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SMD084 – lp 3  2003

Del I
Introduktion till 

människa/datorinteraktion

Del II
Programmeringens matematiska 

grunder

Del I – Introduktion till 
människa/datorinteraktion

• Inlämningsuppgifter:
– Användarperspektiv: Utvärdering av 

universitetets hemsida.
– Utvecklarperspektiv: Design av kommersiell 

hemsida.

Inget jätteavancerat!!!!!!!!!!

Del I - Lektionsplanering

1. Introduktion, användbarhet [kap. 1-2]
2. Analys [3-4]
3. Design [5-6]
4. Utvärdering, tester [9-10, 12.1]

Del II – Programmeringens 
matematiska grunder

• Inlämningsuppgifter:
– Summor m.m.
– Logik, ekvationslösning.
– Induktion, mängder.
– Binära tal.

Del II – Lektionsplanering

1. Summa och produkttecken [1.8], rekursion
2. Aritmetiska och geometriska summor [1.9]
3. Logik [1.2]
4. Ekvationslösning [1.3]
5. Induktion [1.10]
6. Mängder [1.6-1.7]
7. Binära talsystemet 

Människa/datorinteraktion

• Varför är det viktigt?

• Människans uppfattningsförmåga

• Webbdesign, användbarhet
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Varför är MDI viktigt?

• Mer än 95% av all nyare mjukvara har ett 
användargränssnitt.

• Dåliga användargränssnitt kan vara 
irriterande, frustrerande och i vissa fall 
t.o.m. farliga.

• Ett bra användargränssnitt kan spara tid och 
pengar.

Ett skräckexempel

• THERAC-25, en maskin för strålbehandling
– Inblandad i 11 allvarliga överdoseringar med 

dödlig utgång i vissa av fallen.
• Bidragande orsaker:

– Otillräcklig testning.
– Brister i hårdvaran, beträffande säkerheten.
– Gränssnittet.

Sinnenas funktioner för 
datoranvändare

• Syn
– tar in mest information av alla sinnen.  

• Hörsel
– mest för varningsignaler.

• Känsel
– för tangentbord, knappar.

• Smak, lukt
– används inte.

Otvetydig figur? B eller 13?

ABC 12 13 14
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The Muller-Lyer Illusion The Ponzo Illusion

Gestaltprinciperna
• Mönster betraktas på enklast möjliga sätt.
• Föremål som ligger nära varann grupperas ihop.
• Föremål som liknar varann grupperas också ihop.
• Konturer som nästan sitter ihop betraktas som att de gör 

det.
• Närliggande föremål grupperas ihop om de kan bindas 

ihop med enkla kurvor/linjer. 
• Föremål som rör sig i samma riktning betraktas 

gemensamt.
• Föremål som är bekanta eller meningsfulla är mer 

sannolika att bilda grupper.

Uppmärksamhet

• En logisk och meningsfull struktur hjälper till att 
fokusera uppmärksamheten.

• Rörelse/blinkningar drar till sig användarens 
uppmärksamhet.

• Vissa färgkombinationer är svåra att se. (Prova röd 
text på blå bakgrund.)

• Färger som rött och gult indikerar fara/varning i 
den västerländska kulturen, men inte i alla andra.

Minnet

• Består av:
– Sensoriskt minne (tar hand om sinnesintryck).
– Närminne (funkar som ett tillfälligt 

anteckningsblock).
– Långtidsminne (lagrar allting).

• Begränsad simultankapacitet för verbala, 
visuella och motoriska uppgifter.

Minnets begränsningar

• Svårt att komma ihåg långa kommandon 
eller bokstavs-/sifferkombinationer.

• Ny stimuli tränger undan ursprungliga 
planer.

• Användare surfar vilse på internet, eftersom 
det ofta är svårt att komma ihåg hur olika 
sidor är kopplade till varandra.
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Vilken siffersekvens är lättast att 
memorera?

2653976208 071 242 6378

Vilken lista är lättast att memorera?
Hopp
Ålder
Kyla
Lära
Tyst

Logik
Idé

Värde
Förflutet

Stor

Båt
Träd 
Katt
Barn
Matta
Tallrik
Kyrka
Vapen
Brasa
Huvud

Interaktionstyper
• Gränssnitt med prompt för kommando
• Menyer
• Naturligt språk
• Frågor/svar, dialog
• Formulär och kalkylblad
• WIMP
• Peka och klicka
• 3D

Kraven på användbarhet på nätet är 
större än för traditionella system

• Användargruppen består ofta av människor 
med oförutsägbara förkunskaper och 
färdigheter.

• Användare väljer någon annan webbplats 
eller ett annat alternativ till internet (telefon) 
om det är för krångligt.

Vanliga problem i webb-butiker:
• Varorna döljs för kunderna.
• Priserna på varorna är hemliga eller väl 

undangömda.
• Upplysningar och felmeddelanden är obegripliga, 

bryska eller rent orimliga.
• Sökningar resulterar i oöverskådligt många 

oanvändbara resultat.

Hur skulle det här se ut i en vanlig butik?

En del utvecklare blir irriterade när 
man börjar prata om användbarhet:

”Jag tycker det är en bra webbplats - annars 
skulle jag ha gjort saker och ting på ett 

annat sätt!”
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Att tänka på:

• Webbplatsen måste vara minst lika bra som 
konkurrenternas.

• Undvik funktioner som inte kommer att användas.
• Gör användbara funktioner tillgängliga och 

begripliga.
• Testa webbplatsen (eller programvaran) på 

användare för att spara tid, energi och pengar.

Myter om användbarhet (s. 18-19)

• Användbarhet är bara en fråga om funktionalitet
och inget annat.

• Tester av användbarhet är detsamma som 
funktionstester.

• “Vi gör redan på det viset!”
• Det ska vara spännande och underhållande att 

besöka en webbplats.
• Problemet försvinner av sig självt.

Kvalitetsegenskaper hos en 
webbplats (s. 21)

• Korrekthet
• Tillförlitlighet
• Säkerhet
• Effektivitet
• Tillgänglighet
• Användbarhet
• Lätthet

Kvalitetsegenskaper (forts.)

• Felkorrigering
• Flexibilitet
• Testbarhet
• Flyttbarhet
• Återanvändning
• Anpassning

Användbarhet – en definition

• Lätt att lära sig.
• Lätt att komma ihåg.
• Effektiv att använda.
• Begriplig.
• Tillfredsställande.

Användbarhet kan kontrolleras 
genom mätning av:

• Inlärningstid
• Återinlärningstid
• Effektivitet
• Begriplighet
• Subjektiv tillfredsställelse
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Kritiska problem (s.27)
• Användaren kan inte fullborda sitt arbete utan 

hjälp av någon annan person.
• Användaren känner att webbplatsens beteende är 

kraftigt irriterande eller irrationellt. Webbplatsen 
upptar i orimlig grad användarens tid till ingen 
nytta.

• Det finns en kritisk skillnad mellan det som 
användaren tror att webbplatsen gör och det den 
faktiskt gör.

Förutsätt ALDRIG 
att den som ska använda det du 

gjort 
tänker som du gör!


