
 
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

MŰSZAKI MENEDZSMENT GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 
 
 
 

Multimédia oktatóanyag 
fejlesztésének és bevezetésének 

minőségbiztosítási kérdései 
 

szoftverfejlesztéssel nem hivatásszerűen foglalkozó tanárok által 
készített oktatóanyag tapasztalataira alapozva,  

a minőségmenedzsment, az ergonómia és a pedagógia szempontjából 
 
 

Ph.D. értekezés 
tézisfüzete 

 
 
 

Szerző:  Hercegfi Károly 
 
Témavezető: Dr. Izsó Lajos 
 
 
 

A Ph.D. értekezés teljes anyaga letölthető a következő honlapról: 
www.erg.bme.hu/mtars/hercegfi.htm  

 
 

Budapest 

2005. 



1. Bevezetés 

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. A kutatás alapkérdései 

A kutatás egy multimédia oktatóanyag fejlesztése kapcsán három kérdéskörrel 
foglalkozott: 

1. A szoftver-ergonómiai vizsgálatok milyen helyet foglalnak el a 
minőségmenedzsmentben? Hogyan illeszkednek az ergonómiai vizsgálatok a 
szoftverfejlesztés minőségbiztosításának rendszerébe? Vannak-e olyan 
ergonómiai vizsgálatok, amiket akár a nem hivatásszerűen szoftverfejlesztéssel 
foglalkozó tanárok által fejlesztett oktatószoftver minőségének biztosítására is 
lehet és érdemes alkalmazni? 

2. Az �INTERFACE� elnevezésű, �mélyfúrás� jellegű 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, módszertani fejlesztés után milyen új 
összefüggéseket képes feltárni? 

3. A vizsgált oktatóanyag által alkalmazott ciklikus gráf topológia (hurkokat is 
tartalmazó hipertext-struktúra) alkalmazása egy multimédia anyag struktúrája-
ként � bonyolultsága ellenére � milyen előnyökkel járhat? A felmerülő problé-
mák kezelhetők-e? 
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3. A kutatás módszerei és menete 

3.1. A kutatás módszerei általában 

1. A szoftver-ergonómiai vizsgálatok minőségmenedzsmentben elfoglalt helyét 
egyrészt a szoftver-ergonómia és a minőségmenedzsment szakirodalmának 
tanulmányozásán, másrészt a szoftverfejlesztés minőségbiztosítására vonatkozó 
nemzetközi szabványok kritikai elemzésén keresztül vizsgáltam. 

2. Értekezésem lényegi részéhez tartozik, hogy az oktatószoftver vizsgálatára 
pedagógiai és ergonómiai módszerek széles palettáját alkalmaztam. Az alkalma-
zott módszereket a következő alfejezetben, az elvégzett feladatok sorrendjében 
ismertetem. A doktori munkám során legeredményesebben alkalmazott speciális 
módszert, az INTERFACE szoftver-ergonómiai vizsgálati módszert a 
következőkben két külön alfejezetben mutatom be. 
 

3.2. 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 legfontosabb-
nak találták. 
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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 
technikusképzés 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. 

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 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. 

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 szakközépiskolás 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.) 
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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). 
Az INTERFACE módszer általános bemutatása és az elvégzett vizsgálatsorozat 
menetének és kiértékelési módjának ismertetése a következő két alfejezetben 
olvasható. 
 

3.3. A doktori munkában alkalmazott egyik, különösen sok 
eredményt adó 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. 

 

 
 

1. ábra: Az INTERFACE vizsgáló munkaállomás elvi felépítése 

Az 1. ábrán bemutatott elvi felépítésű rendszer 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 
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elvégző (a kísérleti alany billentyűleütéseit és egérkattintásait, valamint a kísérlet-
vezető megjegyzéseit rögzítő) szoftvereket az INTERFACE fejlesztése során készítet-
tünk 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 (2. ábra). 

A szívritmus-variabilitás, mint a mentális erőfeszítést jellemző fiziológiai 
mennyiség mérésére és analízisére 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; IZSÓ, 2001). Ez mély elemzésre is 
lehetőséget ad, de hatékonnyá tehet egy vizsgálat utáni gyors interjút is. 

 

 
2. ábra: Az INTERFACE rendszer megjelenítő programja a multimédiás 

oktatószoftver vizsgálata során 

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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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. 

 

3.4. Az elvégzett INTERFACE vizsgálatok menete és kiértékelési 
módja 

A vizsgálatok menete a következő volt: 
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. 
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 során szerzett tapasztalatok, sokrétű, számszerűsíthető adatok 

matematikai statisztikai adatfeldolgozását az SPSS programcsomag segítségével 
végeztem el. 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 segédváltozó.) 
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A változók között volt a tartalmuk jellege, statisztikai feldolgozhatóságuk szerint 
! szabadszöveges változó (a lehető legritkább esetben); 
! 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 érint-
ve 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 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 alkalmaz-
tunk: 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. 
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4. A kutatás eredményei 

4.1. A felhasználói megközelítés megjelenése a 
minőségmenedzsment minőség-fogalmában � áttekintés 

Szakirodalmi kutatás alapján áttekintettem a felhasználói megközelítésnek a 
minőségmenedzsment minőség-fogalmában való, több szinten történő megjelenését. A 
következő összefoglalást elsősorban AZUMA (1996), BALLA (2001, 2002), 
CROSBY (1979), KOTLER (2002), TAVEIRA & al. (2003), TENNER & DeTORO 
(1997), TERVONEN & KEROLA (1998) elméleti munkáira alapozom. 

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. 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. 

W. Edwards Deming a felső vezetésnek szánt intelmei első pontjában leszögezi, 
hogy �ki kell elégítenünk a vevők szükségleteit�. 

Joseph M. Juran szerint a minőségtervezés menedzseri folyamata 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 tulajdonságokkal látják el. Megfogalmazása szerint a 
minőség annyi, mint �használhatóság�. 

Crosby minőségdefiníciója szerint a minőség az �igényeknek való megfelelést és 
nem az eleganciát jelenti�. A minőség korábbi definícióival ellentétben ez a 
meghatározás nem utal a módszerre, amelynek 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 
megcélzása, s a minőség fogalmát is ebből származtatja. 

A David Garvin által megfogalmazott öt minőség-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. 
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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�. Kiemelem, hogy ez a definíció hangsúlyt fektet arra is, 
hogy nemcsak a kimondott, de a kimondatlan (sőt, a vevő által tudatosan 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�. 

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. 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. 

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. 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. 

Mint láthattuk, a TQM filozófiáját a felhasználó-központúság sok szálon átszövi. 
Így magától értetődik, hogy a TQM és az ergonómia integrálásán már sokan 
dolgoznak. Szándékom szerint disszertációm is ehhez a folyamathoz járul hozzá. 
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4.2. A szoftverek minőségére és minőségbiztosítására vonatkozó 
nemzetközi szabványok áttekintése és kritikai elemzése 

A disszertációban a szoftverek minőségjellemzőire, vizsgálatára és minőség-
biztosítására 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 következőkben összefoglaltak 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 szakirodalom-
ban ilyen átfogó képet nyújtó összeállítás még nem jelent meg. 

4.2.1. A szoftverek minőségére és minőségbiztosítására vonatkozó 
szabványok rendszerének felépítése 

A releváns szabványokat a szoftverek minőségének termék-központú és folyamat-
központú megközelítésére épülő mivoltuk szerint rendszereztem, és ezen belül logikai 
sorba állítottam. 

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. 

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 
szabályozására szolgál az ISO 9241 szabvány. A szellemi munkaterhelés ergonómiai 
alapelveiről szóló ISO 10075 szabvány viszonylag általánosabb, de a szoftverekre is 
értelmezhető. Kifejezetten a multimédia felhasználói felületek ergonómiai kérdéseiről 
szól (főleg alapvető definíciók és irányelvek megfogalmazásával) az ISO 14915 
szabvány. 

A minőség termék-szempontú megközelítésének következő lépcsőfokaként 
tekinthető az 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 az ISO 14598 szabvány. 

A szoftverek minőségének folyamat-szempontú megközelítéséhez szükségünk 
van az ISO 12207 szabványra, amely a szoftveréletciklus-folyamatok leírását adja, 
illetve az ezzel részben átfedő ISO 15288 szabványra, amely a rendszeréletciklus-
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folyamatok leírását adja. Ezekre épül az ISO 13407 szabvány, 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 az ISO 18529 
jelentés (technical report). 

A szoftverfolyamatok közül a mérési folyamatokról szól az ISO 15939 szabvány. 
Maguknak az előbbi szabványokban kifejtett szoftverfolyamatoknak az értékeléséről 

az ISO 15504 szabvány rendelkezik. 

4.2.2. A szoftverek minőségére és minőségbiztosítására vonatkozó 
szabványok kritikai elemzése a szoftver-ergonómia szempontjából 

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�. 

A szabvány revíziók utáni megfogalmazása azonban szerintem egyértelműen 
�puhább� lett. Az aktuális definíció: Használhatóság = �A szoftvertermék 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.�). 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. 

Kritikát fogalmazok meg az ISO 9126 szabvány új részeiben megjelent, általam 
sekélyesnek tartott használhatósági mérőszámokról is: a szabvány mérőszámként 
nagyon sok, de csak igen egyszerű, általában csak számlálásra vagy időmérésre 
alapuló, és legfeljebb egy osztás műveletet tartalmazó kifejezést definiál. 

Kritikát fogalmazok meg arról is, 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� 
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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 szoftver-
fejlesztésbe 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 rendhagyó-
nak, a szabványos folyamatba csak erőltetetten betagolhatónak éreztem. 

 

4.3. A kifejlesztett multimédia oktatóanyag 

Az elvégzett szoftverfejlesztés munkám jelentős részét tette ki. Szakirodalmilag 
megalapozott előtanulmányokra és eredeti gondolatokra épült. Azonban magát a 
fejlesztést elsősorban mérnöki teljesítménynek tartom, nem doktori szintű tudományos 
munkának. Ezért itt, a tézisfüzet következő alfejezeteiben a több tudományos értékeket 
felmutató vizsgálatokról számolok be részletesebben. 

 

4.4. A multimédia oktatóanyag vizsgálatainak tapasztalatai 

A vizsgálati módszerek széles választékának áttekintése után az elkészült 
multimédia oktatóanyagunkat több különböző pedagógiai és ergonómiai módszerrel 
vizsgáltuk. A következő módszerek alkalmazhatónak és eredményt-adónak bizonyul-
tak. 
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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 
�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 vizsgálatsorozat eredményeit a következő alfejezetben mutatom be. 

 

4.5. Az INTERFACE vizsgálatsorozat eredményei 

Bár maga az INTERFACE rendszer alapja már nem tekinthető a disszertációm 
tudományos újdonságának � annak ellenére, hogy fejlesztésében kulcsszerepet 
játszhattam �, az alkalmazott új, összetettebb módszer minden eddigi INTERFACE 
vizsgálatnál részletesebb és mélyebb eredményekre vezetett. 

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. Ezt a példát a következő alfejezetben 
kifejtem. 

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. 

 

4.6. Illusztráció a �mélyfúrás� jellegű szoftvervizsgálat 
eredményeiből 

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 a nehézség a 3. 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. 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 
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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� 

 
3. ábra: A diákok többségének csak meglehetősen későn jutott eszébe a görgetés 

lehetősége � a képen látható, 6. kísérleti személynek is. 

 
4. ábra: A 6. kísérleti személy lényegében már feladja, majd � miután észrevette a 

görgetősávot � nevet. 

Keresés 
kezdete 

A grafikus 
kártya 
megtalálása 

Mozgo-
lódik 

Vissza az 
előző oldalra,  
újra keres 

Összesen 7 perc 
elteltével feladja 
(már harmadjára 
jár itt) 

Megvan a 
megoldás! Nevet 
☺ 
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A probléma nem csak a 3. és 4. ábrán szereplő 6. kísérleti személynél jelent meg. 
Más is (pl. a 11. személy is) elnevette magát, miután észrevette, milyen apróság 
tartotta fel percek óta� 

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 (5. ábrán látható) görbén. 

kezdés grafikus kártya
megtalálása

rájön, hogy
lehet  görgetni

 
5. 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 teljesít-
ményhez képest átlagosan kb. 69 másodperc időveszteséget okoz. 

A Mann-Whitney próbák 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, mint a műszaki szakközépiskolásoknak), ill. a mi esetünkben ettől nehezen 
elválasztható módon attól, hogy lányról vagy fiúról van szó (0,031 szignifikancia-
szinten). 

 
Megjegyzés: 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 
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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. 

 
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 disszertáció 8. mellékletében látható korrelációszámítás szerint ez probléma a 
jobb matematika osztályzatot elért tanulóknál kisebb időveszteséget okozott: a 
Spearman-féle ρ együttható értéke -0,441; 0,034 szignifikancia-szinten. Ugyancsak 
kevesebb problémát okozott a tanulási feladat során strukturáltan jegyzetelőknek 
(ρ=-0,475; 0,023 szignifikancia-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.) 
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5. Tézisek 

Kutatásaim alapján a következő téziseket fogalmaztam meg: 

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 
módszertani 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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Az első tézis a.) pontját 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 már bemutatott rossz 
irányú változása, valamint az a (már 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 módszereknek a disszertációban 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) említett, 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.) 

A második tézis a doktori munkám során legeredményesebben alkalmazott speciális 
szoftvervizsgálati módszerről szól. A tézis a.) és b.) pontjában megfogalmazott 
újdonság-értékkel rendelkező állítások igazolása a disszertációban közölt, 
statisztikailag alátámasztott eredmények megtalálása. 

(Bár maga az INTERFACE rendszer alapja már nem tekinthető a disszertációm 
tudományos újdonságának � annak ellenére, hogy fejlesztésében kulcsszerepet 
játszhattam �, az alkalmazott új, összetettebb módszer minden eddigi INTERFACE 
vizsgálatnál részletesebb és mélyebb eredményekre vezetett.) 

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. 
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6. A kutatás korlátai, gyakorlati alkalmazhatósága  

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 honlap-
szerkesztéshez 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 
szakkonferenciák legújabb cikkeit, vagy legalább absztraktjait áttekinteni. 

Az alkalmazott empirikus módszerek korlátairól a disszertációban módszerenként 
külön-külön írtam. 

A legfontosabb alkalmazott 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 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 
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. Arról, hogy néhány ilyen fontosnak tartott jellemző milyen konkrét 
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megoszlással jelent meg a vizsgálatsorozatban, a disszertáció 7.5.4.1. szakaszában 
számolok be. 

 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, a disszertációban 
bemutatott további szoftver-ergonómiai módszerek még rendelkezésre állnak. 
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Theses: 
1. About the position of the usability evaluation methods in quality management, 

I state the following: 
a.) Efficient software development contains organically several levels of usability 

evaluation methods; this is an important part of quality assurance, even though 
this issue is handled superficially by the relevant new standards. 

b.) A wide palette of usability evaluation methods is available, even in the case of 
educational software development implemented by teachers who are non-
professional software developers; these methods (with careful adaptation) are 
applicable and worth applying. 

2. The �INTERFACE� empirical usability evaluation method (which is capable of 
identifying quality attributes of software elements with a time-resolution of only a 
few seconds, integrating the operational data of the software � i.e. educational 
software � and the behavioural and physiological data of the user) is particularly 
useful due to the following: 
a.) The method allows us to decide what types of problems are significant to the 

users, and what types of problems set back the users only slightly. 
b.) The method allows us to decide, to what extent the found problems and their 

assessed severity concern all the users in general, or how these things depend on 
the type and characteristics of the users. 

3. About the cyclic graph structure (hypertext structure with loops) as a potential 
structure of multimedia material, I state the following: 
a.) This structure (shifting higher responsibility to the developers) can be definitely 

beneficial in a wide range of educational materials, in spite of the difficulties 
caused by their complexity; it can be particularly suitable as the structure of a 
multimedia material developed organically by teachers, in both the ergonomic 
and the pedagogic aspects. 

b.) This structure allows that the material be well usable for a wide range of users, 
independently of the gender, vocational orientation, and other characteristics. 

c.) The problems of this structure are manageable and (to a certain extent) 
acceptable. 


