot rögzít (hang, aktuális képernyőtartalom, 
billentyűleütések, jellemző fiziológiai jellemzők, kamera által rögzített kép), elengedhe-
tetlen a kísérlet végén személyesen is rákérdezni néhány dologra, amikre csak itt derülhet 
fény. Az interjú során előre megfogalmazott és a vizsgálat során született kérdéseket 
tettünk föl. A 6. mellékletben olvasható interjúvázlat a konkrét ülésre vonatkozó néhány 
kérdést, a szoftver néhány speciális jellemzőjére vonatkozó kérdéseket, valamint további 
néhány általános kérdést tartalmaz. 

 

7.5.3. Táblázatba gyűjtött, SPSS statisztikai szoftverrel kiértékelt, 
illetve kiértékelhető adatok  

A vizsgálat során szerzett tapasztalatok, sokrétű, számszerűsíthető adatok matematikai 
statisztikai adatfeldolgozása hatékonyan elvégezhető például az SPSS for Windows 
programcsomag segítségével. 

Az adatok ilyen formájú rögzítése igen nagy munka volt, de az adatokból nyerhető 
összefüggések, tapasztalatok megérik az erőfeszítést. A jelen munkámat a kezdetektől 
fogva módszertani fejlesztésnek (is) tekintettem, ezért az adatok sokkal szélesebb köréből 
merítettem, és jóval többféle statisztikai módszert alkalmaztam, mint a korábbi 
INTERFACE vizsgálatok során. 

Az SPSS adattáblázatba a 21 diáknak megfelelő sorhoz 225 változó-, azaz oszlopérték 
került az adatrögzítés során. (Ehhez járult még a későbbiekben az előbbi változókból 
származtatott 11 főbb összegző változó, illetve a számításokhoz további tucatnyi segéd-
változó.) 

A táblázat változói igen sokszínűek. A változókat először két fő csoportosítási 
szempont szerint tekintem át. 

1. Forrásuk szerint a változók közt szerepelnek 

 az előzetes kérdőív-felvétel és az MBTI pszichológiai teszt eredményei, 
 a vizsgálat első szakasza (az oktatóanyaggal való öt percig tartó kötetlen 

ismerkedés) alatt rögzített adatok (az ilyen változónevek utolsó karaktere „1”), 
 a vizsgálat második szakasza (a tanulási feladat) alatt rögzített adatok (az ilyen 

változónevek utolsó karaktere „2”), 
 a vizsgálat harmadik szakasza (a 11 kérdésre megfelelő válaszok keresése) alatt 

rögzített adatok (az ilyen változónevek utolsó karaktere „3”), 
 a vizsgálatot záró interjú egyes feldolgozott részletei (az ilyen változónevek 

utolsó karaktere „4”), 
 illetve az előző változók összegzésével származtatott változók. 
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2. A változók között volt a tartalmuk jellege, statisztikai feldolgozhatóságuk szerint 

 szabadszöveges változó (a lehető legritkább esetben, a későbbi feldolgozás 
céljára) 

 nominális változó: 
o kétértékű (dichotóm) nominális változó (például fiú vagy lány), 
o több értéket felvevő nominális változó (például annak a kategorizáló 

kódolása, hogy a felhasználó milyen útvonalon, mely oldalakat érintve 
jutott el a keresett oldalig); 

 ordinális változó: 
o kétértékű (dichotóm), de ordinálisnak tekinthető változó (általában 

igen-nem jellegű, pl. kipróbálta-e a Súgót), 
o három-öt értékkel rendelkező ordinális skála (pl. a számítógép-

használat gyakoriságának kategorizálása, vagy a jegyzetelés 
strukturáltságának utólagos, részben szubjektív skálázása), 

o sok értékkel rendelkező ordinális változó (pl. a 11 keresési feladatra 
összesen 110 pont adható, és noha a részben jó válaszokra elég 
árnyaltan részpontszámokat is adtunk, mivel nem standardizált tesztről 
van szó, az összpontszám csupán ordinálisnak tekinthető), 

 arány-skálájúnak tekinthető változó: 
o kevés diszkrét értéket felvevő, de mért, arány-skálájúnak tekinthető 

változó (általában számlálással kapott adatok, pl. hányszor kattintott a 
képre), 

o sok diszkrét értéket felvevő, arány-skálájúnak tekinthető változó (pl. 
az MBTI teszt standardizált pontértékei), 

o folyamatosnak tekinthető arány-skálájú változó (pl. a mért időadatok 
– de ezek között is vannak olyanok, amelyek a konkrét esetekben csak 
néhány konkrét kerekített érték valamelyikét vették fel, míg mások 
valóban árnyalt, jól differenciáló tartalommal rendelkeznek). 

 

A nominális, ordinális és arány-skálájú változók mellett arány-skálájúnak nem 
tekinthető intervallum-skálájú változót ebben a vizsgálatsorozatban nem alkalmaztunk: 
az arány-skálájúnak tekintett változóknál valóban nemcsak az értékek közti távolság volt 
ismert, hanem a skála valódi nullpontja is – számlálásnál és időmérésnél, valamint a 
standardizált pszichológiai tesztnél is. 

 

A vizsgálatok során felvett adatokat tartalmazó összes (225) változó, valamint néhány 
összegző változó definícióját a 7. melléklet tartalmazza. 

A mellékletben az egyes változók nyolc karakterből álló SPSS neve után a változó 
rövid leírását tartalmazó SPSS címkéje és a változó SPSS szerinti statisztikai típusa 
(„nominal”, „ordinal”, vagy „scale”) szerepel. Továbbá bizonyos változóknál – szükség 
szerint – az ún. „missing value” definiálása, valamint a változó által felvehető értékek 
(számkódokból és a kódok szöveges címkéjéből, jelentéséből álló) listája következik. 

A következőkben csak a legjellegzetesebb változókat, illetve a változók elnevezésében 
alkalmazott elveket mutatom be, valamint kitérek a változók megválasztásának 
indoklására is. Az első változókat mintaként részletesebben ismertetem, majd az utána 
következőket csak egyre általánosabb utalásokkal. 
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7.5.3.1. Az előzetes kérdőívből és az MBTI tesztből származó adatok 
Egy-egy változót rendeltünk a 2. mellékletben szereplő előzetes kérdőív (adatlap) 

egyes kérdéseihez. 

Az első kérdések a demográfiai és szociológiai háttéradatokra vonatkoznak. Az 
életkort a kor nevű egyszerű számértéket tartalmazó változóba írtuk (arány-skálájú 
változó, egész értékre kerekített tartalommal). A nem nominális dichotóm változó, 
0 értéke fiút, 1 értéke lányt jelöl. A lakhely és az anyagi helyzet változók háromfokozatú 
skálák leképezései ordinális változókba (0 = Budapest, 1 = tízezer lakos fölötti település, 
2 = tízezer lakos alatti település; 0 = átlagon aluli, 1 = átlagos, 2 = átlagon felüli). 

A következő kérdések a számítógép- és Internet-használatban való gyakorlottság 
különböző aspektusait járják körül. Az, hogy van-e otthon számítógépük, illetve van-e 
saját külön számítógépe, egy-egy kétállapotú (dichotóm), de ordinálisnak tekinthető 
változóba került (otthonsg és sajatsg; 0=nem, 1=igen). 

A számítógép-használat gyakorisága (sggyak) és az Internet-használat gyakorisága 
(interalk) egy-egy ötfokozatú skála ordinális változójaként jelenik meg. (Az előbbi 
esetében 0 = „csak informatika órán”, 1 = „hetente egyszer-kétszer”, 2 = „napi 1-2 óra”, 
3 = „napi 2-4 óra”, 4 = „napi 4 óránál több”; az utóbbi esetében 0 = „nem találkozott 
vele”, 1 = „éppen csak találkozott vele”, 2 = „hébe-hóba”, 3 = „hetente”, 4 = „naponta”.) 
Feltételezhető volt, hogy nemcsak a számítógép-használatban való jártasság általában 
könnyítheti meg a szoftverhasználó dolgát, hanem a konkrét hipertext-alapú oktatóanyag 
esetében előny lehet az Internet-használatban való gyakorlat. Hasonlóképpen 
rákérdeztünk külön-külön a számítógépes játékok, a szövegszerkesztők, stb. 
használatának gyakoriságára – s ezek közé „csempésztünk” két olyan programcsoportra 
vonatkozó kérdést is, amiknek az előzetes ismerete feltehetően előnyt jelenthet a 
multimédia oktatóanyagunk használatakor: ezek a számítógépes lexikonok és az 
oktatóprogramok (ha esetleg már találkoztak ilyennel). Szabad lehetőségként még egy 
tartalék skálát is felvettünk, egy plusz szabadszöveges változóval, ha esetleg még 
valamilyen szoftver-csoport megemlítését fontosnak érezték volna. 

Több kérdéssel próbáltuk feltérképezni, hogy a kísérleti személy mennyire humán 
vagy reál beállítottságú, illetve mennyire műszaki érdeklődésű, mennyire szereti az 
informatikát. Ebből a szempontból érdekesek az olvasási szokásai is: igen-nem jellegű 
dichotóm változókba került pl., hogy olvas-e szépirodalmat, vagy olvas-e 
számítástechnikai könyvet, magazint. A kedvenc tantárgyak felsorolását is ebből a célból 
soroltuk ilyen igen-nem jellegű változókba, s ezt a célt szolgálják a különböző tantárgyak 
osztályzatai is. 

Általánosabb jellemző a tanulmányi átlag. (A tanulmányi átlag és az előbb említett 
tantárgyi osztályzatok felhasználása alapos körültekintést igényel, ugyanis a 
vizsgálatsorozat első fele még 2001 őszi félévben zajlott, így nem voltak féléves jegyek – 
a 8. évfolyam végi jegyek viszont még különböző általános iskolákból származtak, amik 
értékelési szintjei között jelentős különbségek lehetnek. Az osztályzatokra és az átlagra is 
igaz, hogy mivel nem standardizált tesztek eredményei, ezért pedagógiai szempontból 
csak ordinális változónak tekinthetjük.) 

A 7.5.2. fejezet második pontjában ismertetett MBTI pszichológiai teszt kognitív 
stílusra vonatkozó eredményei többféleképpen kódolva kerültek változókba. Az MBTI 
négy független dimenziója közül az egyik domináns lehet; ennek betűkódja az mbtidom 
nominális kategóriaváltozóba került. A négy dimenzió pontértékei standardizált teszt-
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eredmények, így egy-egy arány-skálájú változóba kerültek. (Egész számok, de így is az 
árnyaltabb skálájú változóink közé tartoznak.) 

 

7.5.3.2. A vizsgálat első szakaszának, az oktatóanyaggal való ismerkedés 
ötperces időszakának adatai 

Az e szakaszhoz tartozó változók nevének utolsó karaktere „1”. 

Mint azt a vizsgálat menetének bemutatásánál (a 7.5.2 fejezet 5. pontjában) már 
megfogalmaztam, a valódi szoftverhasználat első öt perce kötetlen böngészés volt. 
Mindössze azt az általános instrukciót adtuk a diákoknak, hogy próbálják áttekinteni, az 
oktatóanyag nagy vonalakban milyen részekből (fejezetekből) áll. Ezek után az első 
SPSS változókba fogalmazott kérdéskörök áttételesen arra adnak információt, hogy 
milyen kognitív stílussal, megismerési módszerrel, mennyire alaposan, racionálisan, 
következetesen láttak hozzá az oktatóanyag megismeréséhez. 

 

Ezen belül az első kérdéskör arra vonatkozott, hogy felhasználók a képernyő részeit (a 
fő tartalmat hordozó terület körül látható navigációs gombokat és speciális ikonokat) 
mennyire alaposan derítették fel. 

Az első változók a speciális ikonok (szószedet, térkép, stb.) használatára vonatkozó 
adatokat tartalmazzák. Az ikonra1 igen-nem tartalmú változó azt adja meg hogy 
érdekelték-e őket az ikonok legalább annyira, hogy egyáltalán fölé vigyék az egérkurzort. 
Az ikonolv1 számlálással kapott – gyakoriság jellegű – változó: az ikonok fölé menve 
hányszor várják meg a címke (tooltip) megjelenését. Voltak, akik számára nem is derült 
ki, hogy ha hosszabban időznek egy ikon felett, akkor magyarázó tooltip jelenik meg. Ők 
vagy azonnal kipróbálták, hogy mi történik a hatására, vagy már a tooltip megjelenése 
előtt elvesztették az ikon iránti érdeklődésüket. Mások – az óvatosabbak és az 
alaposabbak – kattintás előtt inkább végignézték szinte mindegyik tooltip szöveget, és 
csak a lehetőségek feltérképezése után kattintottak Az ikonkat1 változó az ikonokra való 
kattintásokat számlálja. A szoszed1 és a terkep1 változó a későbbi használat 
szempontjából legfontosabb két speciális ikonra (szószedet, térkép) való kattintást 
kódolja. 

xgomb1: Használta-e a képernyő jobb felső sarkában lévő X (kilépés) gombot, 
esetleg – tévesen – navigációs szándékkal? Az interjúk során ugyanis kiderült, hogy 
néhányan az X gombot a fejezetekben való visszalépésnek gondolták, ezért nyomták meg 
többször is, tehát navigálásra próbálták használni. Persze volt, aki még tévesebben, 
miden koncepció nélkül próbálta ki. 

A gombok1 változó olyan skála, ami 1, 2, 3 értéket képes felvenni, és azt adja meg, 
hogy a képernyő bal felső sarkában lévő három fő navigációs gomb (vissza, előre, 
kezdőoldal) közül hányat használt? A multimédia-oldalakon elhelyezett hivatkozások 
(linkek) használatán túl elegendő lehet csupán a vissza gombot használni; a másik két 
gomb használata nem nélkülözhetetlen, csak egyes esetekben célszerű. 

A cimsor változóba azt kódoltuk, hogy a kísérleti személyek az ismerkedési szakasz 
folyamán kipróbálták-e a címsorba épített navigációs lehetőséget: a címsorban az 
aktuális oldal címe felett látható az adott oldalnak az oktatóanyag alapvető fa-
struktúrájában való elhelyezkedését mutató főfejezet és alfejezet (alfejezetek) felsorolása 
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(mint például a 7-3. ábrán); az itt szereplő fő- és alfejezetcímekre kattintani is lehet, és e 
hivatkozások (linkek) a megfelelő kezdőoldalakhoz vezetnek. 

 

 
7-3. ábra: Navigációra is használható címsor. 

A „Multimédia” fejezet „Mozgóképek” alfejezetén belül az „M-JPEG és MPEG videó” című 
témánál tartunk. A „Multimédia”, illetve a „Mozgóképek” szóra kattintva a megfelelő 

fejezet, ill. alfejezet kezdőoldalára jutunk. 

 

A második kérdéskör arra vonatkozott, hogy a felhasználók a kötetlen, de nem teljesen 
céltalan böngészés öt percében mennyire alaposan, milyen módszerrel tájékozódnak a 
fejezetek tartalmáról, terjedelméről és felépítéséről. 

A nyolc fejezet mindegyikére vonatkozóan egy-egy változó azt tartalmazza, hogy a 
vizsgálat első (ismerkedési) szakaszában az adott fejezetbe hányszor tért be, az adott 
fejezeten belül hány hivatkozásra (linkre) kattintott rá, az adott fejezet alapvető fa-
struktúrájában milyen mélyre (hányadik szintig) jutott el, és az adott fejezetben 
összesen mennyi időt töltött el. Például az mm1 változó azt számlálja, hogy a 
felhasználó Multimédia fejezetet hányszor érintette. Az mmlin1 változó azt számlálja, 
hogy a Multimédia fejezeten belül hány linket próbált ki összesen. Az mmm1 változó azt 
adja meg, hogy mi volt az a legnagyobb mélység, ahova eljutott a Multimédia fejezet 
struktúráján belül. Az mmido1 változó azt adja meg, hogy mennyi időt tölt a Multimédia 
fejezetnél. (Ezek az adatok a Multimédia fejezet esetében különösen fontosak, mert 
később a tanulási feladatnál is ebben a fejezetben kellett eligazodniuk, és az ottani 
gyorsaságukat, helyzetfelismerésüket nyilván befolyásolta, hogy mennyi időt töltöttek itt 
a programmal való ismerkedés időszakában.) 

Ezeknek a – külön-külön is érdekes – részadatoknak az összegzése az osszfej1 
változó (azt számlálja össze, hogy összesen hány fejezetet nézett meg; értéke maximum 
8), az osszlin1 változó (összesen hány linkre kattintott) és az osszm1 változó (a teljes 
anyag fa struktúrájában maximálisan milyen mélyre jutott le). 

 

A további változók az egyes fejezetekben felmerült bizonyos speciális kérdésekre 
vonatkozóan adnak információt. 



A saját fejlesztésű multimédia oktatóanyag vizsgálata 

Hercegfi Károly: Multimédia oktatóanyag fejlesztésének és bevezetésének minőségbiztosítási kérdései – Ph.D. értekezés, 2005. 105

A Multimédia fejezet kezdőoldalán például van egy 
tipikusnak mondható szoftver-ergonómiai hiba: a 7-4. 
ábrán látható főmenü esetében a képek nem aktív hivat-
kozások, csak a szövegek. (Ráadásul a képek nagyok és a 
bal oldalon, az olvasási irány szerint előbb szerepelnek, 
mint a szövegek.) Ahhoz, hogy megállapíthassuk, 
mennyire okoz ez problémát, és milyen típusú felhaszná-
lóknak okoz ez nagyobb problémát, a következő változó-
kat alkalmaztuk: 

o Felmerül-e a probléma, hogy a képekre kattint 
a szöveg helyett? (kepekre1) 

o A képre kattintások száma. (keprek1) 
o Az első képre kattintástól az első szövegre 

kattintásig eltelt idő, vagyis a probléma miatt 
elvesztegetett idő. (keprei1) 

Az ebbe a három változóba kerülő adatok csak részeredménynek tekinthetők. Az első 
öt perces ismerkedés során nem is biztos, hogy a kísérleti személyek a Multimédia 
fejezet felé vetődtek. A második szoftverhasználati szakasz, a tanulási feladat során 
azonban mindenképpen eljutottak ide, ugyanis az ott feladatként megjelölt anyagrészek 
ennek a fejezetnek a részei. A tanulási szakasz ideje alatt másik három hasonló változóba 
rögzítettük a megfelelő adatokat: kepekre2, keprek2, keprei2. A kiértékelés szempont-
jából a két szakaszt összegző változók a legfontosabbak: ossz_kre, ossz_ki, ossz_ki. 

Ezt a konkrét problémát további változók bevonásával is elemezhettem volna. 
Későbbi INTERFACE vizsgálatok esetén a most alkalmazott feldolgozási módszer 
továbbfejlesztéseként feltétlenül érdemes lesz a mentális erőfeszítés mértékével 
arányos profilgörbe-értékeket is a táblázatos statisztikai vizsgálatok körébe bevonni. 
Most azonban ezzel a lehetőséggel nem éltem, mert ehhez még több kisebb módszertani 
kérdést tisztázni kell. Például pontosan mely értékeket, vagy mely értékek átlagát vegyük 
figyelembe; a profilgörbe értékeit közvetlenül vegyük-e figyelembe, vagy az egyéni 
különbözőségek kiküszöbölése érdekében a vizsgálat elején mért relaxáció és 
fejszámolás alatti profilváltozás valamilyen matematikai módszert alkalmazó 
kompenzációjával, stb. Így jelen értekezésemben az egyértelmű idő- és kattintásszám-
jellegű adatok statisztikai feldolgozása mellé a mentális erőfeszítés mértékét jelző 
görbéket csak „puhább” módszerrel, a kísérleti eredmények alátámasztására és könnyebb 
interpretálására alkalmazom. 

Ehhez hasonló problémákra – pl. az előző fordítottja: nem aktív szövegre kattintás ott, 
ahol egy grafikus jel az aktív hivatkozás, és a szöveg nem – hasonló változókkal 
rögzítettünk adatokat. Az eredményeket a 7.5.4. fejezetben ismertetem. 

 
Egy másik szoftverhasználati probléma a Hardver fejezet egyik fontos oldalán 

található. A számítógép-ház belsejében található hardver-elemeket bemutató ábránál (a 
7-5. ábrán látható módon), ha az egérrel a kép fölé megyünk, akkor kiemelődik (átszíne-
ződik) az alatta levő számítógépes egység (esetünkben az alaplap zöldre változik), és 
megjelenik egy magyarázó tooltip felirat mutatva, hogy éppen mely alkatrészt látjuk. 
Technikai okok miatt azonban csak lassan jelenik meg ez a magyarázó tooltip felirat. (Az 
általam fényképezett és összeállított interaktív ábra elkészítéséhez – egy másik hardver-
oldal animációjával ellentétben – nem Flash animációt, hanem a hagyományosabb, de az 

7-4. ábra: A Multimédia fejezet 
főmenüje 
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ilyen bonyolult ábra esetében lassabb Javascript animációt és a HTML ún. imagemap 
eszközének tooltip lehetőségét használtam.) 

 

 
7-5. ábra: „A ház belseje” oldalnál zavaróan lassan jönnek elő a tooltip feliratok – a 

felhasználók nem várják ki megjelenésüket. 

A diákok egy része nem is volt elég türelmes ahhoz, hogy észrevegye, egyáltalán van 
ilyen szolgáltatás itt. Annak ellenére van ez így, hogy az oldal alján még magyarázó 
szöveg is olvasható: „Fedezd fel az alkatrészeket az egér mozgatásával! Az egeret 
megfelelő helyen tartva meglátod az alkatrészek megnevezését.” Tehát fel kell 
készülnünk arra, hogy hiába írunk le valamilyen tájékoztatást, magyarázó szöveget 
feketén-fehéren, az még korántsem jelenti azt, hogy a felhasználók el is olvassák azt. 

Ezek alapján a toolt1 nevű, igen-nem értékeket felvevő változóba azt kódoltuk, hogy 
az adott kísérleti személy a Ház belseje oldalnál az első lapváltásig megvárta-e a tooltip 
feliratot. 

Az előbbi, Multimédia fejezetben megjelenő példához hasonlóan ennek a tooltip-
megjelenéssel kapcsolatos változónak is megvan a második (tanulási) szakaszra 
értelmezett, sőt, a harmadik (keresési) szakaszra értelmezett változata is: toolt2, toolt13. 
(Az utóbbi nem a teljes harmadik szakaszra, hanem csak annak az első kérdésére 
vonatkozik, mivel ez az oldal ebben a keresési feladatban jut főszerephez.) 
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7.5.3.3. A vizsgálat második szakasza, a tanulási feladat során rögzített adatok 
Az e szakaszhoz tartozó változók nevének utolsó karaktere „2”. 

A tanulási feladat tartalmáról és szerepéről a vizsgálat menetének bemutatásánál (a 
7.5.2. fejezet 6. pontjában) írtam. 

Csak az új típusú változókat emelem ki, az előző alfejezetben szereplő változóknak a 
második szakaszban ismétlődő megfelelőit nem ismertetem külön. 

A feladat megoldásával kapcsolatos az moelero2 változó (hányadik megtekintett 
oldal a Mozgóképek kezdőoldal) és az moeleri2 változó (mennyi idő alatt jut el a 
Mozgóképek kezdőoldalig). 

Néhány speciális kérdéssel foglalkozó változó: 

o mozitet2: A Mozgóképek fejezetben szereplő videofilmek tetszési indexe (utólagos 
szakértői értékelésünk alapján). A négyfokozatú ordinális skála lehetséges érté-
kei: (0) már elsőre sem tetszett; (1) az  első videó első lejátszása tetszett, de utána 
már egyik sem; (2) mindegyik tetszett első lejátszásra, de az ismétlések már nem; 
(3) az ismétlések is tetszettek. 

o moziind2: A videofilmeket a kísérleti személy szándékosan indította-e, vagy csak 
véletlenül mozdította az egeret a kimerevített kép fölé? 

o takart2: Az AVI mozgóképfájlokról szóló oldalon észlelhető tördelési hiba, a 
részben letakart szöveg zavarta-e a kísérleti személyt? 

A teszt2 változóba került a teszt eredménye (0-4 pont). 

A diákok a tanulási feladat során jegyzetelhettek. Az, hogy hogyan tették ezt, az 
felhasználható a kísérleti személyek kognitív stílusának, tanulási módszerének 
jellemzőjeként: a jegyzm2 változóba a jegyzetelés mennyiségét skáláztuk (semmi, 
kevés, ill. sok), a jegyzs2 változóba a jegyzetelés strukturáltságát (strukturálatlan 
folyóírás, enyhén strukturált, erősen strukturált). Feltételezésünk szerint az, aki struktu-
ráltan jegyzetel, az valószínűleg jobban eligazodik a hipertext-struktúrában is. 

 

7.5.3.4. A vizsgálat harmadik szakasza, a keresési feladatsor megoldása során 
rögzített adatok 

Az e szakaszhoz tartozó változók nevének utolsó karaktere „3”. 

A keresési feladatról a vizsgálat menetének bemutatásánál (a 7.5.2. fejezet 7. 
pontjában) írtam. 

 

Az itt rögzített legtöbb változó a keresési feladatsor 11 kérdésére külön-külön 
vonatkozik. Először azokat a változókat sorolom fel, amelyek mind a 11 kérdésre 
ismétlődnek. (A következő példaváltozók az 1. kérdés esetére megfogalmazott változa-
tok.) 

 
ut13: Milyen útvonalon jutott el az 1. feladat válaszához szükséges oldalra? Hipertext- 

és hipermédia-rendszerek esetében különösen érdekes az útvonal, amin keresztül a 
felhasználó eljut a keresett oldalra. A kérdéssorunkban szereplő kérdések tartalma és 
sorrendje nagyjából feltételez egy általunk előzetesen kigondolt, logikusnak vélt 
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útvonalat, de persze ettől lényegesen is el lehet térni, hiszen egy oldal több helyről is 
elérhető, kerülőúton is megközelíthető, vagy a felhasználó esetleg csak hosszabb 
bolyongás után találja meg. 

Például a feladatsor 1. kérdése esetében („A számítógép alkatrészei közül az alaplapon 
található ROM BIOS neve milyen angol szavak rövidítéséből adódik?”) a következő 
lehetséges útvonalak jöttek szóba: 

1. Főoldal -> Hardver -> Házon belül -> Alaplap -> (a képre kattintva) 
ROM BIOS 

2. Főoldal -> Hardver -> Házon belül -> Alaplap -> (a szövegre kattintva) 
ROM BIOS 

3. Főoldal -> Szoftver -> Szoftver-hierarchia -> BIOS -> ROM BIOS 

4. Főoldal -> Szoftver -> Szoftver-hierarchia -> BIOS (itt megáll – hibásan) 

5. Főoldal -> Az oktatóanyag ismertetése -> Memória -> ROM BIOS 
6. Főoldal -> Az oktatóanyag ismertetése -> Szoftver -> Szoftver-hierarchia -> 

BIOS -> ROM BIOS 

7. Főoldal -> Az oktatóanyag ismertetése -> Szoftver -> Szoftver-hierarchia -> 
BIOS (itt megáll – hibásan) 

A 3. útvonal éppen annyira logikus, mint az 1.: a 6. fejezetben megfogalmazottaknak 
megfelelően alapkoncepciónk volt, hogy a főbb fogalmi csomópontok a felhasználók 
fejében lévő (a jelen esetben az esetleges előismeretektől függően) különböző kognitív 
térképekhez illeszkedő módon, több útvonalon keresztül megtalálhatók legyenek. A 
BIOS (Basic Input Output System) a számítógép legalapvetőbb szoftvere, ami egy 
konkrét, megfogható integrált áramköri elemben, egy ROM (Read Only Memory) 
memória-alkatrészben tárolódik. Így e témakör egyaránt kötődik az alkatrészekkel 
foglalkozó Hardver fejezethet, és a szoftverek egymásra épülését elmagyarázó Szoftver 
fejezethez is. 

Látható, hogy az általunk leglogikusabbnak gondolt 1. útvonal nem is a legrövidebb, 
hiszen az 5. útvonallal, az oktatóanyag ismertetésénél a szerzők és az általuk írt fejezetek 
felsorolásán keresztül gyorsabban elérhető a cél – de ebben nincs sok logika, csak annyi, 
hogy Fischer Henrik kollégám neve mellett szerepel egy felsorolásban, hogy többek közt 
a Memóriáról szóló alfejezetet ő írta.  

Érdekességként megjegyzem, hogy kezdetben a lehetséges útvonalak közé – ennél a 
kérdésnél – fel se vettük az utolsó hármat, ahol az oktatóanyag ismertetésén keresztül 
közelíthető meg a cél. Töviről hegyire ismertem az általam szerkesztett, s részben általam 
írt CD anyagát, mégsem gondoltam erre a lehetőségre. Csak a 16. vizsgálat alkalmával 
jutott célhoz ezen az úton a kísérleti személy – ő egyfajta tartalomjegyzékként használta 
ezt az oldalt, ami eredetileg a szoftver alkotóit, és az általuk készített fejezeteket sorolta 
föl. Tehát a szoftver készítőinek fel kell készülniük arra, hogy a felhasználók nem várt 
útvonalon jutnak el egy oldalra. 

 

segit13: Az esetleges útbaigazító segítségnyújtások száma. Ha a kísérleti személy 
valahol elakadt és az előzetes instrukciónk ellenére segítséget kért, vagy ugyan nem kért, 
de már túl hosszú időt töltött valamivel, akkor mi lendítettük tovább egy-két magyarázó 
szóval. Ezt a lehetőséget próbáltuk elkerülni, de nem mindig sikerült. Ez a változó már 
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csak azért is fontos, mert egy ilyen segítség után az idő-adatok és a kattintások száma 
máshogy mérlegelendő, hiszen e nélkül még több időt töltött volna a feladattal. 

 

ido13: Mennyi időt tölt összesen az 1. feladattal? 

 

oldal13: Oldalváltások száma. (Vagyis nem a megtekintett oldalak száma – hiszen 
egy oldalra többször is visszatérhet.) Ha ez indokolatlanul magas, akkor az – feltételezé-
sünk szerint – azt jelzi, hogy a felhasználó nem igazodik ki az információstruktúrában, 
nem állt össze benne a kép. 

 

pont13: A feladatra adott válasza hány pontot ér? Tanári tapasztalataimra alapozva az 
egyes keresési feladatok papírra leírt eredményére úgy adtam 0 és 10 közötti pont-
számot, hogy a konkrét feladattól függően a nem teljesen, de részben jó válaszokra 
viszonylag árnyalt módon részpontokat is adtam. Mivel ez nem standardizált teszt, ezért 
a pontszámokat (még a 0 és 110 közé eső összegzést is) csak ordinális skálájú 
változóknak tekinthetjük. 

 

A feladatsor minden kérdéséhez vizsgáltuk a fenti öt szempontot, tehát a fenti 
változókhoz hasonlóan van még ut23, … ut113; segit23, … segit113; ido23, … 
ido113; oldal23, … oldal113; pont23, … pont113 változó is. 

 

Az előbbieknek megfelelően a keresési feladat összesített eredményességére jó mutató 
a 0 és 110 közé eső összpontszámot tartalmazó ossz_p3 változó. 

Azonban a vizsgálatsorozat alatt nem tudtunk teljesen egységesek lenni abban, hogy 
kinek mennyi ideje volt a feladatsorra. A tervezett 20-25 perc helyett néhányan 
gyorsabban végeztek, néhányan azonban nem értek a feladatsor végére. Náluk időnként – 
ha pl. a mérés során a szoftverhasználat módját valamiért különösen érdekesnek találtuk 
– plusz időt adtunk. Így természetesen több pontot értek el, mintha 25 perc után 
abbahagyták volna. Ezt kompenzálandó alkalmazunk egy ossz_pi3 nevű változót, ami 
az eredeti összpontszámnak a rendelkezésre álló idővel fordítottan arányosan 
korrigált változata. Sok ok miatt ezt a változót sem tekinthetjük abszolút 
eredményességi mutatónak – a későbbi összefüggés-vizsgálatoknál mindkét 
összpontszám-változót párhuzamosan alkalmazom. 

 

Az előbbi változókon kívül persze vannak olyanok is, amik csak egy konkrét 
kérdéshez kapcsolódnak. Néhány ilyen következik most. 
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ksz13: Az 1. feladatnál az alaplapon található alkatrészek közül a ROM BIOS-t kell 
kiválasztaniuk. Erre azonban kétféle lehetőség is kínálkozik a 7-6. ábrán bemutatott 
oldalon: egyrészt a felhasználók a kép alatti szövegben – jól láthatóan kiemelt – feliratra 
kattinthatnak, másrészt a kép aktív területére. (A különböző kognitív stílusú 
felhasználóknak eltérő igényeik vannak.) 

 
7-6. ábra: A keresett ROM BIOS szövegesen is fel van tüntetve és az alaplap képén is 

kiemelődik-elszíneződik. 

terit23: A 2. feladatnál a ROM-BIOS oldalán az első adódó hivatkozás (link) eltéríti-e 
a felhasználót? (Ha a felhasználó továbbgörgeti a képernyőt, akkor mindenféle link 
igénybevétele nélkül, az adott oldalon megtalálhatja a 2. választ. A felhasználók egy 
része azonban „elcsábul” az első adandó linknél.) 

kiemel23: Miután a felhasználók megtalálták a 2. kérdésre a választ (a 7-7. ábrán 
látható formában), a ROM-ok három típusa közül gyakran csak azt a kettőt írták le 
válaszukban, amik egyben kattintható hivatkozások (linkek) is, hiszen ezek vannak 
jobban kiemelve. Túlságosan elkülönülnek, pedig a felsorolás mindhárom tagját ugyanaz 
a jel előzi meg. 

 
7-7. ábra: A felsorolás 3 eleme közül gyakran csak az utolsó kettőt – a hiperhivatkozással 

ellátottakat – vették figyelembe. 

gorgi53: Az 5. feladatnál a Grafikus kártya oldal első elérésétől az első görgetésig 
eltelt idő. (A 7.5.4. fejezetben ismertetett módon egyes felhasználóknak sok időbe került, 
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amíg rájött, hogy a kerek egésznek tűnő oldal még folytatódik lejjebb is, és a keresett 
információ ott található; mindössze lejjebb kellene görgetniük.) 

 

7.5.3.5. Az interjúk feldolgozásából származó táblázat-adatok 
Az e szakaszhoz tartozó változók nevének utolsó karaktere „4”. 

Az interjúkról a vizsgálat menetének bemutatásánál (a 7.5.2. fejezet 8. pontjában) 
írtam. 

Néhány visszatérő kérdésre adott választ feldolgozható változóba kódoltunk. Például: 

o háttér4: Látott-e logikát a háttérszínek változásában? 
o logikus4: Mennyire tartja logikus felépítésűnek az anyagot? 
o ajanl4: Kinek ajánlaná az oktatószoftvert? 

 

7.5.4. Megfigyelések, tapasztalatok, következtetések 

Mindenekelőtt hangsúlyozok néhány első, általános tapasztalatot: 

 Tetszik a diákoknak. 
 Alapjában jól tájékozódnak a bonyolult hipertext-es struktúrában. 
 A bonyolult hurkokat is tartalmazó struktúra lehetővé teszi, hogy különböző 

diákok különböző úton találják meg ugyanazt. 
 Ehhez azonban jól átgondolt struktúra szükséges. 
 Jól átgondolt tanári útmutatás, feladatmegadás kell. 

 

A következőkben néhány fő témakörbe csoportosítva részletes megállapításokat 
teszek. 

A megállapítások egy része tudományos szempontból igényesebb statisztikai háttérrel 
rendelkezik, más része csak észrevétel, de gyakorlati szempontból érdekesnek tekinthető. 

Hangsúlyozom, hogy az igen nagy mennyiségű információt rögzítő INTERFACE 
vizsgálatsorozat minden szempontból teljeskörű kiértékelésére nem törekedhettem, 
hanem 

o egyrészt bizonyos, a szoftverfejlesztés vagy a disszertáció szempontjából 
érdekes jelenségekre, összefüggésekre fókuszáltam, 

o másrészt az eddigi vizsgálatoknál részletesebb, alaposabb módszertanra 
kívántam példát, a megvalósíthatóság alátámasztását adni. 

 



A saját fejlesztésű multimédia oktatóanyag vizsgálata 

Hercegfi Károly: Multimédia oktatóanyag fejlesztésének és bevezetésének minőségbiztosítási kérdései – Ph.D. értekezés, 2005. 112

7.5.4.1. Az összefüggésekben alapvető független változónak tekintett egyes főbb 
változók megoszlása 

A 7.5.3.1. alfejezetben ismertetett módon az előzetes kérdőív és az MBTI 
pszichológiai teszt számos adatát rögzítettük. Ezek a kísérleti személyek demográfiai és 
szociológiai hátterére, tanulmányi eredményére, informatikai érdeklődésére és 
gyakorlottságára, humán-reál beállítottságára, kognitív stílusára vonatkozó adatok. 

A 7.5. fejezet bevezetőjében kifejtettek szerint szándékunk az volt, hogy a kísérleti 
személyek a legfontosabb célcsoport (a középiskolák 9. évfolyamának tanulói) meglehe-
tősen heterogén populációját tükrözze. 

A következőkben a legfontosabb jellemzőket emelem ki, valamint azokat a változókat, 
amelyek az összefüggések ellenőrzése során független változóként jól differenciálónak 
bizonyulnak. 

 

A legtöbb adat mind a 21 kísérleti személyre vonatkozóan rendelkezésünkre áll, de 
néhány változó esetében – technikai okok miatt – részleges adatvesztéssel kellett számol-
nunk. 

A vizsgálatsorozat fő része 13 közgazdasági szakközépiskolai és 8 műszaki 
szakközépiskolai tanuló közreműködésére épült. Ez a megoszlás megfelel a 7.5. fejezet 
bevezetőjében megfogalmazott szándékunknak, hogy a teljes populációt tükröző módon 
a nem műszaki érdeklődésűek legyenek többségben. 

A 14 lány és 7 fiú arány természetesen nem tökéletes, de a konkrét, bevont iskolákat 
tekintve nem tudtuk az előző szempontot és a nemek arányát egyaránt ideálisra 
választani. 

A vizsgálat időpontjában pontosan ugyanannyian (7-en) vallották magukat 
14 évesnek, mint ahányan 15 évesnek vagy 16 évesnek. Ez megfelel annak a 
tendenciának, hogy nemcsak a hagyományos „évvesztesség”, hanem egyéb okok (az 
általános iskola megkezdésének halasztása, a középiskola esetleges újrakezdése más 
intézményben, vagy „egyszerű” bukás) miatt is a szakközépiskolák első (9.) évfolyamán 
14 évesnél idősebb tanulók is nagy arányban vannak jelen. 

Állandó lakóhelyként csak 4-en jelölték meg Budapestet, 13-an tízezer lakosnál 
nagyobb vidéki települést (pl. Érd) jelöltek meg, s csak 1 fő jelölt meg tízezer lakosnál 
kisebb települést. Az érintett iskolákba valóban elsősorban Budapest vonzáskörzetéből 
járnak diákok. Ez az arány egyrészt jó, hiszen az ország lakosságának kevesebb, mint 
egyötöde él csak Budapesten, de a főváros környéki alvóvárosok valójában nem 
reprezentálják a vidéki településeket. 

Anyagi helyzetét sajnos 19 diák átlagosnak minősítette, és csak 2 diák jelölt meg 
átlagosnál magasabb szintet. (Természetesen egy kérdőívben ilyen kérdésre még akkor 
sem nyilatkoznak szívesen és tudatosan a válaszadók, ha anonim vizsgálatról van szó.) 
Mindenesetre a vizsgálat szempontjából – ha már nem reprezentatív a teljes populációra 
– van előnye annak, ha az átlag szerepel nagyobb arányban, mintha a szélsőségek 
jelennének meg. 

A 21 tanuló közül 20 családjában a vizsgálat idején volt otthon számítógép; ennél 
fontosabb (jobban differenciáló) adat azonban az, hogy 9 diáknak saját külön 
számítógépe is volt, 12 diáknak nem. 
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A 7-8. és 7-9. ábrán látható grafikonok alapján elmondható, hogy általában a 
szoftverhasználatban és a hipertext-alapú oktatóanyag használatban szerepet játszó 
számítógép- és Internet-használati gyakorlottság a vizsgálatba bevont tanulók 
esetében jól differenciáló változókban jelenik meg. 
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7-8. ábra: A számítógép-használat gyakorisága 
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7-9. ábra: Az Internet-használat gyakorisága 

 

Szerencsére a kísérleti személyek egy része már találkozott olyan szoftverrel, ami 
bizonyos szempontokból hasonlít a vizsgált multimédia oktatóanyagra, míg más része 
nem találkozott még hasonlóval sem. Erre mutat adatokat a 7-10. és a 7-11. ábra. 
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7-10. ábra: A számítógépes lexikonokkal való 

találkozás gyakorisága 
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7-11. ábra: Az oktatóprogramokkal való 
találkozás gyakorisága 

Mint azt a 7.5.3.1. alfejezetben kifejtettem, számos változó segítségével próbáltuk 
körbejárni, hogy ki mennyire humán vagy reál beállítottságú, mennyire tekinthető 
műszaki, illetve informatikai érdeklődésűnek. 
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A humán beállítottságra vonatkozó, jól differenciáló adat például, hogy 10 kísérleti 
személy szokott szépirodalmat olvasni, 11 nem. 

Az informatikai érdeklődésre vonatkozó adat, hogy 7-en szoktak számítástechnikai 
könyveket vagy/és magazinokat olvasni, 14-en nem. (Ez megfelel a korábbiakban 
kifejtett elvárásunknak, hogy legyenek műszaki, sőt informatikai érdeklődésű kísérleti 
személyek, de ne legyenek túlsúlyban.) 

A kedvenc tárgyak felsorolásánál a tanulók több tárgyat is felsorolhattak. A 
felsorolásban 7 diáknál szerepelt az informatika (14-nél nem), 8 diáknál a 
matematika (13-nál nem), 12 diáknál szerepelt humán tárgy (irodalom, történelem, 
idegen nyelv) (9-nél nem). Ez jó megoszlás, de a kiértékelést megnehezíti, hogy számos 
diák jelölt meg egyaránt humán és reál vagy műszaki tárgyat is. 

A 8. tanév végi informatika osztályzat nem jól differenciál (az általános iskolai 
mércék változatosságán túl valószínűleg – ekkor legalábbis – probléma volt az általános 
iskolai informatika oktatás színvonala): 10 diák jeles (5) jegyet, 6 diák jó (4) jegyet, 
1 diák elégtelen (1) minősítést kapott, 4 diáknak nem volt nyolcadikos informatika 
osztályzata. 

A reál beállítottságra azonban (kellő körültekintés mellett) jó mutató a nagy 
hagyományokkal rendelkező matematika tárgy osztályzata (7-12. ábra). 
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7-12. ábra: A 8. tanév végi matematika osztályzatok 

A humán beállítottságra vonatkozó mutató az irodalom jegy: 2 diáknak közepes (3) 
jegye, 13 diáknak jó (4) jegye, 5 diáknak jeles (5) jegye; 1 diák nem emlékezett rá, hogy 
4-es vagy 5-ös volt. 

A 8. tanév végi tanulmányi átlagok eloszlását a 7-13. ábra hisztogramja mutatja be. 
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7-13. ábra: A 8. év végi tanulmányi átlagok hisztogramja 

 Meg kell említenem, hogy az előzőek alapján a matematika jegy, mint a reál 
beállítottság mutatója és az irodalom jegy, mint a humán beállítottság mutatója jól 
differenciáló változónak tűnik, azonban az adatokból kiderül, hogy a vizsgálatban 
résztvevő diákok esetében az irodalom jegy és a matematika jegy általában együtt járt a 
tanulmányi átlaggal: a jobb átlagúaknak – e tanulók esetében – az irodalomjegye és a 
matematika jegye is egyaránt jobb volt. Spearman-féle korrelációs együttható 
kiszámítása alapján a vizsgálatban résztvevő hallgatók esetében a jobb tanulmányi átlag 
erősen (ρ=0,602 együtthatóval) együtt jár a jobb matematika osztályzattal (0,002 
szignifikancia-szinten!), és gyengén (ρ=0,388 együtthatóval) együtt jár a jobb irodalom 
osztályzattal (0,041 szignifikancia-szinten). 

 

Itt jegyzem meg ismét a 7.3.2. alfejezetben már megfogalmazott megjegyzésem. A 
következő huszonkét oldalon az előző bekezdésben szereplőkhöz hasonló statisztikai 
eredményeket közlök. A statisztikai számításoknál a statisztikával foglalkozó 
szakirodalom (többek közt RAPPAI, 1994; VARGA, 1993; VARGHA, 2000) szerinti 
elnevezések és konvenciók alapján az előre rögzített 0,05 szignifikancia-szintet 
tekintettem elfogadható tévedési valószínűségnek.  Az eredményeknél szerepeltetem az 
SPSS statisztikai szoftver segítségével megkapott tényleges szignifikancia-szinteket, 
azaz, hogy a statisztikai eredményhez mekkora tévedési valószínűség tartozik. Ez a szám 
(amely, ha kisebb vagy egyenlő, mint 0,05, akkor szignifikánsnak nevezem az 
eredményt) egyes statisztikával foglalkozó művekben (pl. RAPPAI, 1994) 
szignifikancia-érték elnevezéssel szerepel, én azonban általában a megszokottabb 
(tényleges) szignifikancia-szint elnevezést használom. 

 

Az MBTI pszichológiai teszt kognitív stílusra vonatkozó eredményei jól differenciáló 
változókat adtak eredményül. A 7.5.3.1. alfejezetben kifejtetteknek megfelelően több, 
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alapjában különböző kategóriaváltozóba és skálaváltozóba került adat. Most a 7-12. 
ábrán csak egy szempont szerint mutatom be az eredményeket: valóban különböző 
kognitív stílusú felhasználóink voltak. (Sajnos meg kell jegyeznem, hogy adatvesztés 
miatt a 21 kísérleti személy közül csak 14 MBTI adataival rendelkezünk.) 
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7-14. ábra: A domináns kognitív funkciók az MBTI teszt alapján 

 

A 7.5.3.3. alfejezetben ismertetett okokból a felhasználók kognitív stílusának, tanulási 
módszerének jelzőjeként értelmezhetjük, hogy a tanulási szakasz során hogyan 
(mennyit és mennyire strukturáltan) jegyzeteltek. E jellemzők megoszlását mutatja be 
a 7-15. és a 7-16. ábra. 
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7-15. ábra: A jegyzetelés mennyisége a tanulási 

szakasz során 
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7-16. ábra: A jegyzetelés strukturáltsága a 
tanulási szakasz során 
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7.5.4.2. A vizsgált szoftver használatának eredményessége 
A 7.5.3.4. alfejezetben kifejtettek szerint a konkrét szoftver használatának 

eredményességére nem teljesen általános érvényű, de gyakorlati szempontból értékes és 
jól használható adat a keresési feladat során elért összpontszám (ossz_p3, 0-110 közti 
ordinális skála) és ennek az összpontszámnak a végrehajtási idővel fordítottan arányosan 
korrigált változata (ossz_pi3). 

A korrigálatlan összpontszámok (ossz_p3) 
átlaga 79,6, minimuma 16, maximuma 110, szórása 25,7 volt. 

Az idővel korrigált összpontszámok (ossz_pi3) 
átlaga 73,4, minimuma 14,2, maximuma 128,9, szórása 30,0 volt. 

E két változó gyakorisági eloszlását a következő két (7-17. és 7-18.) ábra hisztogramja 
mutatja. 
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7-17. ábra: A keresés alatt elért összpontszámok 

(ossz_p) hisztogramja 
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7-18. ábra: A keresés alatt elért összpontszámok 

idővel korrigált értékeinek (ossz_pi) hisztogramja 

A 7.5 fejezet bevezetőjében kifejtettek szerint a vizsgálatsorozat egyik célja az volt, 
hogy igazoljuk: a vizsgált multimédia oktatóanyag nemtől, szakmai irányultságtól és 
egyéb jellemzőktől függetlenül széles felhasználói kör számára jól használható. 

Az természetesen vállalható, hogy a számítógépet és a vizsgálthoz hasonló alkalmazá-
sokat gyakrabban használók kissé hatékonyabban használják a szoftvert. A következők-
ben bemutatott, feltárt összefüggések esetében arra keresek választ, hogy ezek az 
egyébként akceptálható összefüggések nem túlságosan determinisztikus hatásúak-e, ill. 
nem jelenik-e meg olyan egyéb összefüggés, ami túlságosan leszűkítené a sikeres 
felhasználók körét. 

Újra kiemelem, hogy ezek az általános használhatósággal összefüggő eredmények 
csak egy kis részét képezik az INTERFACE vizsgálatsorozat eredményeinek. Ez csak a 
vizsgálatsorozat egyik céljával függ össze – a következő alfejezetekben (leginkább a 
7.5.4.5. és a 7.5.4.6. alfejezetben) érdekes szoftver-használhatósági részletkérdésekre 
vonatkozó eredményeket közlök. 

 

A következőkben ismertetett módon a 8. mellékletben közölt Spearman-féle 
korrelációszámítás eredményei az összpontszámok és néhány független változó között 
összefüggéseket mutatnak. 
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A korrelációszámításba bevont, kevés (3-5) értéket felvevő ordinális változókkal, mint 
csoportképző változókkal elvégzett Kruskal-Wallis próbák (10. melléklet) az 
összpontszámok csoportonkénti alakulásában nem mutattak ki szignifikáns eltéréseket. 
Ez azokban az esetekben, ahol a korrelációszámítás egyébként szignifikáns eredményt 
hozott, azt jelenti, hogy a csoportok nem különülnek el erősen egymástól, és csak 
viszonylag enyhe korrelációról beszélhetünk. 

Az összpontszámok kétértékű (dichotóm) változóktól való függését Mann-Whitney 
próbákkal (9. melléklet) ellenőriztem. 

 

A Spearman-féle korrelációszámítás szerint a korrigálatlan összpontszám (ossz_p3) 
szignifikánsnak tekinthető (0,05 érték alatti szignifikancia-értékű) módon csak 
viszonylag gyenge (ρ<0,47 együtthatójú) korrelációkat mutat: az előre feltételezettek 
szerint a számítógép-használat gyakoriságával ρ=0,371 együtthatóval 0,049 
szignifikancia-szinten, az Internet-használat gyakoriságával ρ=0,470 együtthatóval 0,016 
szinten korrelál. Ugyanezek a viszonyok a korrigált összpontszámra (ossz_pi3) 
vonatkozóan árnyaltabbak: a számítógép-használat gyakoriságával nem szignifikáns az 
összefüggése, viszont az Internet-használattal erősebb és szignifikánsabb (ρ=0,541 
együttható, 0,006(!) szignifikancia-szint). 

Fontos, hogy az előbbi eredményváltozók nem korrelálnak szignifikánsan a 
tanulmányi átlaggal, az informatika vagy a matematika osztályzattal. Azaz egyértelműen 
kimondható, hogy a vizsgált multimédia oktatóanyag nem csak jó tanulóknak, nem 
csak reál beállítottságúaknak, nem csak informatikai érdeklődésűeknek hasznos, 
hanem a felhasználók széles köre hasonló eredménnyel alkalmazhatja. Azonban árnyalja 
a képet, hogy az előre feltételezettek szerint a humán beállítottságúaknak – legalábbis a 
jó irodalom osztályzat alapján annak tekintetteknek – enyhe (a két összegző változóra 
ρ=-0,399, ill. ρ=-0,391 együtthatójú) korrelációval (0,037, ill. 0,040 szignifikancia-
szinten) gyengébb az eredményük. 

 

A korrigált összpontszám nem, de a korrigálatlan összpontszám szignifikánsan (0,032 
szignifikancia-szinten) korrelál (ρ=0,509 együtthatóval) az MBTI pszichológiai teszt J-P 
(Judgement – Perception, Ítéletalkotás – Észlelés) dimenziójával. Ez azzal függ össze, 
hogy egy látványos, sok ingerrel segítő multimédia anyag azon felhasználók számára 
kissé alkalmasabb, akik a világ megismerésében jobban támaszkodnak az észlelésre és 
befogadásra, mintsem rövid, felületes észlelet alapján, saját fejük törvénye szerint 
gyorsan döntésre (ítéletre) jutnának. 

Hangsúlyozom azonban, hogy a két összpontszám-alapú eredményváltozó a 
vizsgálatba bevont többi változóval (a többi MBTI dimenzióval, többi osztályzattal, az 
oktatóprogramok használatának gyakoriságával, stb.) nem korrelálnak szignifikáns 
szinten. 

A Mann-Whitney próbák szerint a korrigálatlan összpontszám nem függ 
szignifikánsan a próbákba bevont változókkal, a korrigált összpontszám viszont 
összefügg azzal az informatikai érdeklődést mutató jelzővel, hogy olvas-e 
számítástechnikai könyveket, magazinokat (0,025 szignifikancia-szinten), valamint a 
felhasználók iskolájával (0,030 szignifikancia-szinten a műszaki szakközépiskolások 
eredményesebben használták) és a felhasználók nemével (0,030 szignifikancia-szinten a 
fiúk eredményesebben használták). Rögtön hozzáteszem, hogy a korábbiakban hivatko-
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zott módon a vizsgálatba bevont kísérleti személyek esetében az iskola változó tartalma 
majdnem teljesen együtt jár a nem változóval, ezért itt, és a következőkben a két 
szempont közül nem tudjuk eldönteni, hogy melyik számít valódi összefüggésnek, s 
melyik csak a másikból adódó együttjárás. 

 

A 8. mellékletben szereplő korreláció-értékek közül még megemlítem, hogy az 
összpontszám természetesen gyakran korrelál a részpontszámokkal és részidőkkel. 

Érdekesebb összefüggés, hogy mind a korrigálatlan, mind az idővel korrigált 
összpontszám korrelál a kötetlen ismerkedés öt percében bejárt (kattintott) linkek 
számával: ρ=0,502, ill. ρ=0,658 együtthatóval, 0,010, ill. 0,001(!) szignifikancia-szinten. 
Ez azt jelenti, hogy aki az ismerkedés alatt gyorsabban, többet kattintgatott, az általában 
jobb eredményt ért el. Ez egyrészt a felhasználók gyakorlottságával függ össze (a 
gyakorlottabbak gyorsabban tekintik át a hipermédia anyagot, könnyebben átlátják a 
kezelőelemeket és az anyag felépítését), másrészt a kognitív (tanulási) stílusukkal függ 
össze (aki nem folyamatosan olvassa a szöveget, hanem képes gyorsan áttekinteni, 
exploráló típusú tanuló, az egy hipermédia anyag használatában eredményesebb). 

 

7.5.4.3. A különböző felhasználók szoftver-használati viselkedésének néhány 
általános összefüggése 

Ebben az alfejezetben néhány olyan adatot és feltárt összefüggést mutatok be röviden, 
amelyeknek csak közvetve, áttételesen van közük a szoftverminőséghez, de a vizsgálat-
sorozat során a felhasználók szoftverhasználatát markánsan jellemezte. 

A felhasználók a kötetlen ismerkedés szakasza során átlagosan 5,1 fejezetbe néztek 
bele (osszfej1 változó; minimum 3, maximum 8; 2,0 szórással). 

Ez alatt a fejezeteken belül összesen átlagosan 13,0 hivatkozásra (linkre) kattintottak 
(osszlin1 változó; minimum 5, maximum 37; 7,4 szórással). 

Ezek által az oktatóanyag alapvető fa struktúrájában átlagosan 3,1 szint mélységig 
jutottak (osszm1 változó; minimum 1, maximum 6; 1,3 szórással). 

Mann-Whitney próbák segítségével megállapítható, hogy a műszaki 
szakközépiskolások (ill. a fiúk) több hivatkozásra kattintottak. Az iskola, mint 
csoportképző változó esetében 0,001(!) szignifikancia-szinten különbözőnek mondható, 
hogy a műszaki szakközépiskolások átlagosan 19,4, míg a közgazdasági szakközép-
iskolások 9,2 hivatkozásra kattintottak; a nem esetében 0,006 szignifikancia-szinttel jár 
az a különbség, hogy a fiúk átlagosan 18,7, a lányok 10,2 hivatkozásra kattintottak. 

Többet kattintottak a saját számítógéppel rendelkezők (0,014 szignifikancia-szint; 
átlag 17,0 kattintás az átlag 10,1 kattintással szemben), valamint azok, akik annyira 
informatikai érdeklődésűek, hogy szoktak számítástechnikai könyvet vagy magazint 
olvasni (0,049 szignifikancia-szint; átlag 18,4 vs. 10,4). 

Spearman-féle korrelációszámítás alapján megállapítható az a kapcsolat, hogy a 
gyakorlott (gyakorló) számítógép-használók az ismerkedés alatt több hivatkozásra 
(linkre) kattintanak (ρ=0,382, 0,044 szignifikancia-szinten). Az összefüggést alátámaszt-
ja, hogy a számítógép-használat gyakoriságával, mint csoportképző változóval elvégzett 
Kruskal-Wallis próba 0,019 szignifikancia-szinten különbözőnek minősítette a kattintott 
hivatkozások (linkek) számát. 
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Az, hogy a felhasználók a kötetlen ismerkedés szakasza során milyen mélységig 
jutottak elsősorban az Internet-használat gyakoriságával korrelál (ρ=0,509, 0,009(!) 
szignifikancia-szinten). 

Mann-Whitney próbák alapján mélyebb szintig jutottak a műszaki szakközépiskolások 
(0,048 szignifikancia-szint, átlag 3,8 mélységi szint az átlag 2,8 szinttel szemben), azok, 
akiknek saját számítógépük van (0,037 szignifikancia-szint, átlag 3,6 szint az átlag 2,8 
szinttel szemben), valamint azok, akiket annyira érdekel az informatika, hogy ilyen 
témájú könyveket vagy magazinokat olvasnak (0,049 szignifikancia-szint, átlag 3,7 szint 
a 2,9 szinttel szemben). 

Ugyanez a mélység az MBTI teszt kognitív stílust jellemző dimenziói közül kettővel 
is korrelál. A T-F (Thinking – Feeling, Gondolkodás – Érzés) dimenzióval ρ=0,472 
együtthatóval, 0,044 szignifikancia-szinten korrelál, azaz akik „érezni” akarják az 
anyagot, mélyebbre hatolnak, s nem viszi el az idejüket a látottak végiggondolása. A J-P 
(Judgement – Perception, Ítéletalkotás – Észlelés) dimenzióval ρ=0,512 együtthatóval, 
0,031 szignifikancia-szinten korrelál. Azaz akik a világ megismerésében jobban 
támaszkodnak az észlelésre és befogadásra, mintsem rövid, felületes észlelet alapján, 
saját fejük törvénye szerint gyorsan döntésre (ítéletre) jutnának, azok mélyebbre hatolnak 
az anyagban, míg azok, akik gyorsan döntenek arról, hogy szerintük mit tartalmaz egy 
adott fejezet, az ismerkedés során hamar elhagyják azt. 

Összefoglalva: a szakközépiskolás fiúk, főleg, ha gyakorlott számítógép-használók, 
saját számítógépük is van, és annyira érdekli őket az informatika, hogy ilyen témájú 
könyvet vagy magazint olvasnak, többet kattintottak. Majdnem ugyanez a csoport az, aki 
mélyebbre hatolt, de e célfüggvény inkább az Internet-használat gyakoriságától függ, 
mintsem a számítógép-használatétól, és összefüggésben van az MBTI teszt kognitív 
stílust jellemző dimenziói közül kettővel. 

 

 

7.5.4.4. A különböző multimédia elemek fogadtatása a különböző felhasználók 
részéről 

Az oktatóprogram fejlesztésekor a 6.3.2. fejezetben ismertetettek szerint a megcélzott 
elsődleges korcsoportnak megfelelően színes, mozgalmas felhasználói felületet 
terveztünk és készítettünk. Azonban azt, hogy egy-egy videó, animáció vagy háttérzene 
tetszeni fog-e a felhasználóknak, vagy zavarni fogja-e őket, természetesen pontosan nem 
tudhattuk előre. 

1. A felhasználó szándéka nélkül, „véletlenül” induló videók 

A multimédiás elemeknek – videó, animáció, hang, fotó, grafika – a tanulók 
egyértelműen örültek. Az interjúkban pozitívan nyilatkoztak róluk: „Feldobják az 
anyagot.”, „Akár több is lehetne belőle.”  

Azonban az AVI és az MPEG mozgóképfájlokról szóló fejezetekben a videó csak 
akkor indul el, ha egérrel elhaladnak a kimerevített kép felett; akkor viszont minden 
esetben, tehát akár hatodjára is… Egyrészt volt olyan lány, aki szorgalmasan jegyzetelt 
az oldalról, az egeret meg se mozdította, számára tehát ki sem derült ez a lehetőség. Ez 
azonban ritka. A nagy többség véletlenül a kép fölött is elhaladt az egérrel, ezzel 
elindították a videót (→meglepődés), és mivel azok viccesek voltak, ezért többnyire 
elnevették magukat, látszott rajtuk, hogy tetszik nekik, oldotta a feladatból adódó 
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stresszt. A megkönnyebbülés szívritmus-variabilitásban megmutatkozó ténye egy ilyen 
jelenetet során a következő (7-19.) ábrán látható. Azt, hogy ez nem egyedi eset, hanem a 
felhasználókra általában jellemző mintázat, két másik felhasználó hasonló jelenetének 
profilgörbéivel illusztrálom (7-20. és 7-21. ábra). 

 

 
7-19. ábra: A 10. személy a tanulási feladat során humoros mozgóképpel találkozik 

A tanulási 
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kezdete 
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fejezet 
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Belépés az AVI 
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hatására 
elmosolyodik 

Tanulás 



A saját fejlesztésű multimédia oktatóanyag vizsgálata 

Hercegfi Károly: Multimédia oktatóanyag fejlesztésének és bevezetésének minőségbiztosítási kérdései – Ph.D. értekezés, 2005. 122

 
7-20. ábra: A 2. személy ugyanabban a szituációban szintén megkönnyebbül a humoros 

mozgókép hatására 

 
7-21. ábra: A 6. személy ugyanabban a szituációban szintén megkönnyebbül a humoros 

mozgókép hatására 

Az előbb bemutatott mosollyal, megkönnyebbüléssel ellentétben az, hogy a videó az 
egérmozgás miatt többször is elindult, már bizony zavarta őket (mert éppen a tanulási 
szakaszban voltak, feladatorientáltan, az időkorlát tudtában). Az interjú során gyakran – 
teljesen jogosan – megemlítették, hogy szerették volna ők kontrollálni a mozgóképek 
indulását, zavarta őket, hogy véletlenül indul el. (Ez megfelel az 5.3.1. fejezetben 
olvasható egyik alapvető irányelvnek, SHNEIDERMAN (1987) 7. aranyszabályának.) 

 

keresés tanulás 
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tanulás 
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2. Villogó link – Zavaró? Nem… 

A Multimédia fejezeten belül több helyen is előfordulnak animált linkek (pl. a 
későbbiekben következő 7-24. ábrán látható módon). A kísérletek előtt a multimédia 
anyag szerkesztőjeként úgy gondoltam, hogy zavarni fogja a diákokat, túl harsányan 
villognak, de a Multimédia fejezet tartalomfejlesztőjének villogó, izgő-mozgó 
megoldásait próbaképpen mégis megtartottam. Tévedtem. A megfigyelés és az interjúk 
során igazolódott, hogy a 14 éves (serdülő) diákoknak valóban sokkal nagyobb az 
igényük a mozgalmasságra, aktivitásra, mint az idősebbeknek, így a számunkra túlzásnak 
tűnő megoldásokat is tolerálják, vagy akár pozitívan értékelik. 

 

7.5.4.5. Egy kiemelten vizsgált használhatósági probléma: tévesen aktív 
hivatkozásnak (linknek) gondolt szoftver-elemek 

1. A bal oldali kép nem aktív 

A tanulási feladatnál a konkrét megtanulnivaló: a Multimédia fejezet mozgóképekről 
szóló részén belül az AVI és az MPEG fájlokról szóló egy-egy oldal. Tipikusnak 
mondható, és ennél a fejezetnél is nagyon jól láthatóan előjött a következő probléma: 

Gyakran előfordul, hogy egymás mellett található egy grafikus objektum (kép) és egy 
hozzá tartozó rövidebb szöveg, mint például a Multimédia fejezet főoldalán (a 
korábbiakban már bemutatott 7-4. ábra és a következő részletesebb 7-22. ábra szerint) és 
még több más esetben is. Az szoftver-ergonómiai hiba, ha a bemutatott menühöz hasonló 
helyeken a bal oldali, ráadásul nagyobb kép nem aktív hivatkozás (link). 

A 7-22. ábrán látható az előbb leírt szoftverhasználati probléma INTERFACE 
vizsgálat során megjelenő tipikus jelenete. Megfigyelhető, hogy a 2. kísérleti személy 
esetében a bemutatott jelenet során az általa elvárttal ellentétben nem aktív kép két 
felesleges kattintást (a harmadik volt a sikeres), 80,5(!) másodperc elvesztegetett időt 
és közben a profilgörbén karakteresen megjelenő módon felesleges mentális 
megterhelést okozott. 

Ha ez egyedi eset lenne, nem számítana szoftver-ergonómiai (szoftverminőségi) 
problémának. Azonban a 2. kísérleti személynél csak szembeötlő (kimagasló idejű) volt a 
jelenség; ennek hatására átvizsgáltuk a többi felvételt is, és kiderült, hogy ez az egyszerű 
hiba a 20 erre járt kísérleti személy közül 10-nél problémát okozott; a 20 főre vetítve 
átlagosan 0,7 felesleges kattintást (minimum 0, maximum 3, 0,9 szórással) és átlagosan 
5,1 másodperc időveszteséget (min. 0, max. 80,5, 17,8 szórással) okozott. De ezt 
óvatosan kell értelmeznünk: jobban megnézve a vizsgálatokat kiderül, hogy a tanulási 
feladat során mindenképpen érintett Multimédia kezdőoldalt a többség a kötetlen 
ismerkedés szakasza alatt már érintette – így amikor újra erre jár, már kevésbé zavarja e 
hiba. Így a hiba okozta veszteségek mérésére jobb mérőszám, ha az 1. (ismerkedési) és 2. 
(tanulási) szakasz e hiba miatti felesleges kattintásait, ill. időveszteségeit összeadjuk. 

Az összegzés szerint a 21 kísérleti személy közül 15 (azaz 71%) esetében megjelent 
a probléma, s a 21 személyre vetítve átlagosan 1,1 felesleges kattintás (minimum 0, 
maximum 4, 1,2 szórással) és átlag 5,3 másodperc (min. 0, max.80,5, 17,3 szórással) 
veszteséget okozott. 
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7-22. ábra: A 2. kísérleti személy a képekre kattintás problémájának szituációjában 

A képek nem aktívak 

Három felesleges kattintás a 
képekre 

Megtalálta a kívánt fejezeteket a 
Multimédiában 

Sikertelen próbálkozás. Visszatér a főoldalra, majd újra a 
Multimédia fejezetébe 

A linkre kattint -> 
Tovább tud 
haladni a kívánt 
alfejezetbe -> 
Megkönnyebbül 
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A vizsgálatsorozatnak a 7.5. fejezet bevezetőjében megfogalmazott céljai szerint 
fontos kérdésünk volt, hogy a felmerülő egyes szoftverhibák által okozott problémák 
mértéke mennyire függ a felhasználók típusától. 

A konkrét hiba (az, hogy a menü bal oldali nagy képei a várttal ellentétben nem aktív 
hivatkozások) által okozott felesleges kattintások összegzett száma (ossz_kk) és az 
elvesztegetett idő összege (ossz_ki) a 8. mellékletben látható Spearman-féle korreláció-
számítás szerint a számításba bevont változók közül szinte egyikkel sem korrelál. 

A melléklet táblázatában csak a két összegző adat közti triviális korreláció látszik, 
valamint az a szintén majdnem triviális korreláció, hogy aki e hiba miatt többet kattintott 
feleslegesen, ill. több időt vesztegetett el, az egy későbbi feladatot, a keresés 1. pontját is 
több idő alatt oldotta meg. A felesleges kattintások száma még pozitív együtthatóval 
korrelál a matematika osztályzattal (az időveszteség viszont nem), de ezt csak véletlen 
együttjárásnak, vagy legalábbis nehezen, áttételesen megokolhatónak tekintem. 

Az adott hibatípusra vonatkozóan ugyanígy nem mutat összefüggést a Kruskal-
Wallis próbák 10. mellékletben látható táblázata: a 3-5 értéket felvevő kategóriaváltozó-
kat csoportképző változóként alkalmazva nem mutatható ki szignifikáns különbség a 
csoportok elvesztegetett időre és kattintásra vonatkozó adatai közt. 

Az adott hibatípusra vonatkozóan ugyanígy nem mutat összefüggést a kétállapotú 
(dichotóm) változókkal, mint csoportképző változókkal elvégzett Mann-Whitney 
próbák 9. mellékletben látható táblázata. 

Mindezek gyakorlati szempontból azt jelentik, hogy – a következőkben bemutatott 
több más szoftverhibával ellentétben – ez a hibatípus igen általános problémát jelent, 
minden típusú felhasználót egyaránt érint. 

 

2. A bal oldali kis grafikus objektum nem aktív 

A következő példában (7-23. ábra) is hiába kattint a kísérleti személy a bal oldali 
grafikus objektumokra (felsorolásjel-gombokra) – hiába a felettük megjelenő, lényegében 
félrevezető tooltip felirat –, csak a szövegek aktívak. 
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7-23. ábra: A 6. kísérleti személy hiába kattint a zöld gombokra 

A szöveg aktív, a gombok nem linkek; annak 
ellenére, hogy tooltip feliratok jelennek meg fölöttük. 

Két felesleges kattintás a 
nyomógombokra 

A harmadik kattintás sikeres, a vizsgálati személy 
megkönnyebbül, rövid ideig „relaxál”. 



A saját fejlesztésű multimédia oktatóanyag vizsgálata 

Hercegfi Károly: Multimédia oktatóanyag fejlesztésének és bevezetésének minőségbiztosítási kérdései – Ph.D. értekezés, 2005. 127

Mivel a nem aktív bal oldali objektumok itt sokkal kisebbek (kevésbé „csábítóak”), 
mint az előző eset nagy képei, ezért kevesebb problémát okoztak. Az ábrán látható 
6. kísérleti személynél azonban így is megfigyelhető a mentális erőfeszítés (a 
profilgörbe hullámvölgye és a videokamera képén látható jellegzetes testtartása is 
egyértelművé teszi), valamint a 2 felesleges kattintás és a 13 másodperc időveszteség. 
(Megjegyzésre érdemes, hogy a 2 felesleges kattintás pont a megjelenő zavaros tooltip 
felirat olvasása és értelmezése miatt okozott viszonylag nagy időveszteséget.)  

 

3. A bal oldali szöveg nem aktív 

Az előző két esetben a felhasználók többsége azt várta, hogy a grafikus objektum 
aktív, s időbe tellett, míg rájött, hogy a szövegre kellene kattintania. 

Említésre érdemes, hogy ugyanebben a Multimédia fejezetben egyes alfejezetek elején 
vannak olyan tartalomjegyzék-szerű oldalak (mint például a 7-24. ábrán bemutatott), ahol 
a villogó grafikus objektumokra kell kattintani, s a szövegek nem aktívak: vagyis épp az 
ellenkező eset áll fönn, mint az előbbinél – ez egy inkonzisztencia, ami az 5.3.1. 
fejezetben ismertetettek szerint megsérti SHNEIDERMAN (1987) 1. aranyszabályát. 

 
7-24. ábra: Az állóképekről szóló alfejezet menürészlete: a jel vagy a szöveg aktív? 

A kísérleteink során – FAUSZT  (2002, 2003) és KISS (2004) eredményeihez 
hasonlóan –  úgy tűnt, hogy akár a szöveg, akár a grafikus objektum a hivatkozás, a 
felhasználók először a balra lévő objektumra kattintanak. 

Mivel ezeken az oldalakat a kísérleti személyek sokkal kevesebbet és sokkal rövidebb 
ideig érintették, mint az előzőkben elemzett, nem aktív képeket tartalmazó menüvel 
rendelkező Multimédia kezdőoldalt, ezért a rögzített adatok statisztikai szempontból nem 
annyira jól dolgozhatók fel. Azonban az egyértelmű, hogy ezeknél az oldalaknál sokkal 
kevesebb volt a téves kattintás, és azok sokkal kevesebb időveszteséget okoztak, mint azt 
a Multimédia kezdőoldal esetében tapasztaltuk. Ennek több oka volt: (1.) Ugyan a bal 
oldali objektumra kattintás erős felhasználói szokás, de itt legalább a bal oldali 
objektumok (egyszerű szövegek) nem annyira figyelemfelkeltőek, mint a Multimédia 
kezdőoldal nagy képei. (2.) A kattintható (aktív) objektum ugyan kicsi és nem a bal 
oldalon van, de villogásával feltűnő. (3.) Az aktív objektum fölé menve egyértelmű, 
megnyugtató visszacsatolást ad a felhasználónak a megjelenő tooltip felirat. (4.) Az 
egyik ilyen oldal esetében a lap alján még egy magyarázó mondat is olvasható arra 
vonatkozóan, hogy a villogó csillagokra lehet kattintani. 

Mindezen „enyhítő körülmények” ellenére kijelenthetem, hogy ez az oldalszerkezet is 
hibás – még ha kisebb is az okozott probléma, mint a korábbiakban bemutatott esetben. 

 



A saját fejlesztésű multimédia oktatóanyag vizsgálata 

Hercegfi Károly: Multimédia oktatóanyag fejlesztésének és bevezetésének minőségbiztosítási kérdései – Ph.D. értekezés, 2005. 128

4. Az „aktív – nem aktív” kérdéskörrel kapcsolatos tapasztalatok összefoglalása 

Az előbbiekben ismertetett tapasztalatokat figyelembe véve mindenekelőtt érdemes 
következetesnek maradnunk, vagyis például a kép és a hozzá tartozó szöveg sorrendjét 
megtartanunk. Következetesség lenne továbbá az is, ha mindig csak a szövegre, vagy 
mindig csak az ábrára lehetne kattintani, ám mégis az a megoldás számít a leginkább 
felhasználóbarátnak, ha mindkettőt aktívvá tesszük, és a felhasználó – kognitív stílusától 
függően – bármelyiket választhatja. 

 

7.5.4.6. A felhasználók navigálási gyakorlata általában 
A vizsgálat meneténél ismertetett keresési feladat volt a leghosszabb és a legtöbb 

eredménnyel szolgáló rész. A feladat során a diákoknak ki kellett keresni a válaszokat a 
kérdésekre, és röviden lejegyezni azt a kérdőívre. A feladatsor alapvetően a tananyag 
logikai felépítését és a szoftver navigálási lehetőségeit volt hivatva vizsgálni. 

(Természetesen kevésbé célirányos módon az első, ismerkedési szakasz és a második, 
tanulási szakasz is adott információkat a felhasználók navigálási gyakorlatáról.) 

1. Navigálás – a Home ikon 

Talán meglepő, hogy egyesek inkább ötször is a „vissza” gombra kattintanak, viszont 
a „kezdőoldal” („Home”) gombot ritkán használják. 

Akadtak, akik a hosszú kísérlet alatt egyszer sem próbálták ki ezt az ikont, még akkor 
se, ha egyébként az egérrel látványosan föléje mentek, és hosszasan nézték a megjelenő 
tooltip-feliratot. A vizsgálat első, öt percig tartó szoftver-használati szakaszában (a 
kötetlen ismerkedés során) a 21 kísérleti személy közül 10 fő egyáltalán nem kattintott a 
„Home” gombra, 10 fő tudatosan használta (legalább kipróbálta); 1 fő ugyan rákattintott, 
de arra a következtetésre jutottunk, hogy ez csak felderítő-próbálkozó kattintás volt, s a 
felhasználó nem értelmezte jól a működését. 

Fontos észrevennünk, hogy még a gyakorlott felhasználó is néha inkább a sok 
visszalépést választja a Home gomb használata helyett… 

(Még saját magamon is azt vettem észre, hogy hiába én alkottam meg a keretrendszer 
felhasználói felületét – a Home gombbal együtt –, hiába töltöttem sok száz munkaórát a 
tartalomfejlesztéssel és a szerkesztéssel, még így, több év gyakorlat után is gyakran 
ösztönösen a vissza gomb sorozatos megnyomását választom…) 

Más területeken – ipari partnereink számára végzett szoftver-ergonómiai vizsgálataink 
során – szerzett tapasztalataink szerint is ennek az a valószínű oka, hogy a felhasználók 
nem a billentyűleütések számát akarják önkéntelenül és automatikusan minimalizálni, 
hanem az időt (vagy a gondolkodáshoz szükséges mentális erőfeszítést). A gyors 
egymásutánban automatikusan lenyomott gomb időigénye ugyanis igen kicsi, 
gondolkodni pedig egyáltalán nem kell rajta. 

IZSÓ (2005) megfogalmazásával utalhatok Internetes tapasztalatokra is: „A helyzetet 
jól jellemzi KRUG (2000) könyvének a címe: »Ne kényszeríts gondolkodni!«. Ez a 
mondás, amit a szerző tréfásan »Krug első törvénye« címen is emleget, azt a nagyon is 
komoly tapasztalatot összegzi, hogy az Internet felhasználói azt várják el, hogy a site-ok 
lapjai – amennyire csak lehetséges – legyenek magától értetődők, nyilvánvalók. (…) 
arról van szó, hogy ők már eleve egy adott problémán gondolkodnak, aminek a 
megoldásához éppen az Internet segítségét várják, és ha a várt segítség helyett további 
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nehezen átlátható bonyodalmakat tapasztalnak, azt rosszul viselik. Röviden: azt nem 
szeretik, ha a konkrét céljukhoz közvetlenül nem tartozó dolgokon – esetleg időnyomás 
alatt - kénytelenek gondolkozni.” 

 

2. Navigálás – nyilak 

Érdekes volt, hogy egyes felhasználók néha, amikor nem tudtak dönteni, merre 
haladjanak tovább, akkor az „Előre” nyílra kattintottak, mintha az továbblapozna. Az 
azonban nem működött, hiszen a „history list”-ben nem léptek vissza, hogy azután 
értelme lett volna az előre nyílnak. Programunk a böngészőprogramokban megszokott 
logikát alkalmazta (de nem élt a bevált grafikus visszajelzéssel: a gomb nem vált 
szürkévé, amikor nem lehetett alkalmazni). A diákok mentségére szól, hogy a nyilak 
néhány programban a fejezetekben visznek előre vagy hátra (lapoznak), mint például az 
Adobe Acrobat Reader esetén (7-25. ábra), továbbá egyes multimédia oktatóprogramok-
ban és súgókban,  nem pedig a böngészőkben megszokott „history list”-nek megfelelően. 
A felhasználók e szokása attól függ, hogy előző szoftver-használati tapasztalatuk (pl. 
Internetet használnak-e többet, vagy multimédia-programokat) melyik üzemmódra 
hangolta, állította be őket. 

  

 

7-25. ábra: A navigáló nyilak az oktatóanyagunk esetén a „history list”-ben, az Adobe 
Acrobat Reader esetén a fejezetekben haladnak előre illetve hátra. 

3. Navigáció – címsor 

Ilyen speciális navigációs lehetőség a 7.5.3.2. alfejezetben, a cimsor változó kapcsán 
a 7-3. ábrával bemutatott címsorba épített navigációs eszköz: a címsorban az aktuális 
oldal címe felett látható az adott oldalnak az oktatóanyag alapvető fa-struktúrájában való 
elhelyezkedését mutató főfejezet és alfejezet (alfejezetek) felsorolása; az itt szereplő fő- 
és alfejezetcímekre kattintani is lehet, és e hivatkozások (linkek) a megfelelő oldalakhoz 
vezetnek. 

Az első (ismerkedési) szakasz öt perce alatt a 21 kísérleti személy közül 2 próbálta ki 
ezt a lehetőséget. 

Mint általában a honlapoknál (NIELSEN, 2000), ennél a hipertext alapú oktatóanyag-
nál is jól megfigyelhető, hogy az átlagos felhasználó kerüli a navigációs eszközöket. A 
rendszeres felhasználóknak azonban ugyanakkor segíthet, tehát nem felesleges több 
navigációs lehetőséget is fenntartani, de számítani kell arra, hogy a legtöbb felhasználó 
nem használja ki az összes lehetőséget. 
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4. Navigáció – fejezetfüggő háttérminta, sötétedő háttérszín 

A különböző fejezeteknek különböző a háttérszíne és -mintázata. Ha más mintájú és 
alapszínű háttérkép jelenik meg, az azt jelenti, hogy a multimédia anyag alapvető fa-
struktúrájának másik ágába (másik fő fejezetébe) kerültünk. Így, ha olyan helyre 
kattintottunk, amely messzire visz az eredeti témától, azt hamar észrevehetjük az eltérő 
háttérből. 

Ha csak egyszerűen telítettebb-sötétebb háttérre jutunk, az azt jelenti, hogy 
ugyanabban a témakörben kerültünk mélyebbre. A halványabb-világosabb árnyalatok 
jelölik azokat az oldalakat, amik a 9. évfolyam közismereti informatika tantárgyának 
törzsanyagát képezik; a legmélyebb színek a technikusképzés 14. évfolyamának, vagy 
csak érdeklődőknek szóló, műszaki részletkérdésekkel foglalkozó oldalait jelentik. 

Az interjúk során rákérdeztünk, hogy észrevettek-e valamilyen logikát a háttérszínek 
változásában: 

• A felhasználók kétharmada egyáltalán nem vette észre. 
• Volt, aki észrevette, hogy változik, de logikát nem fedezett fel benne. 
• A felhasználók negyede észrevette, hogy minden témának saját színe volt, 

de a szín árnyalatának (telítettségének) változása nem tudatosodott bennük. 
• Egyetlen felhasználó sem vette észre, hogy a színek árnyalatukban 

(telítettségben) is változnak, és ennek jelentéstartalma is van. 
 

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy bár az első használat során többnyire nem 
nyújtott többlet segítséget a diákoknak a színek és szín telítettségének változása, mégsem 
összegezhetjük ezt úgy, hogy ez felesleges. Hiszen egyrészt valószínűleg néhányan 
többszöri használat után már észrevennék, vagy a súgóban leírtakból megismernék ezt a 
segítséget, másrészt ezek a kódok sokakra hatnak nem tudatos módon. 

 

7.5.4.7. Egy érdekes probléma: görgetés 
A következőkben ismertetett problémáról elmondható, hogy az kimondottan olyan 

szoftverhiba, amelyre a szoftver tervezése és a vizsgálatok előkészítése során egyáltalán 
nem gondoltunk – az empirikus vizsgálati módszerek éppen az ilyen rejtett szoftverhibák 
feltárásához nélkülözhetetlenek. 

Ez az újabb nehézség a 7-26. ábrán látható. A diákok hiába navigáltak el ügyesen a 
megfelelő oldalra (a Grafikus kártya oldalára) a keresési kérdéssor 5. kérdése kapcsán, 
mégsem találták a választ igen hosszú ideig. Hogy miért? Mert az oldal az adott 
felbontásban véletlenül éppen úgy jelenik meg, hogy egy kellemesen rövid szöveg után 
egy kép következik, majd ahhoz egy apró betűs képaláírás. Kerek egésznek tűnik a 
képernyő tartalma, amely a képpel és a képfelirattal egyfajta lezártságot sugall. Pedig 
utána még hosszú szöveg következik, és a keresett válasz is éppen ott van, kiemelten, 
könnyen megtalálhatóan. Az egyébként rutinos felhasználók is gyakran figyelmen kívül 
hagyták a görgetősávot, s nem találták meg (időben) a keresett információt: akár több 
percen keresztül oda-vissza lépdeltek, keresték a megoldást, majd a többedik alkalomnál 
vették csak észre a görgetés lehetőségét! 
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7-26. ábra: A diákok többségének csak meglehetősen későn jutott eszébe a görgetés 

lehetősége – a képen látható, 6. kísérleti személynek is. 

 
7-27. ábra: A 6. kísérleti személy lényegében már feladja, majd – miután észrevette a 

görgetősávot – nevet. 

A probléma nem csak a 7-26. és 7-27. ábrán szereplő 6. kísérleti személynél jelent 
meg. Más is (pl. a 11. személy is) elnevette magát, miután észrevette, milyen apróság 
tartotta fel percek óta… ☺ 

Keresés 
kezdete Grafikus 

kártya 
megtalálása 

Mozgo-
lódik 

Vissza az előző 
oldalra, majd 
újra keres 

Összesen 7 perc 
elteltével feladja 
(már harmadjára 
jár itt) 

Megvan a 
megoldás! Nevet 
☺ 
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A 12. személy rövidebb ideig (2 percig) vergődik ebben a csapdában, de a mentális 
megterhelés jelentős mértéke (a profilgörbe határozottan alacsony értéke) nála is jól 
látható a következő (7-28. ábrán látható) görbén. 

kezdés grafikus kártya
megtalálása

rájön, hogy
lehet  görgetni

 
7-28. ábra: A 12. személy profilgörbéje az előbbivel azonos szituációban. 

Akiknél ez nem jelentett problémát – a 18 erre járt felhasználó közül 6 számára, azaz 
pontosan a felhasználók egyharmada számára –, azoknál a görgetősávra kattintás a 
grafikus kártya oldalának megtalálásától számítva 1-3 másodperc (átlag 2 másodperc) 
után megtörtént. A felhasználók másik kétharmadánál (12 főnél) azonban minimum 14, 
maximum 253(!) másodperc időbe telt. 

A 18 erre járt felhasználóra vetítve ez átlagosan 71,3 másodperc időigényű volt (86,7 
szórással), tehát ez a probléma az ideális, átlagosan kb. 2 másodperces teljesítményhez 
képest átlagosan kb. 69 másodperc időveszteséget okoz. 

A Mann-Whitney próbák 10. mellékletben közölt eredményei igazolják, hogy a 
vizsgálatba bevont tanulók esetében elszenvedett időveszteség erősen függ az iskolájuk 
típusától (0,006 szignifikancia-szinten nagyobb problémát okozott a közgazdasági 
szakközépiskola tanulóinak), ill. a mi esetünkben ettől nehezen elválasztható módon 
attól, hogy lányról vagy fiúról van szó (0,031 szignifikancia-szinten). 

Szintén szignifikáns eredményt hozott a humán beállítottságra és az informatikai 
érdeklődésre vonatkozó következő két változó, mint csoportváltozó alkalmazása: a 
szépirodalmat olvasóknál 0,021 szignifikancia-szinten nagyobb időveszteség jelentkezett, 
az informatikai szakkönyveket vagy magazinokat olvasóknál 0,013 szignifikancia-
szinten kisebb időveszteség jelentkezett. (Ez annak ellenére kirajzolódott, hogy a 21 
kísérleti személy közül 3 szépirodalmat és informatikai témát is olvas, és 7 fő e két téma 
egyikét sem jelölte be olvasási szokásainál.) 

A 8. mellékletben látható korrelációszámítás szerint ez probléma a jobb matematika 
osztályzatot elért tanulóknál kisebb időveszteséget okozott: a Spearman-féle ρ együtt-
ható értéke -0,441; 0,034 szignifikancia-szinten. Ugyancsak kevesebb problémát okozott 
a tanulási feladat során strukturáltan jegyzetelőknek (ρ=-0,475; 0,023 szignifikancia-
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szint), valamint azoknak, akik az ismerkedési szakaszban (a gyakorlottságuk vagy a 
tanulási stílusuk miatt) többet kattintottak (ρ=-0,459; 0,028 szignifikancia-szint). 

A mért időveszteség az előzőknél erősebben (ρ=0,533 együtthatóval, 0,046 
szignifikancia-szinten) korrelál az MBTI pszichológiai teszt T-F (Thinking – Feeling, 
Gondolkodás – Érzés) dimenziójával. Ez a következőt jelenti: az, hogy ez a 
szoftverhiba kinek okoz nagyobb gondot (nagyobb időveszteséget), erősen függ a 
kognitív stílus MBTI T-F dimenziójától. A gondolkodó típusú felhasználók a képernyő 
csalóka látszatától függetlenül hamar átlátták a tartalom és a felhasználói felület 
logikáját, míg az érző típusúakat alaposan becsapta a konkrét oldal elrendezésének 
lezártság-érzése.) 

 

7.5.4.8. A sorrend eltérítő ereje 
A diákoknak adott feladatsor 2. feladatakor („Sorold fel a ROM-ok típusait!”) jött elő 

a következő esetleges probléma. A válasz kereséséhez nem kellett más oldalra menniük – 
a megoldás ugyanazon az oldalon található, mint az előző feladat esetén –, csak 
egyszerűen lejjebb kellett (volna) görgetniük (7-29. ábra). Az előzetes feltételezéseink 
szerint sokakat eltérített volna az első adandó link, ami az oldalon található (ami a 
Szoftverhierarchia fejezethez visz). Vagyis a kínálkozó továbblépési lehetőségek közül 
inkább egy új oldalra kattintást választják, minthogy görgetéssel végigfussák az aktuális 
oldal tartalmát. 

 

 
7-29. ábra: A ROM BIOS oldalán található első link eltérítheti a felhasználók egy részét, 

holott ebben az esetben csak lejjebb kellene görgetni a keresett információért. 

A kísérlet során azt tapasztaltuk, hogy ez a probléma csak a 21 felhasználó közül 
mindössze egyet részét térítette el, a rutinos (például Internet-felhasználásban gyakorlott) 
és kevésbé rutinos felhasználók is először végigpásztázták az összes linket az oldalon, 
majd ezek alapján választottak. 
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Egy másik hasonló helyen (a 6. kérdésre való válasz keresése közben) hasonló 
eredményt kaptunk: az arra járt 19 felhasználó közül ott is mindössze 2 felhasználót 
térített el egy hivatkozás. 

A felhasználók optimálistól eltérő viselkedését azonban nem lehet kizárni, a hibázásra 
is fel kell készülnünk. Például a ciklikus hipertext erre is jó megoldás lehet, hiszen egy 
oldalág visszajuttathatja a felhasználót a korábban látogatott oldalra. 

 

7.5.4.9. Eltérő útvonal-választások 
A hipertext-es, ciklikus (hurkokat is tartalmazó) gráf topológiának számos előnye van. 

Rugalmasságot biztosít az anyagban való haladáshoz, jobban megérthetik a tanulók a 
tananyag összefüggéseit, kapcsolatait. A felhasználó mentális modelljének helyes 
kialakulását jobban elősegíti ez a struktúra. A ciklikus gráf alkalmazása összességében 
még akkor is előny, ha bonyolultsága miatt egyes esetekben esetleg lassabb, 
munkaigényesebb a használata. 

A keresési feladatok során azonban számos útvonal-választási probléma merült föl. A 
grafikus kártyáról szóló fejezet keresésének példáját emelem ki.  

A feladat első nehézsége az, hogy az előző kérdések a ROM BIOS-ról szóltak, azaz a 
diákok a Hardver fejezeten belül a Ház belsejében lévő alkatrészek oldalon keresztül az 
Alaplap és a rajta lévő alkatrészek alfejezetre, majd a ROM BIOS oldalra jutottak 
(7-29. ábra). A grafikus kártya megtalálásához az általunk legcélravezetőbbnek tartott 
logika szerint vissza kellene lépni a Ház belsejében lévő alkatrészek oldalához, s ott, a 
többi alkatrész között megtalálni a grafikus kártyát (7-30. ábra). 

 

Hardver

A házon belül... Graf. kártya

Alaplap és...

ROM BIOS

1.
Várt
útvonal

 
7-30. ábra: A ROM BIOS oldalától a Grafikus kártyához ezen az útvonalon keresztül a 

legésszerűbb eljutni. 

A 21 felhasználó közül végül 16 valóban ezt az utat követte, de némelyiküknek ez 
nem volt egyszerű. A legtöbb diák például az alaplaptól csak nehezen lépett vissza – 
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későn tudatosodott bennük, hogy láttak korábban már egy másik interaktív grafikájú 
oldalt is, s most oda kell visszalépniük. 

A normál útvonalon kívül – komplex hipertext-es rendszer lévén – azonban 
szerencsére több más módon is el lehet jutni. Erre mutat példát a 7-31. és a 7-32. ábra. 

 

Hardver

A házon belül... Graf. kártya

Alaplap és...

ROM BIOS

2. Alternatív
útvonal

Alaplapra
integrált
egyéb...

 
 

7-31. ábra: A komplex hipertext-es rendszernek köszönhetően azonban más úton is el lehet 
jutni a célhoz – jelen esetben a Grafikus kártyához. 

 

 

Hardver

A házon belül...
Graf. kártya

Alaplap és...

ROM BIOS

3. Alternatív útvonal

Kimeneti
eszközök

Monitor

 
 

7-32. ábra: 3. alternatív útvonal. 
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7.5.5. Az INTERFACE alkalmazhatóságának feltételei 

Az INTERFACE segítségével számos olyan probléma feltárható és részletesen 
vizsgálható, amelyek más módszerekkel nem tanulmányozhatók. 

Hátránya, hogy meglehetősen költség- és időigényes. Statisztikai elemzésekhez 
legalább 10 fő szoftverhasználatát kell megvizsgálni (IZSÓ, 2000), ami már komoly 
előzetes tervezést és szervezést, valamint jelentősebb ráfordításokat igényel. 1 vizsgált 
személynél mindenképpen több kell, hiszen itt még óriási lenne a véletlen szerepe. 
Megjegyzendő azonban, hogy már 2-3 fővel végzett vizsgálat is eredményes lehet, bár ez 
inkább csak ízelítőt, hasznos tapasztalatokat adhat – statisztikához mindenesetre kevés. 

Fontos megemlíteni, hogy az INTERFACE rendszer nemcsak egészen alapos 
elemzésként, hanem akár egyszerűen csak interjú-támogató eszközként is hasznos lehet. 
Azaz az ülés sokórás elemzése helyett (vagy mellett) az ülés utáni interjút is 
hatékonyabbá teszi azzal, hogy videó-szerű visszajátszási lehetőséget biztosít sok 
csatorna szinkronizált visszajátszásával. Ráadásul ilyenkor a folyamatos visszajátszás 
lehetőségén túl érdemes felhasználni azt a lehetőséget, hogy eleve csak a profilgörbe 
mélypontjaival, azaz a mentális erőfeszítéssel jellemzett időszakokhoz ugrunk, s arra 
kérdezünk rá. 

Mindenesetre sok felhasználót érintő programokat mindenképpen érdemes valóban 
mélységében vizsgálni. 

Amennyiben az INTERFACE vizsgálatra nincs lehetőség, vagy adott esetben a 
befektetést túl nagynak tartanánk, az 5.3. és 5.4. fejezet további szoftver-ergonómiai 
módszerei még rendelkezésre állnak. 
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8. Összefoglalás 

8.1. A doktori értekezés legfontosabb eredményei 
Doktori munkám legfontosabb céljának azt tekintettem, hogy a 

minőségmenedzsment mára kialakult, kiforrott rendszerébe – az ahhoz megszokott 
módon illeszkedő műszaki és szervezeti minőségi megközelítéseken túl – természetes 
módon, nélkülözhetetlen komponensként integráljam az ergonómiai minőség, valamint 
a tartalom minősége (oktatóanyag esetében a pedagógiai minőség) fogalomkörét, 
illetve a különböző minőségmegközelítésekhez tartozó módszereket. 

Az ergonómia, a pedagógia és a minőségmenedzsment minőségfogalmának és 
módszereinek integrálását értekezésemben a szoftver-minőségbiztosításra, azon belül 
elsősorban a szoftvervizsgálatokra vonatkozóan fejtettem ki. 

 

A 3.1. fejezetben szakirodalmi kutatás alapján áttekintettem a felhasználói 
megközelítésnek a minőségmenedzsment minőség-fogalmában való, több szinten történő 
megjelenését. A teljeskörű minőségmenedzsment (TQM) egyik alapelve: „középpontban 
a vevő”. Ez felhasználó-központúságot is jelent. Leszögezhettem, hogy bár a vevői 
(felhasználói) elégedettség mérése fontos, de egy valóban minőségi termék olyan 
értéktöbbletet is hordozhat, amely – annak ellenére, hogy még mérhető is lehet – nem 
feltétlenül jut a vevő tudomására. A minőség nem elhanyagolható összetevőjét 
képezhetik olyan jellemzők is, amelyek ugyan emberi tényezők (ergonómiai jellemzők), 
de amelyeket maguk a felhasználók egy esetleges felmérés során meg sem említenek, 
vagy elhanyagolható fontosságúnak tartanak. 

A 3.4.-3.6. fejezetben elsősorban a szoftverek minőségjellemzőire, vizsgálatára és 
minőségbiztosítására vonatkozó szabványok kritikai elemzését adtam. Rávilágítottam az 
igen összetett rendszer konzisztencia-hibáira, egyes szabványok megfogalmazásának – 
szerintem – felületes voltára, és a szabványok történeti alakulásának (revízióinak) általam 
rossznak ítélt tendenciáira. 

A 3.4.-3.6. fejezetben megfogalmazottak nemcsak azért újak, mert a szoftverekre 
vonatkozó szabványok gyorsan bővülnek, és a minőségmenedzsment szabványai gyorsan 
változnak (tanulmányomba 2004-ben és 2005-ben megjelent kulcsfontosságú 
szabványokat és módosításokat is belefoglaltam), hanem azért, mert a szakirodalomban 
ilyen átfogó képet nyújtó összeállítás még nem jelent meg. 

A releváns szabványokat a szoftverek minőségének termék-központú és folyamat-
központú megközelítésére épülő mivoltuk szerint rendszereztem, és ezen belül logikai 
sorba állítottam. 

A szoftvervizsgálatok és szoftver-ergonómia egyik legfontosabb definíciójának a 
használhatóság (usability) fogalomnak az ISO 9126 szabvány eredeti, 1991-ben 
megjelent változatában szereplő meghatározását tekintem. Ez dr. Izsó Lajos – szerintem 
legtöbbet mondó – fordításában a következő: Használhatóság = „A jellemzők azon 
együttese, amely a használathoz szükséges erőfeszítés mértékén, illetve a használatról a 
felhasználók által kialakított értékelésen alapul”. 
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A szabvány revíziók utáni megfogalmazása azonban szerintem a kifejtettek szerint 
egyértelműen „puhább” lett. Ezt annak az egyértelmű jelének tartom, hogy a szoftver-
ergonómia elvei és módszerei még nem eléggé ismertek az informatikával és a 
minőségmenedzsmenttel foglalkozók körében. A használhatóság korábbi definíciójában 
szereplő „mentális erőfeszítés” kifejezést nehezebben alkalmazhatónak vélték, és 
meghátráltak: az egyszerűbb, számukra könnyebben értelmezhető felhasználói 
elégedettség mérését választották. 

Kritikával fogalmaztam az ISO 9126 szabvány új részeiben megjelent, általam 
sekélyesnek tartott használhatósági mérőszámokról is. 

Kritikával fogalmaztam arról, hogy az emberközpontú megközelítésmód a 
kulcsfontosságú alapszabványokban (pl. ISO 90003, ISO 12207) alig jelenik meg, 
viszont utólag, külön szabványokban és kiegészítésekben szervetlenül, felemás módon 
megfogalmazódik. 

Az ISO/IEC 12207:1995 esetében például utólag, az ISO/IEC 
12207:1995/Amd.1:2002 módosítás függelékében jelent meg egy önálló használhatósági 
(usability) folyamat. Problémának azt érzem, hogy ez csak hét évvel az eredeti szabvány 
megjelenése után, az első módosítás függelékében került megfogalmazásra, és így 
óhatatlanul toldozgatás-foltozgatással, mintegy „hab a tortán” jelleggel „odabiggyesztett” 
folyamatnak tűnik. Az eredeti szabványból szinte teljesen kimaradt az emberközpontú 
megközelítés; ezt utólag a megfelelő szakemberek sérelmezhették; utólag „hozzácsaptak” 
egy külön támogató folyamatot, hogy megjelenjen az ergonómiával foglalkozó szakértők 
tevékenysége is, de nem bolygatták meg az eredeti szöveget. Így annak ellenére, hogy az 
új folyamat leírásában sokszor megjelenik a más folyamatokhoz való kapcsolódás és a 
fejlesztőkkel való együttműködés, az informatikusok és a menedzserek számára mégis a 
szoftverfejlesztésbe szervetlenül illeszkedőnek tűnhet: mintha az emberi tényező 
figyelembe vétele és az ergonómia módszerek használata nélkül is lehetne minőségi 
szoftvert fejleszteni. 

Ugyanezt a problémát látom az emberközpontúnak nevezett ISO 13407 szabvánnyal 
és ISO 18529 jelentéssel (technical report-tal) kapcsolatban is: ahelyett, hogy az emberi 
tényezők a szoftverfolyamatok és rendszerfolyamatok definíció-jellegű leírásakor (ISO 
12207, ISO 15288) a megfelelő helyükre kerültek volna, külön szabványban, a többi, 
emberi tényezőket szinte teljesen figyelmen kívül hagyó szabvány mellé rendelve jelentek 
meg. 

A kritikai észrevételeim ellenére a szoftver-ergonómiai vizsgálatok sok helyen 
beilleszthetők a szabványok által kijelölt szoftverfolyamatokba. 

A dolgozatomban szereplő vizsgálatsorozatot például felfűzhettem volna az ISO 
12207 szabvány módosításában megjelent termékértékelés (product evaluation) 
folyamatra. Végül ezt nem tettem, mert – bár alkalmazott módszereimmel mintát 
kívántam adni a következő szoftverfejlesztésekhez – munkámat mégis túl rendhagyónak, 
a szabványos folyamatba csak erőltetetten betagolhatónak éreztem. 

 

A 4. fejezetben többek közt saját gondolatmenetemmel erősen kitágítottam a 
multimédia oktatóanyagok felhasználási módját, és praktikus szempontok szerint 
gyűjtöttem össze a tananyagválasztás szempontjait. Megfogalmaztam a ciklikus gráf 
struktúra kiemelt szerepét, és áttekintettem a navigáció lehetőségeit. 
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Az 5. fejezetben röviden áttekintettem a szoftver-ergonómiai vizsgálatok széles 
palettáját. 

Az 5.5. fejezetben bemutattam a doktori munkámban alkalmazott legfontosabb 
módszert is (az INTERFACE módszert), és megfogalmaztam azt a kulcsszerepet, amit a 
fejlesztésének utóbbi hét éve során betölthettem. 

 

A 6. fejezetben ismertetett elvégzett szoftverfejlesztés munkám jelentős részét tette ki, 
és eredeti gondolatokra épül. Azonban magát a fejlesztést elsősorban mérnöki 
teljesítménynek tartom, nem doktori szintű tudományos munkának. Ezért ez a fejezet 
viszonylag rövid, ellentétben a következő, határozottan tudományos értékeket felmutató 
fejezettel. 

 

A 7. fejezetben bemutatott módon az elkészült multimédia oktatóanyagunkat több 
különböző pedagógiai és ergonómiai módszerrel vizsgáltuk. 

Először próbatanításokat végeztünk. Kis erőforrásigénye miatt ez az a vizsgálati mód, 
amit már korai prototípus fázisban és több különböző felhasználói körre vonatkozóan is 
el tudtunk végezni. 

A tantermi kontrollcsoportos vizsgálathoz már négy párhuzamos gyakorlati csoportra 
és 4-4 dupla tanórára volt szükség, ezért csak a legfontosabb, 9. évfolyamos (azaz 
hagyományos négyévfolyamos középiskola esetében az iskola első évfolyamába járó) 
célcsoportunkra vonatkozóan végeztük el. 

Az egyszerű kontrollcsoportos vizsgálat érdekes kibővítése lehetett volna egy 
retencióvizsgálat, azaz több év elteltével megnézni, hogy a megmaradt tudás 
szempontjából van-e a csoportok között különbség. Ezt bizonyos okok miatt nem tudtuk 
végrehajtani, de a módszer egyszerűsége és hasznossága miatt röviden írtam róla. 

Az alkalmazott vizsgálatok közül a legtöbb, legrészletesebb eredménnyel a 
7.5. fejezetben ismertetett, „mélyfúrás jellegű”, empirikus szoftver-vizsgálati módszer, az 
INTERFACE vizsgálatsorozat járt. Az előbbiekben felsorolt módszerek alkalmazása 
esetében sok olyan probléma merült fel, ami miatt elsősorban csak módszertani példának 
tekinthetők, de önmagukban nincs tudományos értékük. Az INTERFACE 
vizsgálatsorozat azonban konkrét, statisztikailag is alátámasztott eredményeket adott. 

A vizsgálatsorozatnak több célja és eredménye volt: 

- az oktatóanyag használhatóságának vizsgálata általában (a didaktikai 
szempontokon túl pl. navigációval, olvashatósággal stb. kapcsolatos ergonómiai 
problémákra tekintettel); 

- annak igazolása, hogy az anyag nemtől, szakmai irányultságtól és egyéb 
jellemzőktől függetlenül széles felhasználói kör számára jól használható; 

- annak eldöntése, hogy milyen típusú hibák okoznak jelentős problémákat a 
felhasználóknak, s milyen típusú hibák azok, melyek csak kevéssé hátráltatják 
őket; 

- az előbbi eredmények mennyire vonatkoznak minden felhasználóra általában, 
illetve mennyire függnek a felhasználók típusától (demográfiai jellemzők, 
tanulmányi eredmény, számítógép- és Internet-használati gyakorlat, kognitív 
stílus, stb. alapján). 
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Néhány fontos példa az eredményekből: 

o Egyértelműen kimondható, hogy a vizsgált multimédia oktatóanyag nem 
csak jó tanulóknak, nem csak reál beállítottságúaknak, nem csak 
informatikai érdeklődésűeknek hasznos, hanem a felhasználók széles 
köre hasonló eredménnyel alkalmazhatja. 

o Egy kiemelten vizsgált használhatósági probléma: tévesen aktív 
hivatkozásnak (linknek) gondolt szoftver-elemek. Például egy főmenü 
nem aktív képei által okozott probléma a kísérleti személy többsége 
esetében megjelent, s átlagosan 1,1 felesleges kattintás és átlag 5,3 
másodperc veszteséget okozott. A kutatási eredmények szerint – más 
szoftverhibákkal ellentétben – ez a hibatípus igen általános problémát 
jelent, minden típusú felhasználót egyaránt érint. 

o Egy, a vizsgálat során felderített érdekes probléma: a görgetés lehetősége 
bizonyos képernyő-elrendezés miatt a felhasználók számára nem mindig 
egyértelmű. Az, hogy ez a szoftverhiba kinek okoz nagyobb gondot 
(nagyobb időveszteséget), erősen függ a kognitív stílus MBTI T-F 
dimenziójától. A gondolkodó típusú felhasználók a képernyő csalóka 
látszatától függetlenül hamar átlátták a tartalom és a felhasználói felület 
logikáját, míg az érző típusúakat alaposan becsapta a konkrét oldal 
elrendezésének lezártság-érzése. 

Hangsúlyozom, hogy az igen nagy mennyiségű információt rögzítő INTERFACE 
vizsgálatsorozat minden szempontból teljeskörű kiértékelésére nem törekedhettem, 
hanem 

- egyrészt bizonyos, a szoftverfejlesztés vagy a disszertáció szempontjából érdekes 
jelenségekre, összefüggésekre fókuszáltam, 

- másrészt az eddigi vizsgálatoknál részletesebb, alaposabb módszertanra kívántam 
példát, a megvalósíthatóság alátámasztását adni. 

8.2. A tézisek igazolása 
Az első tézis a szoftver-ergonómiai vizsgálatok minőségmenedzsmentben elfoglalt 

helyéről tartalmaz állításokat: 

a.) A hatékony szoftverfejlesztés szerves részét képezi a szoftver-ergonómiai 
vizsgálatok több szintje; ez a szoftverfejlesztés minőségbiztosításának fontos 
része annak ellenére, hogy a vonatkozó újabb szabványok ezt a kérdést 
felületesen kezelik. 

b.) Az ergonómiai vizsgálati módszerek széles palettája áll rendelkezésre még 
a nem hivatásszerűen szoftverfejlesztéssel foglalkozó tanárok által végzett 
oktatószoftver-fejlesztés esetében is; ezen módszereket – megfelelő módszer-
tani körültekintéssel – lehetséges és érdemes alkalmazni. 

A tézis a.) pontja a fentiekben megfogalmazott fő célomat a szoftvervizsgálatokra 
vonatkoztatva, általános érvényűen közelíti meg. 

Igazolása a disszertációmnak a minőségmenedzsment szakirodalmára alapozó, új 
szempontok szerint felépített, integrált és saját gondolatokkal kiegészített elméleti 
fejezete (a 3. fejezet). Az egyes, a disszertáció fő gondolatai szempontjából fontos 
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szabványok esetében a puszta ismertetésen túlmutatóan kritikai elemzést adtam. 
Feltártam a rendszer összefüggéseit, és rávilágítottam egyes szabványok 
megfogalmazásának felületes voltára, és a szabványok történeti alakulásának 
(revízióinak) általam rossznak ítélt tendenciáira. 

A fenti alapgondolatot és az első tézist a pedagógiával (egy klasszikus emberközpontú 
tudománnyal) foglalkozó szakemberek nagy része természetesnek, triviálisnak gondolja. 
Valójában azonban nem az: a szoftverfejlesztő informatikusok és menedzserek nagy 
része nem ismeri az ergonómiai szempontokat és módszereket, vagy csak mellékesnek, 
kiegészítő jellegűnek tartja azokat. De még az ergonómiával foglalkozó szakemberek 
jelentős része is – hiába tartja az ergonómiai minőséget kulcsfogalomnak – értetlenül 
fogadja, hogy miért kellene a minőségmenedzsmenttel foglalkoznia. Ezt bizonyítja az 
egyik kulcsfontosságú szabvány 3.5.4. alfejezetben bemutatott rossz irányú változása, 
valamint az a 3.6.5. és 3.6.6. alfejezetben megfogalmazott mód, ahogy az emberközpontú 
megközelítésmód az alapszabványokban alig jelenik meg, viszont utólag, külön 
szabványokban és kiegészítésekben, szervetlenül, felemás módon megfogalmazódik.  

Az első tézis b.) pontja az a.) pont „aprópénzre váltása”: a módszerek széles 
palettájának rendelkezésre állásáról szól, és arról, hogy e módszereket még egy ilyen 
speciális esetben, a nem hivatásszerűen szoftverfejlesztéssel foglalkozó tanárok által 
végzett oktatószoftver-fejlesztés esetében is lehetséges (és érdemes) alkalmazni. 

Az, hogy az ergonómiai módszerek 5. fejezetben bemutatott széles palettája áll 
rendelkezésre, az sem triviális: a szoftverekre vonatkozó szabványokban utalás sincs 
ezekre, hanem csak általam sokkal sekélyebbnek tartott elemeket tartalmaznak, például a 
használhatóság (usability) 3.5.4.2. szakaszban ismertetett, szabvány szerinti 
mérőszámait. 

(Tisztázni kívánom, hogy tézis-értékkel, valóban igazoltnak tekintve nem a módszerek 
univerzális használhatóságát állítom, csak a használhatatlanság ellentétét: lehetséges igen 
különböző módszereket alkalmazni, még egy ilyen speciális, szerény fejlesztés esetében 
is.) 

Az első tézis b.) pontjának igazolása 
- egyrészt maga a tény, hogy szerény lehetőségeink ellenére képesek voltunk a 7. 

fejezetben bemutatott módon a pedagógiai és szoftver-ergonómiai vizsgálati 
módszerek széles palettáját alkalmazni, 

- másrészt az, hogy a vizsgálatok, különösen a 7.5. fejezetben közölt vizsgálat igen 
gazdag, részletekbe menő, a fejlesztésbe visszacsatolható eredményeket adtak. 

 

A második tézis a doktori munkám során legeredményesebben alkalmazott speciális 
szoftvervizsgálati módszerről szól. 

Az „INTERFACE” elnevezésű, „mélyfúrás” jellegű empirikus szoftver-
ergonómiai vizsgálati módszer, amely a szoftver – például oktatószoftver – működésé-
nek és a felhasználó viselkedésének adatait, valamint fiziológiai adatokat integrálva, 
néhány másodperces idői felbontással képes a szoftver elemeire vonatkozó minőségi 
jellemzőket feltárni, különösen hasznos a következők miatt: 

a.) A módszer lehetővé teszi annak eldöntését, hogy milyen típusú hibák 
okoznak jelentős problémákat a felhasználóknak, s milyen típusú hibák azok, 
melyek csak kevéssé hátráltatják őket. 
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b.) A módszer lehetővé teszi annak eldöntését, hogy a feltárt hibák és 
megállapított súlyosságuk mennyire vonatkoznak minden felhasználóra 
általában, illetve mennyire függnek a felhasználók típusától és jellemzőitől. 

 Bár maga az 5.5. fejezetben bemutatott INTERFACE rendszer alapja már nem 
tekinthető a disszertációm tudományos újdonságának – annak ellenére, hogy 
fejlesztésében kulcsszerepet játszhattam –, a 7.5. fejezetben közöltek szerint alkalmazott 
új, összetettebb módszer minden eddigi INTERFACE vizsgálatnál részletesebb és 
mélyebb eredményekre vezetett. A tézis a.) és b.) pontjában megfogalmazott újdonság-
értékkel rendelkező állítások igazolása a 7.5. fejezetben ismertetett szoftvervizsgálat 
eredményei közül elsősorban a 7.5.4.5. és 7.5.4.7. szakaszban közölt, statisztikailag 
alátámasztott eredmények megtalálása. 

 

A harmadik tézis az általunk fejlesztett és vizsgált szoftver egyik alapötletéről, a 
speciális struktúrájáról szól. 

A ciklikus gráf topológiáról (hurkokat is tartalmazó hipertext-struktúráról), mint a 
multimédia anyagok egy lehetséges struktúrájáról a következőket állítom: 

a.) Az ilyen struktúra – a fejlesztőre nagyobb felelősséget hárítva – szövevé-
nyességéből következő bonyolultsága ellenére is határozottan előnyös lehet 
az oktatóanyagok széles körében; a tanárok által szervesen fejlődő jelleggel 
készített multimédia anyag szerkezeteként ez mind ergonómiai, mind 
pedagógiai szempontból különösen alkalmas lehet. 

b.) Az ilyen struktúra lehetővé teszi, hogy az így felépülő tananyag nemtől, 
szakmai irányultságtól és egyéb jellemzőktől függetlenül széles felhasználói 
kör számára jól használható legyen. 

c.) Az ilyen struktúra felmerülő problémái kezelhetők és bizonyos mértékben 
elfogadhatók. 

A ciklikus gráf topológia (hurkokat is tartalmazó hipertext-struktúra) komoly 
problémákat vethet fel, ezért a szakirodalom és a szoftverfejlesztési gyakorlat sokszor 
negatívan viszonyul hozzá. Éppen ezért tudományos értéknek tekintem, hogy a tézis 
a.) pontjának megfelelően az alkalmazásának határozott előnyeit tártam fel, 
b.) pontjának megfelelően bizonyítottam, hogy az egyik fő előny a gyakorlatban is 
megjelenik, és a c.) pontnak megfelelően a felmerülő problémákat, valamint a problémák 
súlyát azonosítottam, kezelésükre eszközöket adva. 

A tézis a.) pontjának igazolása 
- egyrészt az a tény, hogy a többek közt a 4. fejezet meggondolásaira épülő szoftvert 

a 7. fejezetben bemutatott vizsgálatok egyértelműen alkalmazhatónak minősítették, 
- másrészt az, hogy a 7.5. fejezetben feltárt, struktúrára és navigációra vonatkozó 

részeredmények az alapötlet sikereses megvalósításának több oldaláról részlet-
gazdagon számolnak be. 

A tézis b.) pontjának igazolása a 7.5.4.2. szakaszban közölt, statisztikailag 
alátámasztott vizsgálati eredmény. 

A tézis c.) pontjának igazolása 
- egyrészt az a tapasztalat, hogy 7.5. fejezet „mélyfúrás” jellegű szoftvervizsgálata a 

struktúrára és navigációra vonatkozó részproblémák sorát tárta fel és azonosította, 
ezáltal lehetővé téve a szoftver továbbfejlesztését, hibáinak kijavítását, 
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- másrészt az, hogy ugyanaz a „mélyfúrás” jellegű vizsgálat az egyes hibák esetében 
statisztikai számításokkal alátámasztva azt is azonosította, hogy azok a különböző 
típusú felhasználókra milyen mértékben hatnak. 

8.3. A kutatás korlátai 
Az eredményeim egy részét általánosnak tekintem, de ezeket az értekezés alcímében 

megfogalmazottak szerint egy speciális szoftver, egy szoftverfejlesztéssel nem 
hivatásszerűen foglalkozó tanárok által készített oktatóanyag empirikus vizsgálatainak 
tapasztalataira alapoztam. 

Az eredményeim egy részét kimondottan a nem professzionális szoftverfejlesztők 
(tanárok) által végzett szoftverfejlesztésekre vonatkoztatom. A „nem professzionális” 
jelzőt természetesen arra értem, hogy nem a szoftverfejlesztés a szakmájuk, hanem egy 
másik szakmában, tanári hivatásukban profik. A konkrét multimédia-fejlesztés 
informatika tanárai 1997-ben még se multimédia-fejlesztéshez, se honlapszerkesztéshez 
nem értettek. A tanfolyamok után is csak egyszerű HTML szerkesztést választottunk, s a 
tartalomfejlesztőknek majdnem csak szöveget kellett nyújtania. Továbbá természetesen 
nem főállásban foglalkoztunk a fejlesztéssel. Az egyszerű eszközökkel végül igen 
összetett anyagot sikerült elkészítenünk. 

 

Az irodalomkutatás korlátai alapján természetesen csak óvatosan fogalmazhattam 
meg olyan állításokat, mint például azt, hogy a szoftverek minőségbiztosításának és az 
ergonómiának a kapcsolatáról ilyen átfogó kritikai elemzést még nem közöltek. 
Természetesen a nemzetközi szakirodalom terjedelme beláthatatlan, azonban az Internet 
segítségével módom nyílt a legfontosabb könyvkiadók, szakfolyóiratok és szakkonferen-
ciák legújabb cikkeit, vagy legalább absztraktjait áttekinteni. 

 

Az alkalmazott empirikus módszerek korlátairól a 7. fejezetben, módszerenként külön-
külön írtam. 

A 7.5. fejezetben bemutatottak szerint alkalmazott legfontosabb empirikus módszer, 
az INTERFACE vizsgálat egy „mélyfúrás” jellegű laboratóriumi módszer. Egy ilyen 
módszernél a 3+21 kísérleti személy alkalmazása nagy számnak tekinthető. (A 
vizsgálatok hosszú előkészületi időszak után körülbelül 3+21 óra időt vettek igénybe, 
amit több száz óra adatfeldolgozás és kiértékelés követett.) A mindezek miatt abszolút 
szám szerint kis mintán alapuló vizsgálat természetszerűleg nem reprezentatív mintával 
készült. A kísérleti személyek kiválasztásának szempontjairól a 7.5. fejezet elején írtam. 
Az INTERFACE módszer korlátairól röviden a 7.5.5. alfejezetben írtam. 

Mindenképpen hangsúlyozom, hogy az INTERFACE módszert különösen hatékony, 
de korántsem egyetlen, minden mást helyettesítő módszernek tekintem. Amennyiben 
szoftvervizsgált során az INTERFACE rendszer alkalmazására nincs lehetőség, vagy 
adott esetben a befektetést túl nagynak tartanánk, az 5.3. és 5.4. fejezet további szoftver-
ergonómiai módszerei még rendelkezésre állnak. Amennyiben oktatószoftverről van szó, 
igen hasznosak lehetnek a 7.2.-7.4. fejezetben alkalmazott módszerek is. 
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Rövid összefoglaló 
Doktori munkám legfontosabb céljának azt tekintettem, hogy a 

minőségmenedzsment mára kialakult, kiforrott rendszerébe – az ahhoz megszokott 
módon illeszkedő műszaki és szervezeti minőségi megközelítéseken túl – természetes 
módon, nélkülözhetetlen komponensként integráljam az ergonómiai minőség, valamint 
a tartalom minősége (oktatóanyag esetében a pedagógiai minőség) fogalomkörét, 
illetve a különböző minőségmegközelítésekhez tartozó módszereket. 

 

Szakirodalmi kutatás alapján áttekintettem a felhasználói megközelítésnek a 
minőségmenedzsment minőség-fogalmában való, több szinten történő megjelenését. 

A szoftverek minőségjellemzőire, vizsgálatára és minőségbiztosítására vonatkozó 
szabványok kritikai elemzését fogalmaztam meg. A megfogalmazottak nemcsak azért 
újak, mert a szoftverekre vonatkozó szabványok gyorsan bővülnek, és a 
minőségmenedzsment szabványai gyorsan változnak (tanulmányomba 2004-ben és 2005-
ben megjelent kulcsfontosságú szabványokat és módosításokat is belefoglaltam), hanem 
azért, mert a szakirodalomban ilyen átfogó képet nyújtó összeállítás még nem jelent meg. 

 

A doktori munkám alapja egy általam vezetett, szoftverfejlesztéssel nem 
hivatásszerűen foglalkozó tanárokból álló team által készített, „Informatika alapjai” című 
multimédia oktatóanyag. A fejlesztés értékes alapkoncepciói közül kiemelem a ciklikus 
gráf struktúra (hurkokat is tartalmazó hipertext-struktúra) jelentősségét. 

 

Áttekintettem a szoftver-ergonómiai vizsgálatok széles palettáját, majd az elkészült 
multimédia oktatóanyagunkat több különféle pedagógiai és ergonómiai módszerrel 
vizsgáltam. 

Az alkalmazott vizsgálatok közül a legtöbb, legrészletesebb eredménnyel egy 
empirikus szoftver-vizsgálati módszer, az INTERFACE vizsgálatsorozat járt. A módszer 
kifejlesztésében én is kulcsszerepet játszhattam. A „mélyfúrás jellegű” módszer a 
szoftver működésének és a felhasználó viselkedésének adatait, valamint fiziológiai 
adatokat integrálva, néhány másodperces idői felbontással képes a szoftver elemeire 
vonatkozó minőségi jellemzőket feltárni. Lehetővé vált annak eldöntése is, hogy az 
oktatóanyag milyen típusú hibái okoznak jelentős problémákat a felhasználóknak, s 
milyen típusú hibák azok, melyek csak kevéssé hátráltatják őket. Továbbá lehetővé vált 
annak eldöntése is, hogy a feltárt hibák és megállapított súlyosságuk mennyire 
vonatkoznak minden felhasználóra általában, illetve mennyire függnek a felhasználók 
típusától és jellemzőitől. A vizsgálatsorozat statisztikailag is alátámasztott eredményeket 
adott. 
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Abstract 
 

Title of the Ph.D. thesis: 

 
Quality Assurance Issues of 
Developing and Introducing a Multimedia Educational Material 
– from the point of view of quality management, ergonomics and pedagogy, 
studying educational software developed by teachers who are non-professional software 
developers 

 

The thesis demonstrates the appearance of the users’ aspects in quality management. It 
contains a critical study on the international standards of quality attributes, evaluation 
and quality assurance of software. 

The thesis is based on multimedia educational software developed by the author and his 
team. One of the main concepts of the development is the application of a special 
structure, a cyclic graph structure (hypertext structure with loops). 

The thesis describes a palette of usability evaluation methods. After that, the experiences 
of various pedagogical and usability evaluations are presented. 

The richest results came from a particular empirical usability evaluation method: the so 
called “INTERFACE” method. This method is able to record data characterising the 
user’s current mental effort deriving from heart period variability, simultaneously and 
synchronised with other characteristics of human-computer interaction. 
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IBM PC-nél nagyobb és 
kisebb gépek 

Kimeneti eszközök 

IBM PC hardver 

 

Háttértárolók 
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USB 
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CD 
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Tűs 
nyomtatók 
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Processzor  
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rendszerek 
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Local Bus 

PCI 
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Szoftver-hierarchia 

Alkalmazások 

Segéd-
programok 

Rezidens 
segéd-
programok 

Operációs 
rendszer 

BIOS 

Karbantartó programok 

ScanDisk 

Törede-
zettség-
mentesítő

Tömörítés A tömörítés 
elmélete 

Online töm. 
(DriveSpace, 
Stacker, 
Netware) 

Offline töm. 
(hagyományos 
és SFX) 

Vírusok és vírusirtók 

Vírus-
keresők és 
-irtók 

Vírusok 
okozta 
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Protokollok 
(TCP/IP és 
IPX/SPX) 

Szolgáltatások 

Internet 

Története 

Felépítése 

Szervezetei 

Szolgáltatásai 
(e-mail, ftp, 
gopher, www,…)

Informatikai alapok 

Kódolás-
dekódolás 
(ASCII és más 
kódlapok) 

Kettes 
számrendszer 

Bit, byte, 
kbyte… 

Előjel ábrázolá-
sa kettes szám-
rendszerben 

Fixpontos szám-
ábrázolás 

Lebegőpontos 
számábrázolás 

Multimédia 

Amit erről az oktatóanyagról 
tudni érdemes 
(Használat, szerzők, jogok, 
beszerezhetőség) 

Állókép 

Mozgókép 

Hang 
(A hangokról 
általában) 

AD és DA 
átalakítás 

Hangfájl-
formátumok 

Mintavételi 
sebesség 

MIDI 
Hangtömörítési 
eljárások 

Hang-előállítás 
(FM-szint.,  hul-
lámtábla, MIDI) 

Hangrögzítés 

Hangjellemzők 
(hangerő, hang-
magasság, 
hangszín, …) 

AVI 

QuickTime 
MOV 

M-JPEG és 
MPEG 

FLI és 
FLC 

Animálit 
GIF 

Digitalizálás 

Pixelgrafika és 
vektorgrafika 

Színrendszer 

Képfájlok 
mérete 

Képfájl-
formátumok 

Képfájlok 
tömörítése 

Kontraszt 

Palettás és 
pixelenkénti 
színmegadás 

Tapipad H 

H 

N 
N 

S 

S 

Tizenhatos 
számrendszer 

Boolean 
algebra 

Átváltások 

Memória-
kártyák 

Winch.- 
történelem 

A winch. 
felépítése 

FM, MFM, 
RLL 
kódolás 

Winchester 

FAT 

A CD 
működése 

 A CD 
sebes-
sége 

A CD 
kapacitá-
sa 

Írható CD 

Újraírható 
CD 

Digitális 
fényképezők 

PROM EPROM 

Proc. 
felépítése 

Adat- és 
utasítás-
tárolás 

IBM PC 
proc. tör-
ténelem 

Egyéb alapköri 
áramkörök 

H 
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2. melléklet –  az INTERFACE vizsgálat során 
alkalmazott kérdőív 

Néhány általános, ismerkedő kérdés következik. Olvasd el figyelmesen ezeket, és 
válaszolj őszintén. 

 

I. Korod:     Nemed: 

II. Állandó lakhelyed (csak a település neve): 

III. Hogyan ítéled meg családod anyagi helyzetét? 
 átlagon aluli 
 átlagos 
 átlagon felüli 

IV. Van-e otthon számítógép? 
 igen 
 nem 

V. Van-e otthon, elsősorban csak általad használt számítógéped? 
 igen 
 nem 

VI. Milyen gyakorisággal használsz számítógépet? 
 csak informatika/számítástechnika órán 
 tanórán kívül hetente egyszer-kétszer 
 nap mint nap, átlagosan napi 1-2 órát 
 nap mint nap, átlagosan napi 2-4 órát 
 több mint napi 4 órát 

VII. Milyen gyakran találkozol a következő számítógépes alkalmazásokkal 
(otthon és az iskolában)? 
 még nem 

találkoztam 
vele 

épp csak 
találkoztam 
vele 

hébe-hóba hetente naponta 

Játékprogram      
Internetes alkalmazás      
Szövegszerkesztő      
Rajzprogram      
Zeneprogram      
Szótárprogram      
Enciklopédia, lexikon      
(multimédiás) oktatóprogram      
egyéb: 
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VIII. Szoktál-e olvasni a tananyagon kívül (ha több válasz is megfelel, többet is 
kipipálhatsz): 

 Szépirodalmat 
 Számítástechnikai könyvet, magazint 
 Egyéb folyóiratokat 
 Hobbimhoz kapcsolódó könyveket 
 Mást: …………………………. 

 

IX. Sportolsz-e rendszeresen, s ha igen, mit? 
 

X. Jársz-e valamilyen különórára vagy szakkörre, s ha igen, mire? 
 

XI. Mivel töltöd szívesen szabadidődet? 
 

XII. Kedvenc tantárgyaid: 
 

XIII. Tavaly év végi (és idei félévi) tanulmányi átlagod: 
 

XIV. Tavaly év végi (és idei félévi) 
informatika/számítástechnika jegyed: 
matematika jegyed: 
magyar irodalom jegyed: 
magyar nyelvtan jegyed: 
 

XV. Milyen nyelvet (nyelveket) tanulsz most, illetve tanultál a korábbiakban? 
Nyelv Kb. hány éve tanulod 

(hány évig tanultad)? 
Tavalyi jegyed 

(ha volt) 
   
   
   
   

 
 
 
Köszönjük, hogy válaszoltál! 
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3. melléklet –  az INTERFACE vizsgálat tanulási 
szakaszánál alkalmazott feladatlap 

Tanuld meg minél alaposabban Multimédia fejezet AVI és MPEG videókról szóló részét! 
Egy rövid teszttel ellenőrizni fogjuk, mennyit sikerült elsajátítanod. 

Ezt a papírt használhatod jegyzetpapírként. Jegyzeteléssel segítheted a tanulásod. 
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4. melléklet –  az INTERFACE vizsgálat tanulási 
szakaszánál alkalmazott ellenőrző teszt 

Megjegyzések a melléklethez: 

a. A tanulási szakasz elsődleges szerepe csak az volt, hogy előkészítse a következő, keresési szakaszt, egy 
annál kissé „életszerűbb” használati mód gyakorlásával. 

b. Az itt szereplő kérdések közül tanárként nem mindegyiket tartom fontosnak – azonban alkalmasak 
voltak arra, hogy a rövid (tíz perces) tanulási szakasz eredményességét a meglátogatott konkrét 
multimédia-oldalak tartalma alapján minősítse. 

 

 

 

Olvasd el figyelmesen a kérdéseket. A megtanult ismereteid alapján válaszd ki a 
válaszlehetőségek közül a helyes választ. 

Csak egy helyes válasz létezik minden kérdés esetén. 

 

I. Melyik videó formátum tömörített? 
1. MPEG 
2. AVI 
3. az MPEG mindig tömörített, az AVI lehet tömörített vagy tömörítetlen 
4. egyik sem 
5. mindkettő mindig tömörített 

 
II. Mit jelent a codec szó? 

1. Hangfelvétel szabvány 
2. Titkosítási algoritmus 
3. Az AVI formátum álneve 
4. Bill Gates álneve 
5. Tömörítési algoritmus 

 
III. Mi az MPEG videó formátum elődje? 

1. M-JPEG 
2. MP3 
3. PEG 
4. MID 
5. MEMEX 

 
IV. A kódolt műholdas TV-adások milyen kódolást alkalmaznak? 

1. MPEG1 
2. MPEG2 
3. MPEG3 
4. MPEG4 
5. AVI 
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5. melléklet –  az INTERFACE vizsgálat keresési 
szakaszánál alkalmazott feladatsor 

Megjegyzések a melléklethez: 

a. A kérdéssor mellé azt az instrukciót adtuk, hogy a kérdéseken sorban haladjanak végig. 
b. A sorrend szándékosan nem optimális, hanem azt szolgálja, hogy a felhasználók bizonyos előzetesen 

feltételezett navigációs problémákkal (kontrollált körülmények közt) találkozzanak. 
c. Az itt szereplő kérdések közül tanárként nem mindegyiket tartom fontosnak – azonban alkalmasak 

voltak arra, hogy a felhasználók bizonyos témákkal, megjelenítési formákkal és navigációs 
feladatokkal kontrollált körülmények közt találkozzanak. 

 

Keresd meg a kérdéseknek megfelelő válaszokat, és írd be a pontokkal megjelölt helyre! 
(Néhány szavas, tömör válaszokat kérünk.) 

1. A számítógép alkatrészei közül az alaplapon található ROM BIOS neve milyen 
angol szavak rövidítéséből adódik? 

………………………………………………………………………………………… 

2. Sorold fel a ROM-ok típusait: 
………………………………………………………………………………………… 

3. A BIOS szoftver működéséből számítógép bekapcsolásakor mit láthatunk 
először? 

………………………………………………………………………………………… 

4. Mi a különbség a PROM és az EPROM között? 
………………………………………………………………………………………… 

5. A számítógép alkatrészei közül a grafikus kártyának (videokártyának) milyen 
alapvető jellemzői vannak? 

………………………………………………………………………………………… 

6. A videokártyán lévő videomemória nagyságától például mi függ? 
………………………………………………………………………………………… 

7. A képek (állóképek) tömörítésének milyen két alapvető fajtája van? 
………………………………………………………………………………………… 

8. Hogyan nevezik magyarul a két alapvető színkeverési módot? 
………………………………………………………………………………………… 

9. Mi a multimédia egyszerű definíciója? ("Hétköznapi" megfogalmazás szerint.) 
………………………………………………………………………………………… 

10. Sorolj fel nyolc fájlformátumot, amit a képeknél alkalmaznak: 
………………………………………………………………………………………… 

11. Hi-Fi hangminőséghez elegendő-e a 22,05 kHz mintavételezési frekvencia? 
………………………………………………………………………………………… 
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6. melléklet –  az INTERFACE vizsgálatok végén 
alkalmazott interjúk vázlata  

 
A konkrét üléssel kapcsolatos kérdések (Rávilágítás a frissen megfigyelt és megélt 
ülés érdekesnek tűnő részleteire) 

• Mi az, ami tetszett az oktatóanyagban? 

• Mi zavart? 

• Mi tűnt számodra nehézen megoldhatónak? Vissza tudsz emlékezni, hogyan 
oldottad meg a gondodat? 

Speciális kérdések 

• Mennyire zavart a háttér? 

• Észrevettél-e valamilyen logikát a háttérszínek változásában? 

• Mennyire tűnt logikus felépítésűnek (ésszerűen felépítettnek) az anyag? 

Általánosabb kérdések 

• Szerinted mit kellene leginkább megváltoztatni az oktatóanyagban? 

• Kinek ajánlanád az oktatóanyagot? 

• Örülnél-e, ha ilyen tananyagból tanulhatnál a tanórán? Miért? Miben segítene 
téged? 
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7. melléklet –  Az INTERFACE vizsgálatsorozat 
statisztikai feldolgozásában alkalmazott SPSS 
változók 

A következő oldalakon az INTERFACE vizsgálatsorozat statisztikai feldolgozásában 
alkalmazott főbb változókat sorolom fel. A változók szerepét a 7.5.3 fejezetben 
ismertetem. 

 

A következő felsorolásban az egyes változókról a következőket adom meg: 

 
A változó 

max. 8 
karakterből 
álló neve 

A változó címkéje (leírása) A változó 
sorszáma 

A változó 
típusa 

(az SPSS 
szóhasz-
nálatával) 

 „missing value” (ha szükséges)   

 a változó lehetséges értékei és azok jelentése (címkéje) 
(ha a váltózó csak ilyen értékeket vehet fel) 

  

 

 
SZEMELYE  szemely sorszama                                                    1 Nominal 
 
ISKOLA    iskola                                                              2 Nominal 
              1    Kozgazdasagi Szakkozepiskola 
              2    Muszaki Szakkozepiskola 
 
KOR       kor                                                                 3 Scale 
 
NEM       nem                                                                 4 Nominal 
              0    fiu 
              1    lany 
 
LAKHELY   lakhely                                                             5 Ordinal 
              0    Budapest 
              1    10000 lakos folott 
              2    10000 lakos alatt 
 
ANYAGI    anyagi helyzet                                                      6 Ordinal 
              0    atlagon aluli 
              1    atlagos 
              2    atlagon feluli 
 
OTTHONSG  van-e otthon szamitogep?                                            7 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
SAJATSG   van-e sajat szamitogep                                              8 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
SGGYAK    szamitogep-hasznalat gyakorisaga                                    9 Ordinal 
              0    csak informatika oran 
              1    hetente egyszer-ketszer 
              2    napi 1-2 ora 
              3    napi 2-4 ora 
              4    napi 4 oranal tobb 
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JATEKPRO  milyen gyakran talalkozik jatekprogrammal?                         10 Ordinal 
              0    nem 
              1    epp csak 
              2    hebe-hoba 
              3    hetente 
              4    naponta 
 
INTERALK  milyen gyakran talalkozik internetes alkalmazassal?                11 Ordinal 
              0    nem 
              1    epp csak 
              2    hebe-hoba 
              3    hetente 
              4    naponta 
 
SZOVSZER  milyen gyakran talalkozik szovegszerkesztovel?                     12 Ordinal 
              0    nem 
              1    epp csak 
              2    hebe-hoba 
              3    hetente 
              4    naponta 
 
RAJZPRO   milyen gyakran talalkozik rajzprogrammal?                          13 Ordinal 
              0    nem 
              1    epp csak 
              2    hebe-hoba 
              3    hetente 
              4    naponta 
 
ZENEPRO   milyen gyakran talalkozik zeneprogrammal?                          14 Ordinal 
              0    nem 
              1    epp csak 
              2    hebe-hoba 
              3    hetente 
              4    naponta 
 
SZOTARPR  milyen gyakran talalkozik szotarprogrammal?                        15 Ordinal 
              0    nem 
              1    epp csak 
              2    hebe-hoba 
              3    hetente 
              4    naponta 
 
LEXIKON   milyen gyakran talalkozik lexikonnal?                              16 Ordinal 
              0    nem 
              1    epp csak 
              2    hebe-hoba 
              3    hetente 
              4    naponta 
 
OKTPROG   milyen gyakran talalkozik oktatoprogrammal?                        17 Ordinal 
              0    nem 
              1    epp csak 
              2    hebe-hoba 
              3    hetente 
              4    naponta 
 
EGYEB     milyen gyakran talalkozik egyeb programmal?                        18 Ordinal 
              0    nem 
              1    epp csak 
              2    hebe-hoba 
              3    hetente 
              4    naponta 
 
EGYEBNEV  az elobbi egyeb program megnevezese                                19 Nominal 
 
SZEPIR    szokott-e olvasni szepirodalmat?                                   22 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
SZAMTECH  szokott-e olvasni szam.tech. konyvet, magazint?                    23 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
EGYEBFOL  szokott-e olvasni egyeb folyoiratot?                               24 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
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HOBBIKON  szokott-e olvasni hobbihoz kapcs. konyvet?                         25 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
MAS       szokott-e olvasni mast?                                            26 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
MASNEV    az elobbi "mas" olvasnivalo megnevezese                            27 Nominal 
 
SPORT     sportol-e rendszeresen                                             30 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
SPORTNEV  sport neve                                                         31 Nominal 
 
SZAKKOR   jar-e kulonorara/szakkorre                                         35 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
SZKNEV    kulonora/szakkor neve                                              36 Nominal 
 
SZABADID  szabadido eltoltese                                                40 Nominal 
 
KEDVTAR   Kedvenc targyak felsorolasa                                        48 Nominal 
 
KEDVINF   Kedvenc targyak kozott szerepel az informatika?                    53 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
KEDVMAT   Kedvenc targyak kozott szerepel a matek?                           54 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
KEDVHUM   Kedvenc targyak kozott szerepel magyar, tori, id.nyelv?            55 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
KEDVTEST  Kedvenc targyak kozott szerepel a testneveles?                     56 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
KEDVGEPI  Kedvenc targyak kozott szerepel a gepiras?                         57 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
ATLAG8    tanulmanyi atlag 8. vegen                                          58 Ordinal 
 
ATLAG9    tanulmanyi atlag 9. felevben                                       59 Ordinal 
 
JEGYINF8  informatika jegy 8. vegen                                          60 Ordinal 
 
JEGYINF9  informatika jegy 9. felevben                                       61 Ordinal 
 
JEGYMAT8  matek jegy 8. vegen                                                62 Ordinal 
 
JEGYMAT9  matek jegy 9. felevben                                             63 Ordinal 
 
JEGYIR8   irodalom jegy 8. vegen                                             64 Ordinal 
 
JEGYIR9   irodalom jegy 9. felevben                                          65 Ordinal 
 
JEGYNYT8  nyelvtan jegy 8. vegen                                             66 Ordinal 
 
JEGYNYT9  nyelvtan jegy 9. felevben                                          67 Ordinal 
 
NYELV1N   1. nyelv megnevezese                                               68 Nominal 
 
NYELV1EV  1. nyelv hany eve?                                                 70 Ordinal 
                                                        Missing Value: ,0 
 
NYELV1J8  1. nyelv jegy 8. vegen                                             71 Ordinal 
                                                        Missing Value: 0 
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NYELV1J9  1. nyelv jegy 9. felevben                                          72 Ordinal 
                                                        Missing Value: 0 
 
NYELV2N   2. nyelv megnevezese                                               73 Nominal 
 
NYELV2EV  2. nyelv hany eve?                                                 75 Ordinal 
                                                        Missing Value: ,0 
 
NYELV2J8  2. nyelv jegy 8. vegen                                             76 Ordinal 
                                                        Missing Value: 0 
 
NYELV2J9  2. nyelv jegy 9. felevben                                          77 Ordinal 
                                                        Missing Value: 0 
 
NYELV3N   3. nyelv megnevezese                                               78 Nominal 
 
NYELV3EV  3. nyelv hany eve?                                                 80 Ordinal 
                                                        Missing Value: ,0 
 
NYELV3J8  3. nyelv jegy 8. vegen                                             81 Ordinal 
                                                        Missing Value: 0 
 
NYELV3J9  3. nyelv jegy 9. felevben                                          82 Ordinal 
                                                        Missing Value: 0 
 
MBTIDOM   MBTI dominans funkcio                                              83 Ordinal 
              1    gondolkodo 
              2    erzo 
              3    erzekelo 
              4    intuitiv 
 
EI_BETU   MBTI E-I dominancia                                                84 Ordinal 
              1    extravertalt 
              2    introvertalt 
 
SN_BETU   MBTI S-N dominancia                                                85 Ordinal 
              1    erzekelo 
              2    intuitiv 
 
TF_BETU   MBTI T-F dominancia                                                86 Ordinal 
              1    gondolkodo 
              2    erzo 
 
JP_BETU   MBTI J-P dominancia                                                87 Ordinal 
              1    iteletalkoto 
              2    eszlelo 
 
EI_PONT   MBTI E-I pontertek                                                 88 Scale 
 
SN_PONT   MBTI S-N pontertek                                                 89 Scale 
 
TF_PONT   MBTI T-F pontertek                                                 90 Scale 
 
JP_PONT   MBTI J-P pontertek                                                 91 Scale 
 
MBTIJELL  ket legjellemzobb MBTI betu                                        92 Nominal 
 
IKONRA1   ikonok fole megy (ismerkedes)                                      93 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
IKONOLV1  ikonok fole megy, olvassa a cimket, de nem kattint (ismerkedes)    94 Scale 
 
IKONKAT1  ikonra kattint (ismerkedes)                                        95 Scale 
 
XGOMB1    x gomb hasznalata (ismerkedes)                                     96 Ordinal 
              0    nem 
              1    navigacio 
              2    tevesen 
 
NAVIGYAK  klb. navigációs eszközök                                           97 Scale 
 
GOMBOK1   navigacios gombok (ismerkedes)                                     98 Scale 
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SZOSZED1  szoszedet hasznalata (ismerkedes)                                  99 Ordinal 
              0    nem 
              1    navigacio 
              2    veletlen 
 
TERKEP1   terkep hasznalata (ismerkedes)                                    100 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
KEPEKRE1  MM kezdooldalon kepekre kattint (ismerkedes)                      101 Ordinal 
                                                        Missing Value: -1 
             -1 M  nem jart erre 
              0    nem 
              1    igen 
 
KEPREK1   MM kezdooldalon kepre kattintasok szama  (ismerkedes)             102 Scale 
 
KEPREI1   MM kezdooldalon 1. kepre kattintastol 1. szovegre kattintasig (i.)103 Scale 
 
SZOVRE1   Allokep es Hang fooldalon szovegre kattint (ismerkedes)           104 Ordinal 
                                                        Missing Value: -1 
             -1 M  nem jart itt 
              0    nem 
              1    igen 
 
SZOVREK1  Allokep+Hang fooldalon szovegre kattintasok szama  (ismerkedes)   105 Scale 
 
SZOVREI1  Allokep ill. Hang kezdooldalon 1. szovegre kattintastol 
          1. csillagra kattintasig eltelt ido (ismerkedes)                  106 Scale 
 
SUGO1     sugot kiprobalja (ismerkedes)                                     107 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
CIMSOR    cimosor navigaciot hasznal-e (ismerkedes)                         108 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
HOME      home gombot hasznal-e (ismerkedes)                                109 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
              2    tevesen 
 
OSSZFEJ1  osszesen hany fejezet (ismerkedes)                                110 Scale 
 
HARDVER1  hardver fejezet (ismerkedes)                                      111 Scale 
 
HARDLIN1  hardver link (ismerkedes)                                         112 Scale 
 
HARDM1    hardver szintek (ismerkedes)                                      113 Scale 
 
HARDIDO1  mennyi idot hardveren (ismerkedes)                                114 Scale 
 
TOOLT1    a haz belsejenel az elso lapvaltasig megvarja-e a tooltipet (i.)  115 Ordinal 
                                                        Missing Value: -1 
             -1 M  nem jart erre 
              0    nem 
              1    igen 
 
SZOFTV1   szoftver fejezet (ismerkedes)                                     116 Scale 
 
SZOFLIN1  szoftver link (ismerkedes)                                        117 Scale 
 
SZOFM1    szoftver szintek (ismerkedes)                                     118 Scale 
 
SZOFIDO1  mennyi ido szoftveren (ismerkedes)                                119 Scale 
 
SZGALT1   szamitogep altalaban (ismerkedes)                                 120 Scale 
 
SZGLIN1   sg altalaban link (ismerkedes)                                    121 Scale 
 
SZGM1     sg szintek (ismerkedes)                                           122 Scale 
 
SZGIDO1   mennyi idot sg fejezetben (ismerkedes)                            123 Scale 
 
MM1       multimedia fejezet (ismerkedes)                                   124 Scale 
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MMLIN1    mm link (ismerkedes)                                              125 Scale 
 
MMM1      mm szintek (ismerkedes)                                           126 Scale 
 
MMIDO1    mennyi idot mm-ben (ismerkedes)                                   127 Scale 
 
KEPEKNEM  képekre kattintók mm-ben töltött ideje                            128 Scale 
 
KEPEKKA   képekre nem kattintók mm-ben töltött ideje                        129 Scale 
 
INTERN1   internet fejezet (ismerkedes)                                     130 Scale 
 
ILIN1     internet link (ismerkedes)                                        131 Scale 
 
IM1       internet szintek (ismerkedes)                                     132 Scale 
 
IIDO1     mennyi idot internetben (ismerkedes)                              133 Scale 
 
HALOZAT1  halozat fejezet (ismerkedes)                                      134 Scale 
 
HALOLIN1  halozat link (ismerkedes)                                         135 Scale 
 
HALOM1    halozat szintek (ismerkedes)                                      136 Scale 
 
HALOIDO1  mennyi ido halozatban (ismerkedes)                                137 Scale 
 
INFALAP1  infalapok fejezet (ismerkedes)                                    138 Scale 
 
INFLIN1   infalapok link (ismerkedes)                                       139 Scale 
 
INFM1     infalapok szintek (ismerkedes)                                    140 Scale 
 
INFIDO1   mennyi idot infalapokban (ismerkedes)                             141 Scale 
 
OKTATOA1  oktatoanyag (ismerkedes)                                          142 Scale 
 
OKTLIN1   oktatoanyaglinkek (ismerkedes)                                    143 Scale 
 
OKTM1     oktatoanyag szintek (ismerkedes)                                  144 Scale 
 
OKTIDO1   mennyi ido oktatoanyagban (ismerkedes)                            145 Scale 
 
FEJEZETI  fejezetben eltöltött idő                                          146 Scale 
 
JEGYZM2   jegyzeteles mennyisege (tanulas)                                  152 Ordinal 
              0    semmi 
              1    keves 
              2    sok 
 
JEGYZS2   jegyzeteles strukturaltsaga (tanulas)                             153 Ordinal 
                                                        Missing Value: 0 
              0    nem jegyzetelt 
              1    strukturalatlan 
              2    enyhen strukturalt 
              3    erosen strukturalt 
 
SZOSZED2  szoszedet hasznalata (tanulas)                                    154 Ordinal 
              0    nem 
              1    navigacio 
              2    veletlen 
 
TERKEP2   terkep hasznalata (tanulas)                                       155 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
 
TOOLT2    a haz belsejenel az elso lapvaltasig megvarja-e a tooltipet (t.)  156 Ordinal 
                                                        Missing Value: -1 
             -1 M  nem jart erre 
              0    nem 
              1    igen 
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KEPEKRE2  MM kezdooldalon kepekre kattint (tanulas)                         157 Ordinal 
                                                        Missing Value: -1 
             -1    nem ertelmezett 
              0    nem 
              1    igen 
 
KEPREK2   MM kezdooldalon kepre kattintasok szama  (tanulas)                158 Scale 
 
KEPREI2   MM kezdooldalon 1. kepre kattintastol 1. szovegre kattintasig 
          eltelt ido (tanulas)                                              159 Scale 
 
SZOVRE2   Allokep es Hang fooldalon szovegre kattint (tanulas)              160 Ordinal 
                                                        Missing Value: -1 
             -1 M  nem jart itt 
              0    nem 
              1    igen 
 
SZOVREK2  Allokep+Hang fooldalon szovegre kattintasok szama  (tanulas)      161 Scale 
 
SZOVREI2  Allokep ill. Hang kezdooldalon 1. szovegre kattintastol 
          1. csillagra kattintasig eltelt ido (tanulas)                     162 Scale 
 
MMELERO2  Hanyadik megtekintett oldal a MM kezdooldal? 
          (szoszedetet nem szamitva (tanulas)                               163 Scale 
 
MMELERI2  Mennyi ido alatt jut el a MM kezdooldalig? (tanulas)              164 Scale 
 
MOELERO2  Hanyadik megtekintett oldal a Mozgokepek kezdooldal? (tanulas)    165 Scale 
 
MOELERI2  Mennyi ido alatt jut el a Mozgokepek kezdooldalig? (tanulas)      166 Scale 
 
MPELERO2  Hanyadik megtekintett oldal az AVI/MPEG oldal? (tanulas)          167 Scale 
 
MPELERI2  Mennyi ido alatt jut el a AVI/MPEG oldalig? (tanulas)             168 Scale 
 
MMELERU2  Utvonal: fooldal->MM (tanulas)                                    169 Ordinal 
              0    fooldal->MM kozvetlenul 
              1    fooldal->Leonardo->MM kerulo 
 
MPELERU2  Utvonal: MM->AVI/MPEG (tanulas)                                   170 Ordinal 
              0    Mozgokep->AVI/MPEG kozvetlenul 
              1    Mozgokep->Digit.->AVI/MPEG kerulo 
 
MOZITET2  Videofilmek tetszese (tanulas)                                    171 Ordinal 
              0    mar elsore sem tetszett 
              1    az elso elsore tetszett, de utana mar egyik sem 
              2    mindegyik elsore tetszett, de az ismetlesek mar nem 
              3    az ismetlesek is tetszettek 
 
MOZIIND2  Videofilmeket szandekosan inditott-e? (tanulas)                   172 Ordinal 
              0    csak veletlenul indult 
              1    szandekosan is inditott 
 
TAKART2   AVI oldalon a letakart szoveg (tanulas)                           173 Ordinal 
              0    latszolag nem zavarta 
              1    lathatolag zavarta, de nem tett semmit 
              2    zavarta, es gorgetni/kattintani probalt 
              3    zavarta es szolt, de csak az interjunal 
              4    zavarta es rogton szolt 
 
TESZT2    Teszteredmeny (tanulas)                                           174 Scale 
              0    0 
              1    1 
              2    2 
              3    3 
              4    4 
 
SZOSZED3  szoszedet hasznalata (kereses)                                    181 Ordinal 
              0    nem 
              1    navigacio 
              2    veletlen 
 
TERKEP3   terkep hasznalata (kereses)                                       182 Ordinal 
              0    nem 
              1    igen 
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UT13      1.: utvonal                                                       183 Ordinal 
              0    Fooldal->Hardver->Hazon belul->Alaplap->képen át ROM BIOS 
              1    Fooldal->Hardver->Hazon belul->Alaplap->szovegen át ROM BIOS 
              2    Fooldal->Szoftver->Hierarchia->BIOS->ROM BIOS 
              3    Fooldal->Szoftver->Hierarchia->BIOS (itt megall) 
              4    Fooldal->Leonardo->Memoria->ROM BIOS 
              5    Fooldal->Leonardo->Szoftver->Hierarchia->BIOS->ROM BIOS 
              6    Fooldal->Leonardo->Szoftver->Hierarchia->BIOS (itt megall) 
              7    nem talal 
              8    Fooldal->Hardver->Hazon belul->RAM->ROM 
 
SEGIT13   1.: utbaigazito segitsegnyujtas szama                             184 Scale 
 
IDO13     1.: idő                                                           185 Scale 
 
OLDAL13   1.: oldalvaltasok szama                                           186 Scale 
 
PONT13    1.: pontszám                                                      187 Scale 
              0    semmi, v. teljesen rossz 
              5    Csak az egyik betűszó vagy nem a rovidites hanem def 
             10    tökéletes válasz 
 
KSZ13     1.: az alaplapon a ROM BIOS kepre v. szovegre kattint             188 Nominal 
                                                        Missing Value: -1 
             -1 M  nem jart arra 
              0    kepre kattint 
              1    szovegre kattint 
 
TOOLT13   1.: a haz belsejenel az elso lapvaltasig megvarja-e a tooltipet   189 Ordinal 
                                                        Missing Value: -1 
             -1 M  nem járt erre 
              0    nem 
              1    igen 
 
UT23      2.: utvonal                                                       190 Nominal 
              0    ROM BIOS, helyben marad 
              1    mashonnan eljut a ROM BIOS-hoz 
              2    teves: ROM BIOS -> Alaplap -> RAM memoria 
              3    nem talal 
 
SEGIT23   2.: utbaigazito segitsegnyujtas szama                             191 Scale 
 
IDO23     2.: ido                                                           192 Scale 
 
OLDAL23   2.: oldalvaltasok szama                                           193 Scale 
 
PONT23    2.: pontszam                                                      194 Scale 
              0    semmi, v. teljesen rossz 
              3    1 helyes 
              7    2 helyes 
             10    tökéletes válasz (3 helyes) 
 
TERIT23   2.: A ROM-BIOS oldalan az 1. link elteriti                        195 Nominal 
              0    nem 
              1    elteriti a Szoftver-hierarchia fele 
 
KIEMEL23  2.: A felsorolas 3 tetele kozul csak a 2 aktivat valaszolja       196 Ordinal 
              0    csak a 2 aktivat latja 
              1    mindharmat latja 
 
UT33      3.: utvonal                                                       197 Nominal 
                                                        Missing Value: -1 
             -1 M  nem értelmezett (pl. sorrendhiba miatt) 
              0    ROM  BIOS -> Szoftver-hierarchia kozvetlenul 
              1    Home -> Szoftver -> Szoftver-hierarchia 
              2    Home -> Az oktatoanyagrol -> Szoftver -> Szoftver-hierarchia 
              3    nem talal 
 
SEGIT33   3.: utbaigazito segitsegnyujtas szama                             198 Scale 
 
IDO33     3.: ido                                                           199 Scale 
                                                        Missing Value: -1,0 
 
OLDAL33   3.: oldalvaltasok szama                                           200 Scale 
                                                        Missing Value: -1 
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PONT33    3.: pontszam                                                      201 Scale 
              0    semmi, v. teljesen rossz 
              1    a megfelelo oldalrol, de nem a BIOS-rol 
              9    ha latszik, hogy megtalalta a megfelelo mondatot, de... 
             10    tökéletes válasz (...monitorvezerlo, memoriateszt,...) 
 
UT43      4.: utvonal                                                       202 Nominal 
             -1    nem értelmezett (pl. sorrendhiba miatt) 
              0    Szoftver-hierarchia -> ROM BIOS (vissza) 
              1    Szoftver-hierarchia -> BIOS -> ROM BIOS 
              2    Home-tol v. mashonnan ujra keresi a ROM-ot 
              3    nem talal 
 
SEGIT43   4.: utbaigazito segitsegnyujtas szama                             203 Scale 
 
IDO43     4.: ido                                                           204 Scale 
                                                        Missing Value: -1,00 
 
OLDAL43   4.: oldalvaltasok szama                                           205 Scale 
                                                        Missing Value: -1 
 
PONT43    4.: pontszam                                                      206 Scale 
              0    semmi, v. teljesen rossz 
             10    tökéletes válasz 
 
UT53      5.: utvonal                                                       207 Nominal 
              0    ROM BIOS -> (vissza) Alaplap -> (vissza) Haz belseje -> Graf 
              1    ROM BIOS -> (vissza) Alaplap -> Egyeb aramkorok -> Graf. 
              2    Hardver (akarhogy) -> Kimeneti esz. -> Monitor -> Graf. 
              3    Az oktatoanyagrol (akarhogy) -> Graf. kartya 
              4    Home -> Multimedia fejezeteiben 
              5    nem talal 
 
SEGIT53   5.: utbaigazito segitsegnyujtas szama                             208 Scale 
 
IDO53     5.: ido                                                           209 Scale 
                                                        Missing Value: -1,0 
 
OLDAL53   5.: oldalvaltasok szama                                           210 Scale 
                                                        Missing Value: -1 
 
GELERI53  5.: Mennyi ido alatt jut el a Graf. kartya oldalig                211 Scale 
                                                        Missing Value: -1 
 
GORGI53   5.: Graf. kartya oldal 1. eleresetol az 1. gorgetesig eltelt      212 Scale 
                                                        Missing Value: -1 
 
PONT53    5.: pontszam                                                      213 Scale 
              0    semmi, v. teljesen rossz 
              1    csak az 1. bekezdesbol 
              3    csak egyet ir le 
              7    csak kettot sorol fel 
             10    tökéletes válasz 
 
UT63      6.: utvonal                                                       214 Nominal 
              0    helyben marad 
              1    máshonnan jut ide 
              2    nem talal 
 
SEGIT63   6.: utbaigazito segitsegnyujtas szama                             215 Scale 
 
IDO63     6.: ido                                                           216 Scale 
                                                        Missing Value: -1,0 
 
OLDAL63   6.: oldalvaltasok szama                                           217 Scale 
                                                        Missing Value: -1 
 
PONT63    6.: pontszam                                                      218 Scale 
              0    semmi, v. teljesen rossz 
              5    előző kérdésre várt válasz 
              9    megfelelő mondatból nem mindent írt ki 
             10    tökéletes válasz 
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TERIT63   6.: A grafikus kártya oldalan az 1. link elteriti                 219 Ordinal 
                                                        Missing Value: -1 
             -1 M  nem értelmezett 
              0    nem 
              1    elteriti az allokepek fele 
 
UT73      7.: utvonal                                                       220 Nominal 
              0    grafikus kártya -> állóképek -> képek tömörítése 
              1    multimédia (akárhogy) -> állóképek -> képtömörítés 
              2    multimédia (akárhogy) -> állóképek -> képtömörítés (cimbol) 
              3    nem talal 
 
SEGIT73   7.: utbaigazito segitsegnyujtas szama                             221 Scale 
 
IDO73     7.: ido                                                           222 Scale 
                                                        Missing Value: -1,0 
 
OLDAL73   7.: oldalvaltasok szama                                           223 Scale 
                                                        Missing Value: -1 
 
PONT73    7.: pontszam                                                      224 Scale 
              0    semmi, v. teljesen rossz 
              9    majdnem tokeletes valasz 
             10    tökéletes válasz 
 
SZOVRE3   7.: Allokep fooldalon szovegre kattint                            225 Ordinal 
                                                        Missing Value: -1 
             -1 M  nem jart itt 
              0    nem 
              1    igen 
 
SZOVREK3  7.: Allokep fooldalon szovegre kattintasok szama                  226 Scale 
 
SZOVREI3  7.: Allokep kezdooldalon 1. szovegre kattintastol 1. csillag      227 Scale 
 
UT83      8.: utvonal                                                       228 Nominal 
              0    tomorites-> allokepek (vissza) -> szinkeveres 
              1    tomorites-> allokepek (vissza) (itt megall) 
              2    allokepek (barhogy mashogy) -> szinkeveres 
              3    allokepek (barhogy mashogy) (itt megall) 
              4    tomotitesek->altalaban a kepekrol->szinekrol 
              5    nem talal 
 
SEGIT83   8.: utbaigazito segitsegnyujtas szama                             229 Scale 
 
IDO83     8.: ido                                                           230 Scale 
                                                        Missing Value: -1,0 
 
OLDAL83   8.: oldalvaltasok szama                                           231 Scale 
                                                        Missing Value: -1 
 
PONT83    8.: pontszam                                                      232 Scale 
              0    semmi, v. teljesen rossz 
              1    jo oladalon rossz valasz 
              5    latinul irta 
             10    tökéletes válasz 
 
UT93      9.: utvonal                                                       233 Nominal 
              0    szinkeveres -> multimedia (cimsor) 
              1    cimsor (mashogy) 
              2    home -> multimedia 
              3    vissza (hardveren keresztul) 
              4    home -> leonardo -> multimedia 
              5    vissza (hardveren keresztul) -> leonardo -> multimedia 
              6    szoszedet 
              7    vissza (már benne van a multimédiában) 
              8    nem talál 
 
SEGIT93   9.: utbaigazito segitsegnyujtas szama                             234 Scale 
 
IDO93     9.: ido                                                           235 Scale 
                                                        Missing Value: -1,0 
 
OLDAL93   9.: oldalvaltasok szama                                           236 Scale 
                                                        Missing Value: -1 
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PONT93    9.: pontszam                                                      237 Scale 
              0    semmi, v. teljesen rossz 
             10    tökéletes válasz 
 
UT103     10.: utvonal                                                      238 Nominal 
 
 
              0    mutimedia -> allokepek -> fajlformatum 
              1    vissza vagy akarhogy hardveren keresztul 
              2    nem talal 
 
SEGIT103  10.: utbaigazito segitsegnyujtas szama                            239 Scale 
 
IDO103    10.: ido                                                          240 Scale 
                                                        Missing Value: -1,0 
 
OLDAL103  10.: oldalvaltasok szama                                          241 Scale 
                                                        Missing Value: -1 
 
PONT103   10.: pontszam                                                     242 Scale 
              0    semmi, v. teljesen rossz 
              3    egyet 
              4    kettot 
              5    harmat 
              6    negyet 
              7    otot 
              8    hatot 
              9    hetet 
             10    tökéletes válasz 
 
UT113     11.: utvonal                                                      243 Nominal 
              0    kozvetlenul 
              1    ad-da atalakitason keresztul 
              2    nem talal 
 
SEGIT113  11.: utbaigazito segitsegnyujtas szama                            244 Scale 
 
IDO113    11.: ido                                                          245 Scale 
                                                        Missing Value: -1,0 
 
OLDAL113  11.: oldalvaltasok szama                                          246 Scale 
                                                        Missing Value: -1 
 
PONT113   11.: pontszam                                                     247 Scale 
              0    semmi, v. teljesen rossz 
             10    tökéletes válasz 
 
HATTER4   logikat latott-e a hatterszinek valtozasaban? (interju)           253 Ordinal 
                                                        Missing Value: -1 
             -1 M  nem kerult szoba 
              0    nem vette eszre 
              1    latta, hogy valtozik, de a logikajat nem latta 
              2    minden temanak sajat szine/mintaja volt 
              3    latta a logikajat 
 
LOGIKUS4  mennyire tartja logikus felepitesunek az anyagot? (interju)       254 Ordinal 
                                                        Missing Value: -1 
             -1 M  nem kerult szoba 
              0    logikus 
              1    jo volt, csak ... 
              2    nem logikus 
 
AJANL4    kinek ajanlana? (interju)                                         255 Ordinal 
                                                        Missing Value: -1 
             -1 M  nem kerult szoba 
              0    mindenkinek, mar kezdoknek is 
              1    kezdoknek, akik mar kicsit ertenek ehhez 
              2    haladoknak 
 
IKONOK4   ikonok szamat elegnek talalja-e? (interju)                        256 Ordinal 
                                                        Missing Value: -1 
             -1 M  nem kerult szoba 
              0    tobb is lehetne 
              1    pont eleg 
              2    tul sok 
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JO4       jo lenne belole tanulni? (interju)                                257 Ordinal 
                                                        Missing Value: -1 
             -1 M  nem kerult szoba 
              0    igen 
              1    igen, ha... 
              2    nem 
 
JOKEP4    "mi tetszett"-nel emlitette a kepeket (interju)                   258 Ordinal 
              0    igen 
              1    nem 
 
JOVIDEO4  "mi tetszett"-nel emlitette a videokat (interju)                  259 Ordinal 
              0    igen 
              1    nem 
 
JOZENE4   "mi tetszett"-nel emlitette a zenet (interju)                     260 Ordinal 
              0    igen 
              1    nem 
 
OSSZLIN1  OSSZEGZES: az ismerkedes alatt hasznalt ossz.link                 261 Scale 
 
OSSZM1    OSSZEGZES: az ismerkedes alatt elert max.melyseg                  262 Scale 
 
OSSZ_P3   OSSZEGZES: a kereses alatt elert osszpontszam                     263 Ordinal 
 
OSSZ_I3   a keresesre szant ossz.ido [perc]                                 264 Scale 
 
OSSZ_PI3  OSSZEGZES: a kereses alatt elert osszpontszam idovel korrigalva   265 Ordinal 
 
OSSZ_KRE  OSSZEGZES: a MM kezdooldalon az ismerk.v.a tanulas alatt 
                     kattint-e a kepre feleslegesen?                        266 Scale 
 
OSSZ_KK   OSSZEGZES: a MM kezdooldalon az ismerk.v.a tanulas alatt 
                     osszesen mennyit kattintott feleslegesen?              267 Scale 
 
OSSZ_KI   OSSZEGZES: a MM kezdooldalon az ismerk.v.a tanulas alatt 
                     osszesen mennyi idot vesztett?                         268 Scale 
 
OSSZ_SZR  OSSZEGZES: a hang v.a kep kezdooldalon barmikor kattintott-e 
                     a szovegre feleslegesen?                               269 Scale 
 
OSSZ_SZK  OSSZEGZES: a hang v.a kep kezdooldalon ossz.mennyit 
                     kattintott feleslegesen?                               270 Scale 
 
OSSZ_SZI  OSSZEGZES: a hang v.a kep kezdooldalon ossz.mennyi idot vesztett? 271 Scale 
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8. melléklet –  Az INTERFACE vizsgálatsorozatban felvett SPSS változók közül néhányra vonatkozó korrelációszámítás 
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ρ együttható 1,000 0,313 0,125 -0,136 -0,316 -0,162 -0,083 0,042 0,032 0,166 -0,295 0,371 0,286 0,506 0,238 0,382 0,675 -0,169 0,382 0,359 -0,382 -0,102 -0,404 -0,099 -0,195 -0,315 -0,225 -0,179 -0,063 -0,063
Jelmagyarázat: Szig.(1-old.) . 0,084 0,295 0,278 0,108 0,242 0,360 0,428 0,447 0,235 0,097 0,049 0,104 0,033 0,206 0,089 0,004 0,231 0,044 0,055 0,044 0,331 0,039 0,339 0,212 0,102 0,164 0,219 0,396 0,396

N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20
A 0,05-nél alacsonyabb szignifikanciaértékek ρ együttható 0,313 1,000 -0,211 -0,200 0,243 -0,129 -0,202 0,246 0,261 -0,216 -0,290 0,470 0,541 -0,392 -0,290 0,238 0,343 -0,290 0,291 0,509 -0,498 -0,472 -0,288 -0,152 -0,023 -0,098 -0,300 -0,191 0,312 0,312

kiemeltek és félkövérek. Szig.(1-old.) 0,084 . 0,179 0,192 0,173 0,289 0,190 0,141 0,133 0,174 0,101 0,016 0,006 0,083 0,157 0,206 0,115 0,101 0,100 0,009 0,011 0,015 0,109 0,261 0,463 0,349 0,093 0,203 0,090 0,090
N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20

A kiemelt szignifikanciaérték felett olvasható ρ együttható 0,125 -0,211 1,000 0,525 -0,232 0,197 0,241 0,263 -0,005 0,160 0,044 -0,220 -0,125 0,337 0,485 0,364 -0,079 -0,229 0,185 0,390 -0,181 0,049 0,226 0,214 -0,125 0,229 0,106 -0,117 -0,361 -0,361
ρ (ró) együttható értéke Szig.(1-old.) 0,295 0,179 . 0,007 0,185 0,196 0,146 0,125 0,491 0,244 0,425 0,169 0,295 0,120 0,039 0,100 0,394 0,159 0,211 0,040 0,216 0,417 0,169 0,182 0,306 0,180 0,324 0,307 0,059 0,059

dőlt, N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20
ha az összefüggés triviálisnak tekinthető ρ együttható -0,136 -0,200 0,525 1,000 -0,025 0,239 0,042 0,401 -0,084 -0,107 -0,016 -0,170 -0,096 -0,006 0,415 0,236 0,014 -0,282 -0,131 0,295 0,078 -0,029 0,054 -0,131 -0,386 0,349 0,219 0,164 -0,288 -0,288
(pl. az OLDAL13 és IDO13 változó korrelál, Szig.(1-old.) 0,278 0,192 0,007 . 0,462 0,148 0,429 0,036 0,363 0,322 0,473 0,231 0,339 0,492 0,070 0,208 0,482 0,108 0,285 0,097 0,368 0,450 0,411 0,291 0,051 0,078 0,170 0,239 0,109 0,109
mert ha az 1. válasz megtalálásához sok oldalt jártak végig, N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20
akkor az általában sok időbe telt), ρ együttható -0,316 0,243 -0,232 -0,025 1,000 0,038 0,168 0,014 0,107 -0,626 0,126 0,118 0,041 -0,356 -0,179 0,355 0,142 -0,158 -0,375 -0,037 0,185 0,189 0,021 -0,168 0,173 0,354 -0,199 -0,211 0,197 0,197
vagy ha olyan összefüggésre mutat rá, Szig.(1-old.) 0,108 0,173 0,185 0,462 . 0,443 0,259 0,479 0,341 0,004 0,314 0,326 0,438 0,156 0,311 0,157 0,348 0,272 0,069 0,444 0,239 0,233 0,470 0,267 0,260 0,098 0,222 0,209 0,232 0,232
ami nem tárgya a jelen kutatásnak N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 10 10 10 17 17 17 17 17 16 16 16 15 17 17 16 16
(pl. az JEGYMAT8 és ATLAG8 változó korrelál, ρ együttható -0,162 -0,129 0,197 0,239 0,038 1,000 0,358 0,115 0,247 -0,103 0,602 -0,023 0,210 -0,191 0,119 -0,272 0,166 -0,253 0,267 0,203 -0,373 -0,384 -0,329 -0,104 0,029 -0,441 0,532 0,295 0,213 0,213
azaz ezeknél a diákoknál a jó matematika osztályzat Szig.(1-old.) 0,242 0,289 0,196 0,148 0,443 . 0,056 0,309 0,147 0,329 0,002 0,460 0,180 0,257 0,343 0,173 0,285 0,135 0,121 0,188 0,048 0,043 0,078 0,331 0,453 0,034 0,007 0,097 0,183 0,183
együtt jár a jó iskolai átlageredménnyel). N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20

ρ együttható -0,083 -0,202 0,241 0,042 0,168 0,358 1,000 0,097 0,161 0,081 0,388 -0,399 -0,391 0,463 0,299 0,331 0,328 -0,251 -0,084 0,233 0,277 0,362 0,186 0,384 0,277 0,025 -0,064 -0,113 -0,091 -0,091
A kiemelt szignifikanciaérték felett olvasható Szig.(1-old.) 0,360 0,190 0,146 0,429 0,259 0,056 . 0,338 0,248 0,364 0,041 0,037 0,040 0,048 0,150 0,124 0,127 0,136 0,358 0,155 0,112 0,053 0,216 0,047 0,126 0,460 0,392 0,313 0,352 0,352
ρ (ró) együttható értéke N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20

áthúzott, ρ együttható 0,042 0,246 0,263 0,401 0,014 0,115 0,097 1,000 0,455 -0,179 0,009 0,168 0,271 -0,308 -0,285 -0,163 0,261 -0,531 0,056 0,285 -0,241 -0,233 -0,152 -0,279 0,019 0,161 -0,026 0,145 -0,180 -0,180
ha az öszefüggés véletlen együttjárásnak tekinthető, Szig.(1-old.) 0,428 0,141 0,125 0,036 0,479 0,309 0,338 . 0,022 0,219 0,485 0,234 0,118 0,142 0,162 0,289 0,184 0,007 0,404 0,105 0,146 0,155 0,261 0,117 0,469 0,262 0,456 0,265 0,224 0,224
vagy csak nehezen, áttételesen magyarázható N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20
(pl. a jobb informatika jeggyel rendelkezők az ρ együttható 0,032 0,261 -0,005 -0,084 0,107 0,247 0,161 0,455 1,000 -0,325 0,254 0,283 0,273 -0,282 -0,586 -0,419 0,280 -0,330 -0,073 -0,021 -0,184 -0,178 -0,396 -0,044 0,059 -0,475 -0,091 -0,128 0,234 0,234
ismerkedés alatt kevesebb navigációs gombot próbálnak ki). Szig.(1-old.) 0,447 0,133 0,491 0,363 0,341 0,147 0,248 0,022 . 0,081 0,140 0,113 0,122 0,176 0,018 0,077 0,177 0,077 0,380 0,465 0,218 0,226 0,047 0,429 0,405 0,023 0,352 0,295 0,167 0,167

N 20 20 20 20 17 20 20 20 20 20 20 20 20 13 13 13 13 20 20 20 20 20 19 19 19 18 20 20 19 19
A kiemelt szignifikanciaérték felett olvasható ρ együttható 0,166 -0,216 0,160 -0,107 -0,626 -0,103 0,081 -0,179 -0,325 1,000 -0,186 -0,186 -0,188 0,557 0,454 0,031 -0,340 0,357 0,303 -0,099 0,120 0,189 0,162 0,229 0,200 -0,228 -0,032 -0,036 -0,272 -0,272
ρ (ró) együttható értéke Szig.(1-old.) 0,235 0,174 0,244 0,322 0,004 0,329 0,364 0,219 0,081 . 0,209 0,210 0,207 0,019 0,052 0,458 0,117 0,056 0,091 0,335 0,302 0,206 0,248 0,165 0,206 0,181 0,446 0,438 0,123 0,123

félkövér és aláhúzott, N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20
ha a vizsgálat eredményeként értelmezhető összefüggésre ρ együttható -0,295 -0,290 0,044 -0,016 0,126 0,602 0,388 0,009 0,254 -0,186 1,000 0,003 0,003 -0,446 -0,404 -0,421 0,010 -0,232 -0,039 0,054 0,084 0,065 -0,207 -0,179 0,070 -0,232 0,085 0,007 0,201 0,201
mutat rá. Szig.(1-old.) 0,097 0,101 0,425 0,473 0,314 0,002 0,041 0,485 0,140 0,209 . 0,495 0,494 0,055 0,076 0,067 0,486 0,156 0,433 0,409 0,359 0,391 0,190 0,225 0,388 0,177 0,357 0,488 0,198 0,198

N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20
ρ együttható 0,371 0,470 -0,220 -0,170 0,118 -0,023 -0,399 0,168 0,283 -0,186 0,003 1,000 0,844 -0,318 -0,337 -0,033 0,509 0,069 0,502 0,325 -0,408 -0,094 -0,525 -0,415 -0,243 -0,273 -0,272 -0,165 0,299 0,299
Szig.(1-old.) 0,049 0,016 0,169 0,231 0,326 0,460 0,037 0,234 0,113 0,210 0,495 . 0,000 0,134 0,119 0,455 0,032 0,384 0,010 0,075 0,033 0,343 0,009 0,034 0,158 0,136 0,117 0,238 0,100 0,100
N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20
ρ együttható 0,286 0,541 -0,125 -0,096 0,041 0,210 -0,391 0,271 0,273 -0,188 0,003 0,844 1,000 -0,337 -0,366 -0,205 0,452 -0,171 0,658 0,414 -0,675 -0,399 -0,672 -0,503 -0,353 -0,467 -0,180 -0,163 0,298 0,298
Szig.(1-old.) 0,104 0,006 0,295 0,339 0,438 0,180 0,040 0,118 0,122 0,207 0,494 0,000 . 0,119 0,099 0,241 0,053 0,230 0,001 0,031 0,000 0,037 0,001 0,012 0,069 0,025 0,218 0,240 0,101 0,101
N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20
ρ együttható 0,506 -0,392 0,337 -0,006 -0,356 -0,191 0,463 -0,308 -0,282 0,557 -0,446 -0,318 -0,337 1,000 0,687 0,306 0,198 0,117 0,079 -0,069 0,042 0,424 0,254 0,489 0,181 -0,039 -0,039 -0,092 -0,349 -0,349
Szig.(1-old.) 0,033 0,083 0,120 0,492 0,156 0,257 0,048 0,142 0,176 0,019 0,055 0,134 0,119 . 0,003 0,144 0,249 0,345 0,394 0,407 0,443 0,065 0,201 0,045 0,286 0,455 0,447 0,377 0,122 0,122
N 14 14 14 14 10 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 12 11 14 14 13 13
ρ együttható 0,238 -0,290 0,485 0,415 -0,179 0,119 0,299 -0,285 -0,586 0,454 -0,404 -0,337 -0,366 0,687 1,000 0,611 0,078 0,019 0,028 0,170 -0,062 0,072 0,366 0,153 -0,294 0,416 0,221 0,164 -0,194 -0,194
Szig.(1-old.) 0,206 0,157 0,039 0,070 0,311 0,343 0,150 0,162 0,018 0,052 0,076 0,119 0,099 0,003 . 0,010 0,395 0,475 0,462 0,280 0,417 0,404 0,109 0,308 0,177 0,101 0,224 0,288 0,263 0,263
N 14 14 14 14 10 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 12 11 14 14 13 13
ρ együttható 0,382 0,238 0,364 0,236 0,355 -0,272 0,331 -0,163 -0,419 0,031 -0,421 -0,033 -0,205 0,306 0,611 1,000 0,101 -0,051 0,079 0,472 0,022 0,114 0,157 -0,025 -0,403 0,533 -0,198 -0,240 -0,232 -0,232
Szig.(1-old.) 0,089 0,206 0,100 0,208 0,157 0,173 0,124 0,289 0,077 0,458 0,067 0,455 0,241 0,144 0,010 . 0,365 0,431 0,394 0,044 0,470 0,350 0,304 0,468 0,097 0,046 0,248 0,204 0,223 0,223
N 14 14 14 14 10 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 12 11 14 14 13 13
ρ együttható 0,675 0,343 -0,079 0,014 0,142 0,166 0,328 0,261 0,280 -0,340 0,010 0,509 0,452 0,198 0,078 0,101 1,000 -0,475 0,168 0,512 -0,251 0,013 -0,306 -0,091 -0,172 -0,130 -0,221 -0,072 0,077 0,077
Szig.(1-old.) 0,004 0,115 0,394 0,482 0,348 0,285 0,127 0,184 0,177 0,117 0,486 0,032 0,053 0,249 0,395 0,365 . 0,043 0,283 0,031 0,193 0,482 0,155 0,384 0,296 0,351 0,224 0,403 0,401 0,401
N 14 14 14 14 10 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 12 11 14 14 13 13
ρ együttható -0,169 -0,290 -0,229 -0,282 -0,158 -0,253 -0,251 -0,531 -0,330 0,357 -0,232 0,069 -0,171 0,117 0,019 -0,051 -0,475 1,000 -0,029 -0,471 0,266 0,298 0,286 0,308 0,277 0,078 0,218 0,213 -0,266 -0,266
Szig.(1-old.) 0,231 0,101 0,159 0,108 0,272 0,135 0,136 0,007 0,077 0,056 0,156 0,384 0,230 0,345 0,475 0,431 0,043 . 0,451 0,016 0,122 0,095 0,111 0,093 0,125 0,380 0,171 0,177 0,128 0,128
N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20
ρ együttható 0,382 0,291 0,185 -0,131 -0,375 0,267 -0,084 0,056 -0,073 0,303 -0,039 0,502 0,658 0,079 0,028 0,079 0,168 -0,029 1,000 0,598 -0,581 -0,233 -0,416 -0,154 -0,230 -0,459 -0,091 -0,227 0,240 0,240
Szig.(1-old.) 0,044 0,100 0,211 0,285 0,069 0,121 0,358 0,404 0,380 0,091 0,433 0,010 0,001 0,394 0,462 0,394 0,283 0,451 . 0,002 0,003 0,155 0,034 0,258 0,172 0,028 0,347 0,161 0,154 0,154
N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20
ρ együttható 0,359 0,509 0,390 0,295 -0,037 0,203 0,233 0,285 -0,021 -0,099 0,054 0,325 0,414 -0,069 0,170 0,472 0,512 -0,471 0,598 1,000 -0,399 -0,143 -0,216 -0,097 -0,353 0,082 -0,217 -0,237 0,190 0,190
Szig.(1-old.) 0,055 0,009 0,040 0,097 0,444 0,188 0,155 0,105 0,465 0,335 0,409 0,075 0,031 0,407 0,280 0,044 0,031 0,016 0,002 . 0,037 0,268 0,180 0,343 0,069 0,374 0,172 0,151 0,212 0,212
N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20
ρ együttható -0,382 -0,498 -0,181 0,078 0,185 -0,373 0,277 -0,241 -0,184 0,120 0,084 -0,408 -0,675 0,042 -0,062 0,022 -0,251 0,266 -0,581 -0,399 1,000 0,795 0,442 0,260 0,187 0,363 -0,284 -0,154 -0,219 -0,219
Szig.(1-old.) 0,044 0,011 0,216 0,368 0,239 0,048 0,112 0,146 0,218 0,302 0,359 0,033 0,000 0,443 0,417 0,470 0,193 0,122 0,003 0,037 . 0,000 0,025 0,135 0,222 0,069 0,106 0,252 0,177 0,177
N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20
ρ együttható -0,102 -0,472 0,049 -0,029 0,189 -0,384 0,362 -0,233 -0,178 0,189 0,065 -0,094 -0,399 0,424 0,072 0,114 0,013 0,298 -0,233 -0,143 0,795 1,000 0,452 0,377 0,206 0,307 -0,455 -0,389 -0,279 -0,279
Szig.(1-old.) 0,331 0,015 0,417 0,450 0,233 0,043 0,053 0,155 0,226 0,206 0,391 0,343 0,037 0,065 0,404 0,350 0,482 0,095 0,155 0,268 0,000 . 0,023 0,051 0,199 0,108 0,019 0,041 0,117 0,117
N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20
ρ együttható -0,404 -0,288 0,226 0,054 0,021 -0,329 0,186 -0,152 -0,396 0,162 -0,207 -0,525 -0,672 0,254 0,366 0,157 -0,306 0,286 -0,416 -0,216 0,442 0,452 1,000 0,731 0,708 0,686 0,163 0,147 -0,301 -0,301
Szig.(1-old.) 0,039 0,109 0,169 0,411 0,470 0,078 0,216 0,261 0,047 0,248 0,190 0,009 0,001 0,201 0,109 0,304 0,155 0,111 0,034 0,180 0,025 0,023 . 0,000 0,001 0,001 0,246 0,268 0,105 0,105
N 20 20 20 20 16 20 20 20 19 20 20 20 20 13 13 13 13 20 20 20 20 20 20 20 18 18 20 20 19 19
ρ együttható -0,099 -0,152 0,214 -0,131 -0,168 -0,104 0,384 -0,279 -0,044 0,229 -0,179 -0,415 -0,503 0,489 0,153 -0,025 -0,091 0,308 -0,154 -0,097 0,260 0,377 0,731 1,000 0,803 0,090 0,182 0,000 -0,066 -0,066
Szig.(1-old.) 0,339 0,261 0,182 0,291 0,267 0,331 0,047 0,117 0,429 0,165 0,225 0,034 0,012 0,045 0,308 0,468 0,384 0,093 0,258 0,343 0,135 0,051 0,000 . 0,000 0,362 0,221 0,500 0,394 0,394
N 20 20 20 20 16 20 20 20 19 20 20 20 20 13 13 13 13 20 20 20 20 20 20 20 18 18 20 20 19 19
ρ együttható -0,195 -0,023 -0,125 -0,386 0,173 0,029 0,277 0,019 0,059 0,200 0,070 -0,243 -0,353 0,181 -0,294 -0,403 -0,172 0,277 -0,230 -0,353 0,187 0,206 0,708 0,803 1,000 0,058 0,213 0,198 -0,129 -0,129
Szig.(1-old.) 0,212 0,463 0,306 0,051 0,260 0,453 0,126 0,469 0,405 0,206 0,388 0,158 0,069 0,286 0,177 0,097 0,296 0,125 0,172 0,069 0,222 0,199 0,001 0,000 . 0,409 0,191 0,209 0,299 0,299
N 19 19 19 19 16 19 19 19 19 19 19 19 19 12 12 12 12 19 19 19 19 19 18 18 19 18 19 19 19 19
ρ együttható -0,315 -0,098 0,229 0,349 0,354 -0,441 0,025 0,161 -0,475 -0,228 -0,232 -0,273 -0,467 -0,039 0,416 0,533 -0,130 0,078 -0,459 0,082 0,363 0,307 0,686 0,090 0,058 1,000 -0,030 0,223 -0,375 -0,375
Szig.(1-old.) 0,102 0,349 0,180 0,078 0,098 0,034 0,460 0,262 0,023 0,181 0,177 0,136 0,025 0,455 0,101 0,046 0,351 0,380 0,028 0,374 0,069 0,108 0,001 0,362 0,409 . 0,453 0,187 0,063 0,063
N 18 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 11 11 11 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
ρ együttható -0,225 -0,300 0,106 0,219 -0,199 0,532 -0,064 -0,026 -0,091 -0,032 0,085 -0,272 -0,180 -0,039 0,221 -0,198 -0,221 0,218 -0,091 -0,217 -0,284 -0,455 0,163 0,182 0,213 -0,030 1,000 0,865 0,066 0,066
Szig.(1-old.) 0,164 0,093 0,324 0,170 0,222 0,007 0,392 0,456 0,352 0,446 0,357 0,117 0,218 0,447 0,224 0,248 0,224 0,171 0,347 0,172 0,106 0,019 0,246 0,221 0,191 0,453 . 0,000 0,390 0,390
N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20
ρ együttható -0,179 -0,191 -0,117 0,164 -0,211 0,295 -0,113 0,145 -0,128 -0,036 0,007 -0,165 -0,163 -0,092 0,164 -0,240 -0,072 0,213 -0,227 -0,237 -0,154 -0,389 0,147 0,000 0,198 0,223 0,865 1,000 -0,020 -0,020
Szig.(1-old.) 0,219 0,203 0,307 0,239 0,209 0,097 0,313 0,265 0,295 0,438 0,488 0,238 0,240 0,377 0,288 0,204 0,403 0,177 0,161 0,151 0,252 0,041 0,268 0,500 0,209 0,187 0,000 . 0,466 0,466
N 21 21 21 21 17 21 21 21 20 21 21 21 21 14 14 14 14 21 21 21 21 21 20 20 19 18 21 21 20 20
ρ együttható -0,063 0,312 -0,361 -0,288 0,197 0,213 -0,091 -0,180 0,234 -0,272 0,201 0,299 0,298 -0,349 -0,194 -0,232 0,077 -0,266 0,240 0,190 -0,219 -0,279 -0,301 -0,066 -0,129 -0,375 0,066 -0,020 1,000 1,000
Szig.(1-old.) 0,396 0,090 0,059 0,109 0,232 0,183 0,352 0,224 0,167 0,123 0,198 0,100 0,101 0,122 0,263 0,223 0,401 0,128 0,154 0,212 0,177 0,117 0,105 0,394 0,299 0,063 0,390 0,466 . .
N 20 20 20 20 16 20 20 20 19 20 20 20 20 13 13 13 13 20 20 20 20 20 19 19 19 18 20 20 20 20
ρ együttható -0,063 0,312 -0,361 -0,288 0,197 0,213 -0,091 -0,180 0,234 -0,272 0,201 0,299 0,298 -0,349 -0,194 -0,232 0,077 -0,266 0,240 0,190 -0,219 -0,279 -0,301 -0,066 -0,129 -0,375 0,066 -0,020 1,000 1,000
Szig.(1-old.) 0,396 0,090 0,059 0,109 0,232 0,183 0,352 0,224 0,167 0,123 0,198 0,100 0,101 0,122 0,263 0,223 0,401 0,128 0,154 0,212 0,177 0,117 0,105 0,394 0,299 0,063 0,390 0,466 . .
N 20 20 20 20 16 20 20 20 19 20 20 20 20 13 13 13 13 20 20 20 20 20 19 19 19 18 20 20 20 20

SGGYAK  szamitogep-hasznalat gyakorisaga

INTERALK  milyen gyakran talalkozik internetes 
alkalmazassal?

LEXIKON  milyen gyakran talalkozik lexikonnal?

OKTPROG  milyen gyakran talalkozik oktatoprogrammal?

OSSZ_P3  OSSZEGZES: a kereses alatt elert 
osszpontszam

JEGYINF8  informatika jegy 8. vegen

JEGYMAT8  matek jegy 8. vegen

JEGYIR8  irodalom jegy 8. vegen

JEGYZM2  jegyzeteles mennyisege (tanulas)

arány-skálájúnak tekinthető változók

IDO13  1.: idő

OSSZ_KI  OSSZEGZES: a MM kezdooldalon az ismerk.v.a 
tanulas alatt ossz.mennyi idot vesztegetett el?

OSSZ_SZK  OSSZEGZES: a hang v.a kep kezdooldalon 
ossz.mennyit katt.feleslegesen?

OLDAL13  1.: oldalvaltasok szama

IDO53  5.: idő

OLDAL53  5.: oldalvaltasok szama

GELERI53  5.: Mennyi ido alatt jut el a Graf. kartya oldalig

JP_PONT  MBTI J-P pontertek

OSSZFEJ1  osszesen hany fejezet (ismerkedes)
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GORGI53  5.: Graf. kartya oldal 1. eleresetol az 1. 
gorgetesig eltelt ido

OSSZ_KK  OSSZEGZES: a MM kezdooldalon az ismerk.v.a 
tanulas alatt ossz.mennyit katt.feleslegesen?

OSSZLIN1  OSSZEGZES: az ismerkedes alatt hasznalt 
ossz.link

OSSZM1  OSSZEGZES: az ismerkedes alatt elert 
max.melyseg

OSSZ_PI3  OSSZEGZES: a kereses alatt elert 
osszpontszam idovel korrigalva

3-5 értékű, de ordinálisnak tekinthető kategóriaváltozók sok értéket felvevő 
ordinális változók

Spearman-féle korrelációszámítás az INTERFACE 
vizsgálat során felvett SPSS változók közül néhány 

jellegzetessel

OSSZ_SZI  OSSZEGZES: a hang v.a kep kezdooldalon 
ossz.mennyi idot vesztegetett el?

EI_PONT  MBTI E-I pontertek

SN_PONT  MBTI S-N pontertek

TF_PONT  MBTI T-F pontertek

JEGYZS2  jegyzeteles strukturaltsaga (tanulas)

GOMBOK1  navigacios gombok (ismerkedes)

ATLAG8  tanulmanyi atlag 8. vegen
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9. melléklet –  Az INTERFACE vizsgálatsorozatban felvett SPSS változók Mann-Whitney próbáinak összesített 
eredménytáblázata 
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ISKOLA 0,922 0,722 0,609 0,433 0,032 0,691 0,782 0,221 0,228 0,385 0,030 0,068 0,001 0,048 0,017 0,082 0,019 0,273 0,107 0,006 0,812 0,506 0,221 0,221

Jelmagyarázat:
NEM 0,724 0,608 0,609 0,480 0,076 0,564 1,000 0,173 0,346 0,502 0,037 0,092 0,006 0,099 0,037 0,100 0,058 0,272 0,118 0,031 0,744 0,648 0,173 0,173

SAJATSG  van-e sajat 
szamitogep 0,386 0,834 0,736 0,248 0,258 0,215 0,586 0,269 0,488 0,355 0,256 0,913 0,027 0,073 0,522 0,669 1,000 0,906 0,117 0,117 0,969 0,405 0,269 0,269

A táblázatban kétoldalú 
szignifikancia-értékek 
szerepelnek.

SZEPIR  szokott-e olvasni 
szepirodalmat? 0,535 0,945 0,475 0,340 0,258 0,167 0,281 0,317 0,686 0,833 0,526 0,539 0,376 0,374 0,573 0,245 0,138 0,613 0,391 0,021 0,512 0,693 0,317 0,317

A 0,05-nél alacsonyabb 
szignifikancia-értékek

SZAMTECH  szokott-e 
olvasni szam.tech. 
konyvet, magazint?

0,724 0,608 0,609 0,480 0,879 0,266 0,046 0,173 0,185 0,179 0,025 0,055 0,099 0,099 0,001 0,003 0,013 0,114 0,099 0,013 0,253 0,342 0,173 0,173

félkövérek, aláhúzottak 
és kiemeltek.

KEDVINF  Kedvenc 
targyak kozott szerepel az 
informatika?

0,724 0,608 0,645 0,480 0,265 0,266 0,317 0,463 0,700 0,911 0,941 0,319 0,653 0,239 0,332 0,737 0,663 0,291 0,254 0,555 0,653 0,543 0,463 0,463

A 0,05 és 0,1 közötti 
szignifikancia-értékek

KEDVMAT  Kedvenc 
targyak kozott szerepel a 
matek?

0,352 0,722 0,054 0,433 0,849 0,816 0,212 0,221 0,068 0,246 0,772 0,480 0,489 0,542 0,772 0,971 1,000 0,782 0,509 0,894 0,234 0,238 0,221 0,221

félkövérek és más 
színnel (sötétebben) 

kiemeltek,

KEDVHUM  Kedvenc 
targyak kozott szerepel 
magyar, tori, id.nyelv?

0,248 0,209 0,849 0,248 0,273 0,939 0,683 0,366 0,131 0,355 0,320 0,443 0,335 0,156 0,943 1,000 0,053 0,043 0,098 0,533 0,460 0,385 0,366 0,366

ha olyan ordinális változók 
közti összefüggésről EI_BETU MBTI E-I 

dominancia 0,062 0,485 0,626 0,114 0,068 0,392 0,497 0,505 0,027 0,258 0,203 0,655 0,152 0,467 0,572 0,034 0,176 0,072 0,781 1,000 0,459 0,141 0,505 0,505

beszélhetünk, ahol a 
kapcsolat az előre 
feltételezett irányba

SN_BETU MBTI S-N 
dominancia 0,224 0,305 0,435 0,602 0,841 0,507 0,224 0,584 0,862 0,815 0,815 0,250 1,000 0,093 0,938 0,533 0,844 0,842 0,165 0,238 0,463 0,685 0,584 0,584

mutat, és ezért egyoldalú 
szignifikancia-értékként a 
kétoldalú

TF_BETU MBTI T-F 
dominancia 0,497 0,485 0,181 0,527 0,584 0,392 0,062 0,505 0,580 0,258 0,572 0,765 0,616 0,275 1,000 0,620 0,499 0,494 0,126 0,413 0,182 0,338 0,505 0,505

szignifikancia-érték felét 
vehetjük számításba. JP_BETU MBTI J-P 

dominancia 0,810 0,273 0,447 0,180 0,083 0,294 0,378 0,505 0,371 0,096 0,096 0,140 0,092 0,020 0,257 0,894 0,380 0,767 0,578 0,413 0,675 0,728 0,505 0,505

csak két értéket felvevő, de ordinálisnak tekinthető változók ordinális változók arány-skálájúnak tekinthető változók
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Mann-Whitney 
próba az 

INTERFACE 
vizsgálat során 
felvett SPSS 

változók közül 
néhány 

jellegzetessel
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10. melléklet –  Az INTERFACE vizsgálatsorozatban felvett SPSS változók Kruskal-Wallis próbáinak összesített 
eredménytáblázata 
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szab.fok 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Szig.(2-old.) 0,598 0,654 0,267 0,721 0,314 0,777 0,055 0,761 0,177 0,238 0,407 0,767 0,250 0,525 0,330 0,220 0,789 0,608 0,357 0,989 0,077 0,054 0,761 0,761
szab.fok 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Szig.(2-old.) 0,203 0,011 0,684 0,572 0,602 0,722 0,334 0,392 0,181 0,337 0,278 0,019 0,362 0,135 0,214 0,316 0,031 0,205 0,610 0,061 0,286 0,307 0,392 0,392
szab.fok 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
Szig.(2-old.) 0,319 0,150 0,457 0,000 0,403 0,052 0,443 0,558 0,112 0,289 0,160 0,491 0,341 0,132 0,101 0,273 0,550 0,610 0,714 0,189 0,281 0,236 0,558 0,558
szab.fok 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
Szig.(2-old.) 0,408 0,906 0,434 0,000 0,747 0,820 0,217 0,406 0,904 0,566 0,508 0,138 0,604 0,050 0,697 0,916 0,328 0,632 0,945 0,212 0,421 0,266 0,406 0,406
szab.fok 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
Szig.(2-old.) 0,772 0,813 0,618 0,645 0,670 0,047 0,431 0,675 0,281 0,854 0,711 0,267 0,525 0,455 0,443 0,616 0,643 0,299 0,388 0,673 0,321 0,437 0,675 0,675
szab.fok 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Szig.(2-old.) 0,720 0,474 0,820 1,000 0,047 0,714 0,736 0,741 0,035 0,124 0,456 0,559 0,184 0,725 0,569 0,750 0,983 0,247 0,488 0,040 0,727 0,438 0,741 0,741
szab.fok 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Szig.(2-old.) 0,704 0,398 0,946 0,721 0,717 0,902 0,089 0,682 0,556 0,133 0,158 0,533 0,019 0,173 0,048 0,193 0,310 0,765 0,964 0,322 0,094 0,377 0,682 0,682
szab.fok 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Szig.(2-old.) 0,516 0,591 0,049 0,779 0,191 0,613 0,741 0,764 0,420 0,063 0,217 0,243 0,320 0,831 0,448 0,329 0,670 0,240 0,539 0,939 0,620 0,977 0,764 0,764
szab.fok 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Szig.(2-old.) 0,144 0,384 0,293 0,000 0,247 0,943 0,650 0,607 0,680 0,328 0,269 0,053 0,882 0,234 0,544 0,508 0,337 0,262 0,935 0,262 0,983 0,492 0,607 0,607
szab.fok 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Szig.(2-old.) 0,737 0,275 0,062 1,000 0,132 0,346 0,793 0,574 0,362 0,461 0,473 0,312 0,772 0,250 0,338 0,676 0,100 0,050 0,078 0,142 0,583 0,878 0,574 0,574

INTERALK  milyen gyakran 
talalkozik internetes 
alkalmazassal?

csak két értéket felvevő, de ordinálisnak tekinthető változók ordinális változók arány-skálájúnak tekinthető változók

 Kruskal-Wallis próba az 
INTERFACE vizsgálat 

során felvett SPSS 
változók közül néhány 

jellegzetessel

LEXIKON  milyen gyakran 
talalkozik lexikonnal?

JEGYZM2  jegyzeteles 
mennyisege (tanulas)

JEGYZS2  jegyzeteles 
strukturaltsaga (tanulas)
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OKTPROG  milyen gyakran 
talalkozik 
oktatoprogrammal?

JEGYINF8  informatika jegy 
8. vegen

JEGYMAT8  matek jegy 8. 
vegen

JEGYIR8  irodalom jegy 8. 
vegen

MBTIDOM   MBTI dominans 
funkcio

SGGYAK  szamitogep-
hasznalat gyakorisaga
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11. melléklet –  A tantermi kontrollcsoportos pedagógiai 
vizsgálatban alkalmazott tesztjellegű dolgozat 
kérdései 

Megjegyzések a melléklethez: 

A dolgozatot Molnár Tibor állította össze. 
Az itt szereplő dolgozatkérdések közül tanárként nem mindegyiket tartom fontosnak – 
a dolgozatot összességében túl nehéznek tartom. 

 
 
 
1) Melyik memóriafajta veszíti el tartalmát 

a PC kikapcsolásakor? 
a) ROM 
b) PROM 
c) EPROM 
d) RAM 

2) Hány bites a kommunikációja az 
alaplappal az Intel 8086-os 
processzornak? 
a) 4 bites 
b) 8 bites 
c) 16 bites 
d) 32 bites 

3) Melyik Intel processzor működött 33 
MHz-en? 
a) 8086-os 
b) 8088-as 
c) 80286-os 
d) 80386-os 

4) Az XT számítógépek buszrendszerében 
hány vonal jutott a memória elérésére? 
a) 8 
b) 16 
c) 20 
d) 28 

5) Fizikailag mennyi memóriát tud 
megcímezni (memóriakezelő programok 
nélkül) egy 8086-os Intel processzor? 
a) 64 kbyte 
b) 640 kbyte 
c) 1 Mbyte 
d) 4 Mbyte 

6) Hány biten kommunikált az ISA busz? 
a) 6 
b) 16 
c) 24 
d) 28 

7) Hány bites adatátvitelt biztosított a 
VESA local bus? 
a) 4 
b) 8 
c) 16 
d) 32 

8) Hány MHz frekvencián működik 
üzemszerűen egy PCI busz? 
a)  8 
b) 23 
c) 33 
d) 36 

9) Hány bites adatátvitelt tesz lehetővé a 
PCI busz? 
a)  16 
b)  64 
c)  128 
d)  256 

10) Hol használunk még ma is FAT12 
fájlrendszert? 
a) Ma már sehol 
b) 40 Mbyte-nál kisebb HDD esetén 
c) 420 Mbyte-nál kisebb HDD esetén 
d) A floppy lemeznél 

11) Mekkora volt FAT12 HDD esetében 
(DOS 3.30) a maximálisan egybefüggő 
partíció? 
a) 8 Mbyte 
b) 32 Mbyte 
c) 100 Mbyte 
d) 210 Mbyte 

12) A 286-os 386-os PC-k esetén a BIOS 
mekkora HDD használatát tette lehetővé 
maximálisan? 
a) 504 Mbyte 
b) 633 Mbyte 
c) 750 Mbyte 
d) 850 Mbyte 
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13) Pentium 1-es alaplap és DOS 6.22 
esetén mekkora a legnagyobb kezelhető 
HDD? 
a) 2 Gbyte négy partícióban 
b) 4 Gbyte két partícióban 
c) 8 Gbyte két partícióban 
d) 8 Gbyte négy partícióban 

14) Intel P II vagy AMD K7 alaplap és 
Windows98 esetén FAT 32 
használatakor egy 40 Gbyte-os HDD 
clustereinek mérete mekkora? 
a) 4 kbyte 
b) 8 kbyte 
c) 32 kbyte 
d) 128 kbyte 

15) FAT 32 esetén mekkora a maximális 
cluster méret? 
a) 16 kbyte 
b) 32 kbyte 
c) 64 kbyte 
d) 128 kbyte 

16) Hogy valósul meg két IDE HDD között 
a master-slave viszony? 
a) Így kell kérni az üzletben 
b) Be kell állítani a setup-ban 
c) Be kell állítani jumperekkel a HDD-n 
d) A beállítást a PC végzi automatikusan 

17) Miként helyezkednek el az adatok a CD-
n? 
a) Belülről kivezető spirál mentén 
b) Kívülről bevezető spirál mentén 
c) Koncentrikus körök mentén 
d) Sugárirányban 

18) Milyen bevonat van az írható CD-n? 
a) Ezüst 
b) Arany 
c) Réz 
d) Wolfram 

19) Mi a TOC? 
a) CD ellenőrző bitjei 
b) CD szakaszhatároló bitjei 
c) CD korrekciós bitjei 
d) Az adatállomány elhelyezkedését 

tároló tartalomjegyzék-bejegyzés 

20) Hogy változik a CDROM forgási 
sebessége? 
a) Nem változik, állandó 
b) Belső részek olvasásakor gyorsabb 
c) Külső részek olvasásakor gyorsabb 
d) Hosszabb fájlok esetén gyorsabb 

21) Melyik színű lézerekkel lehet több 
adatot a CD-re felírni? 
a) kék 
b) rózsaszín 
c) vörös 
d) sárga 

22) A 650 Mbyte-os CD-nél vagy egy 650 
Mbyte-os HDD partíciónál kisebb a 
cluster méret? 
a) A HDD-nél 
b) A CD-nél 
c) Attól függ, FAT 16 vagy FAT 32 

rendszert használunk 
d) Egyforma méretűek 

23) Melyik eszköz nem vezérelhet CD-t? 
a) Speciális, csak CD vezérlésére készült 

kártya 
b) SCSI kártya 
c) IDE kártya 
d) Soros port 

24) RLL kódolás esetén a felírható 
adatmennyiség hogy változik? 
a) Csökken 
b) Nő 
c) Nem változik 
d) Attól függ, master vagy slave 

üzemmódban használjuk 
25) 2-szeres sebességű CD-olvasó ideális 

esetben kb. mennyi idő alatt olvas be 
650 Mbyte adatot? 
a) 74 perc 
b) 5 perc 
c) 37 perc 
d) 15 perc 

  

 


