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Kapitel1–Indledning

1Indledning
1.1
Motivation
Derer
de
isidsteåsket
r enstorstigning
udbredelsen
i
ogbru

genamobile
f
apparater.Under-

søgelserviser,f.eks.atantalletafmobiltelefon-abonnementer
ai

ndethalvåra2f 001Dani

markforførstegangoverstegantalletaffastnet-abonnementer

ogaantallet
t
afafsendteSMS-

beskeder
voksede
med20%
til743millioner
afsendte
beskeder
samme
i
p

eriode [Tst02].

Eksemplerpåmobileapparatererf.eks.mobil-telefonerogPDA’

er [Uot00,s.6-9] men
, derer

mangeforskelligebudpåendefinitionam
f obileapparater.
fIorbindelse
definerervbi redt

meddennerapport

mobileapparater somsmåhåndholdteapparater,sombrugerenkantage

medsigogbenytte,nårhanharbehovfordet,næstenuansethvilkensi
sigiEn
. tendenser,atdisseapparaterfårflereogflere

tuation,hanbefinder
mulighederefterhånden,somdentek-

nologiskeudviklinggørdetmuligtogdermedbliverdeogså
stand
i til

attilbydemereogme-

readen
f funktionalitet,somkendesfrastationæreapparater.Efte

rhåndensomdettesker,kan

detforventes,atdenprimæreforskelmellemmobileogstationære

apparaterikkelængereer

funktionalitetenmenderimod
apparatetsstørrelse.

1.1.1Brugssituationerformobileapparater
Sammenmedudbredelsenamobile
f
apparatersesderpga.deresb
videlseadf ebrugssituationer,hvoriapparaternebenyttes,tilområde
deresstationæremodstykkersomf.eks.pc’erellerfastnet-tele
nesstørrelsegørdetmuligtattagedemmedsigoveraltogd
ligtatseegadebillede
t
medfolk,derbenyttersådanneapparat
cykler,kørerbiloglignende.Eksemplerpåforskelligebrugssitua

egrænsedestørrelseenudr,somikkekendesfra
foner.Detskyldes,atapparateretbetyder,atdetblevetalmindeer,mensdesidder,står,går,
tionerformobileapparater

er
vist
Figur
i 1a-c.

1
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b.Person,derskriveren
SMS-besked,menshungår.

a.Person,dersnakker
mobili
telefon,menshancykler.

c.Person,derbenytteren
PDA,menshankører
bus.
i

Figur1Mobile
.
brugssituationer.

Sammenligner
mandissemedentypiskbrugssituationfor
stationære
er
dettydeligtatse,atder
er
enrækkeforskelle.Eteks

pc’er,somvist
Figur
i 2,
empeler,atallepersonerne
de
imobile

brugssituationerselvskalbæreapparatetrundt,mensdetbenyttes.E

andet
t eksempeler,at

cyklistenogfodgængerenskalsørgeikkearamme
t
ind
noget
i el

lernogen,samtidigmedat

de
benytter
apparatet.

Figur2Person,
.
derbenytterenstationærpc.

1.1.2Brugbarhed
Påbaggrundadf isseforskelle
brugssituationer
i
kandetværeinte

ressantatundersøge,hvor

anvendeligeksisterendevidenindenforHumanComputerInteraction(HCI)

områdeter
fori

bindelse
medudvikling
aprogrammer
f
tilmobile
apparater.
Etvigtigtaspektvedudviklingaprogrammer
f
er

brugbarheden.Detteskyldes,atdårligtde-

signkanresultere
bl.a.
i øgetfrustrationhosbrugeren,atbruge
renbliverudsatforforsinkelser

[Hen95,s.412]

renlaverflerefejlogabruget
Der
. ebr levetfremsatmangedefinitionerpå

brugbarhed,men
forbindelse
i
meddennerapporttager
viudgangspunkt
føl
i
”[Usabilityis]Ameasureoftheeasewithwhichasystem
learnedorused,itssafety,effectivenessandefficiency,andt
tude
oits
fuserstowardsit.”
[Pre94,s.722]

2

gende
definition:
canbe
heatti-
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1.1.3Metodertiltestafbrugbarhed
Foratundersøgebrugbarhedenaet
fproduktkanderbenyttesenbrugbar
eraftindedebrugbarhedsproblemer,produktetindeholder.

hedstest,hvisformål
[Nie90,s.249] opdelermetodertil

brugbarhedstestfire
i kategorier.Disseerautomatiske,form

elle,heuristiskeogempiriske

metoder.
•

Deautomatiskemetoderomfatterengennemgangasystemet
f
vedhjæ
styredeprocedurer.Dettekanf.eks.væreeprogram,
t
derautomati

lpacomputerf
sktjekkergyldighe-

denalinks
f og
overholdelsenastandarder
f
på
enwebside,
sombeskreve
•

Formellemetodereretforsøgpaåbruge
t tilgangenkendtfras
brugbarhedstestatfidligespecifikationerellerprototyper.Det
eksperterinspicerersystemetogderefter,undereformelt
t

it [Bra00].
oftwareinspektionertil
vilsige,ateht oldaf
mødemellemalleeksper-

terne,rapportereralledefekterudfraenrækkeprincipper.Eteksem
formelmetode
e”formal
r
usability
inspection”
sombeskreveti
•

Heuristiskemetoderelrigeledesbaseretpåalade
t eneller

pelpåensådan
[Hom96].

flereekspertergennemgå

systemetforbrugbarhedsproblemerudfranogleprincippermenem
r

indreformelle.Et

eksempelpå
ensådanmetode
eheuristisk
r
inspektion
sombeskreveti
•

[Nie90].

Empiriskemetoderedr erimodbaseretpådataopsamlingabf l.a.brug
ogeffektivitetvedbrugafsystemet.Eteksempeler”tænke-høj

erestilfredshed
1
t”-metodensom
be-

skreveti [Rub94].
Vivælger
forbindelse
i
meddennerapportatafgrænseotsilkunat
ske
metoder,da
vfinder
i detinteressantatinddrage
brugerne
ei

beskæftigeom
s edempirivalueringenaet
fprodukt.

1.1.4Brugbarhedstest
et
ilaboratorium
”Tænke-højt”-metodenesom
r nævnt
forrige
i
afsniteteksempelpå

enempiriskmetode,som

kanbrugestilbrugbarhedstestasftationæreapparater.Grundidee

nm
i etodeneraltadeen

brugerbenytteprogrammet,derskalbrugbarhedstestes.Menshan

gørdette,tænkerhanhøjt,

hvilketvilsige,athanheletidenfortæller,hvadhangørogovervej

denne
I1 rapportvilvibenytte”tænke-højt”-metode
højt”een
rteknik,som
benyttes
forbindelse
i
med

eratgøre.Dennemetode

nomheleRubinsmetode”usabilitytesting”,mens”

tænke-

dennemetode.

3
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stilleringenkravomsærligtudstyrmenkanmedfordeludføresi

etdecideretusability-

laboratorium,somer
indrettettilformåletogdermedgiver
mul

ighedfor
atladetestenforegåi

kontrolleredeomgivelser.Etsådantlaboratoriumkanværeindrettetm

edtilhørendekontrol-

rumogudstyretmedf.eks.videokameraer,mikrofonerogspejlglasvinduer

der
, givermulig-

hedfor
atobservere
oogptage
brugenaprogrammet
f
uden
aforstyr
t

re
brugeren

Figur3illustrerer,hvordanetdedikeretusability-laboratorium

[Rub94].

medtilhørendekontrolrum,

kanbenyttestiludførelsenaen
fbrugbarhedstestudfra
”tænke-højt”

-metoden.

Figur3Person,
.
derbenytterpc-program(baggrund)
hunobserveresogvideooptagesfrakontrolrum(forg

mens
,
rund).

1.1.5Brugbarhedstestafmobileapparater
usabili
i

ty-laboratorium

forbindelse
I
medvoreshovedfagp9åsemester
.
afdatalogistudiet,

benyttedevet
iusabilityi

laboratorium”tænke-højt”-metodentilattesteprogrammertilen

PDA [Bec02]Vores
. erfarin-

gerfradetteprojektvar,atusability-laboratorietvargodtti

at
lskabekontrollerederammer

omkringbrugbarhedstesten,menatestsituationen
t
virkedekunstig
fi

orholdtilenreelmobil

brugssituation,fordibrugerne
sadstille
vedebord.
t Vivurderede
de

rfor,atder
er
behovfor
at

udviklespecifikkemetoder,derkanbenyttesforbindelse
i
medbrugba

rhedstestafmobile

apparater.
Sådannespecifikkemetoderomtales
artiklen
i
”GesturalandAudioM
ControlforMobileDevices”aPirhonen
f
eal.
t

[Pir02].

brugbarhedstestafmobileapparater.
den
I førstemetodesættes

etaphorsaMeans
as
of
Herforeslåsogbenyttestometodertil
testpersonernetilatgårundti

en8-talsbane,menstestpersonerne
den
i andenmetodeanbringespå
maskine”
etiusability-laboratoriumoggår
på
denne
ved
abevæge
t
Eksperimenternei

beneneoponged.

[Pir02]kansessomforslagtilnyemetodertilbrugbarhedstesta

apparater,somforsøgeratage
t højdefornogleadf ebrugssituatione

4

enfastplaceret”trappe-

m
f obile
srommobileapparater
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benyttes
og
i stadigharnogleafordelenevedbrugaefusabi
t

lity-laboratorium.Metoderne,

somforeslåsaPf irhonenetal.,byggerdogikkepånogenformforte
benyttestilatforklarederesultater,deropnåsvedbrugadf

oretiskviden,derkan
etometoder,ellerunderstøtteat

de
udviklede
metoder
giver
testsituationer,
somligner
virkelige
brug

ssituationer.

1.2
Problemformulering
Viharpådeforegåendesiderillustreret,atbrugssituationenfor

mobileapparaterpåmange

måderear nderledesenddebrugssituationer,somerkendtfrast

ationæreapparater.Udfra

blandtandetegneerfaringermedbrugbarhedstestafmobileappar

atererdetvoresopfattelse,

atdisseforskelleharindflydelsepå,hvilkemetodermanmedsucces

kanbenyttetilatteste

brugbarhedenamobile
f
apparater.Detteønskerviatundersøgenærme

remeddennerapport

og
voresoverordnede
hovedspørgsmåler
derfor:

Hovedspørgsmål:
Hvordankanmanteste
brugbarheden
amobile
f
apparater?

For
atbesvaredette
hovedspørgsmålvilviopstille
fire
delspørgsm

ål.

Voresudgangspunkt
besvarelsen
i
ahovedspørgsmålet
f
er
atundersøge

deneksisterendeHCI-

litteraturforpådenmådeafå
toverblikoverhvilkemetoder,teknikk
erforeslåetogtaget
brug
i tilbrugbarhedstestafmobileappa

o.
er
lign.,derallerede
rater.Dettegiveranledningtil

detkonkrete
delspørgsmål:

Delspørgsmål1:
Hvilke
erfaringermedbrugbarhedstestafmobile
apparatererbeskrevet

littei

raturen?

Efterathaveundersøgterfaringermedbrugbarhedstestafmobi
selvaudvikle
t
eantal
t metoder,somkanbenyttestilbrugbarhedstes
somsamtidigterteoretiskbaserede.Foratgøredettevurderer

leapparatererviinteressereti
af
tmobileapparater,og
vi,atdeternødvendigtathave

5
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etsamletoverblikoverbegreberneformobilitetogbrugamobile
f

apparater.Detteønskervi

atopnåmedudgangspunkteksisterende
i
teorierombrugafmobileappa

rater.Voresandet

delspørgsmåler
derfor:

Delspørgsmål2:
Kaneksisterende
teorierbeskriveensamletbegrebsramme
om
mobili

tetogbrug

afmobile
apparater?

Medudgangspunkt
denne
i
begrebsrammeønskervat
iundersøge,omdenkanbruges
udvikle
metoder,somtager
højdefor
denmobile
brugssituation.
Detkonkrete

tilat
delspørgsmåler

derfor:

Delspørgsmål3:
Kanderpåbaggrundadenne
f begrebsramme
udviklesnyemetodertilbrugbarhedstestafmobile
apparater,som
tagerhøjde
forden
mobile
brugssituation?

Efterathaveudvikletnyemetoderudfraeksisterendeteorierer

viinteressereti,hvilkeresul-

tatersompraktiskbrugametoderne
f
giver.Foratkunnevurderedette
atsammenlignedenyemetodermedtraditionellemetodermht.ti
brugbarhedsproblemer.Desudenønskerviatundersøge,hvorgodtmetoderneta
denmobilebrugssituation.Vivilherefterbrugeordet”virkelighedsnæ

ønskervifordetførste
el ffektivitetenaiftinde
gerhøjdefor
r”tilatbeskrivedette.

Delspørgsmåleter
derfor:

Delspørgsmål4:
Hvoreffektive
ogvirkelighedsnære
ede
rnyudviklede
metoderi
medtraditionelle
metodertilbrugbarhedstest
en
imobilbrugssituation?

6
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1.3
Rapportstrukturogafgrænsninger
Kapitel2har
tilformålatbesvaredelspørgsmål1.Derfor
unders

øger
vi
dette
i kapiteleksiste-

rendeHCI-litteratur
medhenblikpaåfå
toverblikover
demetoder,te

knikker
m.m.,
somalle-

rede
eforeslået
r
og
taget
brug
i tilbrugbarhedstestaf
mobi
Kapitel3edet
r førsteatfrekapitler,somhartilformål

le
apparater.
atbesvaredelspørgsmål2.
kapitlet
I

beskrivesderforenudvalgtteoriommobilitet,somfungerersomen

delafdenbegrebsram-

me,viønskeratopnåfor
mobilitetogbrugenamobile
f
apparater.Efte

beskrivelsen
r
adenne
f

teoriafgrænservios
resten
i arapporten
f
tilatbenytteen

delmængdeateoriens
f
begreberfor

atholde
omfangetaf
voresundersøgelser
nede.
kI apitel4beskrivesteorierominformationsbehandlingogopgaveudf

ørelse.Deleafdisse

teoriervilseneresammenmedteorienommobilitetblivebenyt

tet
udviklingen
i
abf egrebs-

rammenommobilitetogbrugamobile
f
apparater.
kI apitel5samlervtieoriernefradeforrigekapitlerfor

dervedathaveensamletbegrebs-

ramme,somvividerekanbenyttetiludviklingenafmetodertilbru

gbarhedstestam
f obile

apparater.Hervedbliver
viså
stand
i tilatbesvaredelspørgsmål

2.

kI apitel6beskrivesudviklingenam
f etodertilbrugbarhedstest

afmobileapparaterpåbag-

grundabegrebsrammen
f
beskrevet
kapitel
i
5.
Hermed
besvaresdelspørg

smål3.

kapitel
I
7beskriveseksperimentet,hvormedvønsker
i
atundersøge

praktiskbrugade
fnyud-

vikledemetoder.
dette
I eksperimentafgrænserviosyderligereti

et
lspecifiktapparatogpro-

gram.
kapitel
I
8analyseresresultaterneadet
f udførteeksperim

entforatkunnebesvaredelspørgs-

mål4.
Kapitel9indeholdervoreskonklusion,begrænsningerogforslagtilvidere

arbejde.Hermed

besvaresdetopstillede
hovedspørgsmål.

7

Kapitel2–Erfaringer
medtestaf
mobile
apparater

2Erfaringermedtestafmobileapparater
Foratbesvaredelspørgsmål1,derblevformuleretsom:”Hvilkeerf

aringermedbrugbarheds-

testafmobileapparatererbeskrevet
litteraturen?”,
i
harvi

udførtetlitteraturstudieaudvalgf
tikler1som
, beskrevforskelligefor-

tedeleaHCI-litteraturen.
f
Detteblevgjortforatfindear
2

mer
for
brugbarhedstestaf
mobile
apparater

.

dI ettekapitelbeskrivesførstplanlægningalfitteraturstudi

et,hvoreftervbeskriver
i
hvordan

detblevudført.Efterdettegivesenoversigtoverresultaterne

aflitteraturstudietogeksempler

på
dfeundneartikler
gennemgås.Sidst
kapitlet
i
givesen
besvarelse

af
delspørgsmålet.

2.1
Planlægningaflitteraturstudie
dI etteafsnitbeskrivesførstvalgetafartikelsamlingerog

søgeredskaber,somblevbenyttet.

Derefterbeskrives,hvilkekategorierafartiklerviplanlagd

eafokusere
t
voressøgningefter,

hvorefter
fremgangsmådenfor
kategoriseringenaartiklerne
f
be

skrives.

2.1.1Valgafartikelsamlingerogsøgeredskaber
Voresprimæretilgangsvinkellitteraturstudiet
i
varsystema
følgende
anerkendte
tidsskrifter
og
konferencer,
der
alle
omhandl
•

3
CHI–A
lle
konferencer
fra
1996til2002(alt
i7
konferencer).

•

4
TOCHI–A
lle
numre
fra1996til2002(alt
i25numre).

•

Mobile
HCI
–Konferencerne
afholdt
1998,
i 1999
o2g001.

ForMobileHCIvalgtevat
igennemgåartiklernefraallede

tiskgennemgangafartiklerfra
er
områdetHCI:

treafholdtekonferencer,mensvi

forCHIogTOCHIvalgteikkeagå
t længeretilbageend1996,somva

året,
r hvordenførste

1
Ordet
artikelbenyttes
fremover
som
en
samletbete

gnelsefor
artikler,afhandlinger,rapporter
osv.

fI2orbindelsemedlitteraturstudietdækkerudtrykk

et”mobileapparater”bådeapparaterneselvogdep

rogram-

mer,der
anvendes
påougdvikles
tildem.
3
“ACM
ConferenceoH
n umanFactors
andComputing
Sys

tems”.

4
“ACM
Transactions
on
Computer-Human
Interaction”.

9
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PalmPilotkomfrempåmarkedet

ogPDA’erforalvorbegyndteatbliveudbredte

Denneafgrænsningblevvalgtafressourcemæssigeårsager,me

nvedadække
t
artiklerfrade

senestesyvår,forventedevogså
i adække
t
metoder,somblevfores
videreudvikleteller
brugt
senere
i
artikler
pga.deresprakt

[Pal02].

låetfør1996,ogherefter
iske
formåen.

Somsupplementtilgennemgangenaaf rtiklerfratidsskrifterog

konferencervalgtevat
ibe-

nyttesøgeredskaberpåbibliotekoginternettet.Dettebestoddels

aistøgeefterreferencer,

somvifandtundergennemgangenaartikler.
f
Derudovervilledisses

øgningertageudgangs-

punktikombinationerafordsom:Mobile,usability,evaluation,test,de

vice,systems,

methods,mobility
o.lign.Følgende
søgemaskiner
blev
valgtsomsøgeredsk
•

abpiånternettet:

Google.com–Ensøgemaskinepiånternettet,somudoverwebsiderogså

søger
pdf-,
i

docog
ps-filer
samtpowerpointpræsentationer.
•

Citeseer.com–Storsamlingavidenskabelige
f
artiklermedværkt
på
referencer
mellemartiklerne
orgelaterede
artikler
i

øjertilnemsøgning
databasen.

•

Hcibib.org
–Oversigtover
HCI-ressourcer
på
internettet.

•

Acm.org–Digitaltbibliotekovervidenskabeligeudgivelserfrabl
journaler,nyhedsbreveogspecielleinteressegrupper(SIGs).

.a.konferencer,
Herunderbl.a.detids-

skrifter
og
konferencer,der
var
genstand
for
gennemgangen
aar
f

tiklerne.

2.1.2Valgafkategorier
Medudgangspunkt
indledningens
i
diskussionerogformuleringenadelspørgs
f

mål1valgtevi

atfokusere
paåfinde
t artikler
indenfor
følgende
tokategorier:
•

Artikler,somanvendermetoderkendtfrabrugbarhedstestafstationæ
brugbarhedstestemobileapparater–Dissevilvifremoverbetegne

reapparatertilat
som

metoder.Eteksempelerbruga”tænke-højt”-metoden
f
tilbrugbarhedst

traditionelle
estafetmobilt

apparat,menstestpersonensidder
vedebord.
t
•

Artikler,somanvendermetodertilbrugbarhedstest,derforsøgera
lebrugssituation.Dissevilvifremoverbetegnesom
er
metoderne
anvendtafPirhonenet.
al.,somblevbeskrevet
indlednin
i

10
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Påbaggrundadf issetoemneområderregnedevmed
i akunne
t
dækkedear

tikler,somville

være
relevante
forbindelse
i
med
besvarelsen
adelspørgsmål
f
1.

2.1.3Fremgangsmådeforkategoriseringafartikler
Foratstandardiserelitteratursøgningenogkategoriseringenaaf

rtiklerneaden
f enkelteartikel

valgte
vat
iopstille
følgende
fremgangsmåde
for
behandlingen
ade
f
•

nenkelte
artikel:

Førstetrinvaralæse
t artiklenstitel,synopsis,nøgleordog

emnebeskrivelserforpå

denmådeaafgøre
t
omartiklenhandledeomenade
ftoudvalgtekatego

rier
eller
klart

låudenfordisse.Hvisartiklenomhandledeenafdetokategorier,sku

lleartiklen

gemmestilseneregennemlæsning.Hvisartiklenderimodlkålart

udenfordissekate-

gorier,skulle
denikke
behandlesvidere.
•

Hvisdetikkevarmuligtakt ategorisereartiklenudfraførstet

rin,varnæstetrinat

kiggeartiklenhurtigtigennemefterbeskrivelseraefksperime

nterellerbrugbarheds-

testssamtatlæseintroduktionokgonklusion.
Hvisartiklenherefter
kunne

kategorise-

res,skulle
densomvedforrige
trinentengemmeseller
ikke
behandles
•

Hvisdetstadigikkevarmuligtatkategorisereartiklenefter

videre.
dissetotrin,vartredje

trin,athele
artiklenskulle
gennemlæsesindtilen
kategorisering

var
mulig.

2.2
Udførelseaflitteraturstudie
Medudgangspunkt
vores
i planlægningalfitteraturstudietgikvi

gang
i medakategorisere
t

artiklernefradevalgteartikelsamlingerogsøgemaskiner.

Detteforegikved,athvergruppe-

medlemfiktildeltendelafartikelsamlingerne,f.eks.enspecif

ikårgangaTOCHI,
f
ogheref-

ter
systematiskgikalle
disse
artikler
igennemvedhjælp
af

den
opstillede
fremgangsmåde.

Efter
gennemgangenade
fførsteartikler
viste
der
sig
hurti

gtetgenereltmønster
hvilke
i
krite-

rier,gruppemedlemmernebenyttedetilatvurdereartiklenskateg

oriefter.Førstblevdetun-

dersøgt,omartiklenomhandledemobilitetog/ellermobileapparater.

Hvisdettevartilfældet,

undersøgtesdetyderligere,omartiklenbeskæftigedesigmedbr

ugbarhedstestadf emobile

apparater
eller
ej,samtombrugbarhedstestenblev
beskrevetnærm

ere.

Derudoverfandtvi,atselvomartiklerbeskæftigedesigmedbrugbarhe
rater,omhandledebrugbarhedstestenikkealtidekonkret
t
mobiltappara

dstestafmobileappat.Eksemplerpådette
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var,atnogleade
ffundneartiklerbenyttedeensimulationaet
f

mobiltapparatpåenstationær

pc
stedet
i foretmobiltapparatelleratartiklenskrevgene

reltombrugbarhedstestafmobile

apparater,udenegentligtatudføre
brugbarhedstest
praksis.
i
Baseretpå
disseerfaringer,valgtevderefter
i
atopsti

lle
en
udvidetmodelfor
kategoriseringaf

degennemgåedeartikler.Baggrundenfordettevar,avt oreslitteratur
dækkeflereområderoghermedgiveemere
t nuanceretoverblikover

studiedermedkunne
denundersøgtelittera-

tur.Sombeskrevetvarvoreserfaring,atvialligevelindirektef

oretogdennegradvisekatego-

riseringogvvurderede
i
derfor,atressourceforbrugetikkeville

stigemarkantvedatilføje
t de

ekstra
kategorier.
Viopstilledederforsyvkategorier,somartiklernekunnekategori
vistentræstruktur,somgrafiskillustrererdissesyvkateg
Hvertbladtræstrukturen
i
repræsentererenkategori,hvorbogstavet

seresindunder.
Figur
I 4er
oriersamtderesindbyrdesforhold.
parentes
i
vedsidenaf

bladetbenyttestilatreferere
tildenne
kategori.

Figur4Træstruktur,
.
dergrafiskillustrererdesy
vkategorier,somartiklernekunne
kategoriseresunder,samtsammenhængenmellemdem.
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Vibenyttededennefigurtilkategoriseringafartiklervedat
træstrukturenogderefterbevægeons ed
figuren,
i
indtilenkategori
forgreningblevderundersøgt,omartiklenomhandledemobilitetog/el
Hvissvaretvar
nej,blevartiklenkategoriseretunder
A.Hvissva

tageudgangspunktøversti
varfundet.
den
I øverste
lermobileapparater.
retvar
ja,fortsattesturenned

gennemtræstrukturen.
Deter
denne
i
sammenhængvigtigtatbemærke,atvoresprimæref
nemlæseartiklerne,somvarvigtigst
besvarelsen
i
adelspør
f
rapporten.
forhold
I
tiltræstrukturenedette
r kategorierneEF,
omhandlerbrugbarhedstestafmobileapparaterellerbehandlerbrugba
somviikke
finder
relevant
forhold
i
tilvoresinteresse
mobile
i

okusvaratfindeog engsmål1ogfordenøvrigedelaf
ogGda
, døe vrigeentenikke
rhedstestpåeniveau,
t
brugssituationer.

Fordidenyekategorieråbnedefor
fleremuligheder
forkateg

oriseringaartiklerne,
f
kunnedet

enkelte
i
tilfælde
være
sværtpræcistatafgøre,hvilken
kategor

en
iartikeltilhørte.Dette
kunne

f.eks.være,hvisenartikelhavdeenuklar
beskrivelseafremgangsm
f
test.Hvisettvivlstilfælde
opstod,blevkategoriseringen
diskuteret
Denovenståendefremgangsmådeblevbenyttetforalleartikelsam
fastmængdeaartikler,
f
somsøgningenkunneomfatte.Medhensyn
og
internettetblevfigurenkunbenyttettilatkategorisere
art

ådenfor
enbrugbarhedsmedrestenagruppen.
f
lingerne,daderhervaren
tilsøgningenpbåibliotek
ikler
fra
kategoriE,F
oG
g.

2.3
Resultataflitteraturstudie
Detsamledeantalartikler,somblevkategoriseretunderudførel

senaflitteraturstudiet,var

642.
Ensamletoversigtover,hvordandefundneartiklerfralitterat
kategorier,ervist
Tabel
i 1.Foroverblikketsskyldeartiklerne
r
aflitteraturstudiet,deblevfundetigennem.Sombeskrevet,har
viv
internettetkunoptaltdeartikler,sompassedeindunderenakat
f
erangivet
kolonnen
i
tildennedelaflitteraturstudietved,atder

urenepr laceretunderdesyv
tabellen
i
opdeltefterdendel
edsøgningpbåibliotekog
egorierneEFe, llerG.Dette
underrækkerneAB,
,CogD

er
skrevet”N/A”.
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På
grundaomfanget
f
afmaterialethar
viafpladshensynvalgt

ikkeainkludere
t
ddeetaljerede

oplysningeromkringindholdetunderhverkategori
denne
i rapport,men
sti
letpå
internettet

1

edetlagtmateria-

.
CHI TOCHI Mobile

Bibliotek

HCI

I
alt

og
internet

451

71

0

N/A

522

B:
Omhandler
IKKEbrugbarhedstest

3

3

30

N/A

36

C:
Beskriver
IKKEbrugbarhedstest

6

0

9

N/A

15

D:
Brugbarhedstest
viasimulering
påpc

5

2

4

N/A

11

E:
Generelle
brugbarhedstest

0

1

1

1

3

F:
Traditionellemetoder

34

3

7

2

46

G:
Alternativemetoder

3

0

3

3

9

502

80

54

6

642

A:
Omhandler
IKKEmobilitet
og/eller
mobile
apparater

alt
I

Tabel1.Samletoversigtoverfordelingenafdefun

Tabellenogdettilhørende
datamaterialeover
de
kategoriserede
relsenpdåelspørgsmål1,idetdengiver
overblikover
hvilkeoghvor
m
undersøgtedelaflitteraturenrelaterersigtilerfaringe

dneartikler.

artikler
udgør
endelafbesvaangeartikler,der
den
i
m
r edmobilitetogbrugbarhedstestaf

mobileapparaterpåforskelligeniveauer.
forbindelse
I
medvores
delafresultatet,somvifindermestinteressant,detrear

øvrigedelspørgsmålerden
tiklerom”E:Generellebrugbarheds-

test”,de46artiklerom”F:Traditionellemetoder”ogdneartikl
i

erunder”G:Alternativeme-

toder”.Vivilderfor
de
ifølgendetreafsnitnærmeregennemgå

indholdetafartiklerne,derer

placeretunderdissekategorier,medenspecielfokuspåkategor

G
i da
, artiklerneherunder

inddrager
denmobile
brugssituation.

1
Internetadressen:
http://www.webkolbe.dk/litteratu

tilopsamling
adata
f om
deenkelteartikler.
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2.3.1KategoriE:Generellebrugbarhedstest
KategoriEindeholderdetrefundneartikler,

[Lyo01], [Abo00]
og

[Joh98]der
, genereltbeskriver

brugbarhedstestam
f obileapparater.Denførsteartikel,

[Lyo01]omhandler
,
udviklingogaf-

prøvningaudstyr
f
tilatregistrereogobservereentestpersons

interaktionmedemobilt
t
appa-

rat,menshangårrundtogarbejdermedapparatet.Detoandrearti

kler, [Abo00]og

behandlerbrugbarhedstestafmobileapparaterpåemere
t genere

[Joh98],

ltplanogkommermed”go-

de
råd”
tilhvilke
ting,manskaltage
højdefor,
når
manbrugbarhedste

ster
mobile
apparater.

2.3.2KategoriF:Traditionellemetoder
KategoriFindeholderde46fundneartikler,derbenyttertraditione

llemetodertilatbrugbar-

hedstestemobileapparater.Indenfordennekategorifindesartikle

som
r f.eks.

benyttetheuristiskinspektiontilatundersøgeesystem
t
udviklet

tilenPalmPilot.Enanden

typeaartikler,
f
derhørertildennekategori,erf.eks.

[Tan01]der
, har

[Buy01]der
, benytterenbrugbarhedstest

tilatundersøge,hvoreffektivttestpersonernekanbenyttederes

system
forhold
i
tiltolignen-

desystemer.Beggedenævntemetoderomfatter,apt ersonen,dera

rbejdermedapparatet,

sidderbageskrivebord
t
ogabrugbarhedstesten
t
kanudføres
et
ilabo

ratorium.Udoverdisse

typeram
f etoderindeholderdennekategoriartiklersomf.eks.

[Mcc00]der
, harbenytteten

fieldtestsamtinterviewtilatundersøge,hvordanfolkbenytter

entabletpc
deres
i egethjem.

Detvilsige,atbrugbarhedstestenudføres
virkelige
i
omgivels

er,menudenatestpersonerne
t

nødvendigvisskaludføredeciderede
testopgaver
eller
være
under
observ

ation.

2.3.3KategoriG:Alternativemetoder
KategoriGomfatter
denartikler,
i
der
benytteralternati

vemetoder
et
iforsøgpaåtage
t højde

for
denmobile
brugssituation.
Artiklerne
fordeler
sig
inden
for
f
•

Artikler,sombeskriver
alternative
metoder
tilbrugbarhedstest

ølgende
tområder:
af
mobileapparater,der

benyttes,mensbrugerenkører
en
bil.
•

Artikler,sombeskriver
alternative
metoder
tilbrugbarhedstest

af
mobileapparater,der

benyttes,mensbrugerengår
rundtmed
apparatet.
de
Ifølgende
toafsnitbeskrivesartiklerne
inden
for
de
tovenstå

ende
områder
nærmere.
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2.3.3.1Mobileapparater,derbenyttes,mensbruger

enkørerbil

Indenfordetførsteområdefandtvisyvartikler,hvorafvi
dett
i

aefsnitvilbeskrivetreartik-

ler,der
er
typiske
for
dette
område.
I [Kop99]beskrivesudviklingogbrugbarhedstestafkommunikationssystemerti
denforbindelseanvendesebilspil
t
tilenstationærcomputer
fors
i

brug
l biler.
i I
øgetpåaopstille
t
enreali-

stiskbrugssituationfortestpersonenunderbrugbarhedstestenafsys

temerne.Detvilsige,at

testpersonenskulle
spille
bilspillet,samtidig
medahan
t skulle

benytte
systemerne.

I [Tak01]anvendesenbilsimulator
fuld
i størrelsetilenbrugbarhedstest.I

artiklenundersøges,

hvordantestbilisterbenyttereanti-kollisionssystem
t
forskell
i

igesituationer,mensdestyrer

bilsimulatoren.
I [Gär01]beskrivesdet,hvordanenbilbliverombygget,såledesadt enkananvendest

ilat

brugbarhedsteste
enavigationssystem.
t
Brugbarhedstesten
foregår
ve

d,attestpersonerne
kører

rundtpå
foruddefinerederuter
på
veje
Tyskland,
i
Frankrig
ogItal
Erfaringer
medbrugadisse
f metoderer,atmanvedbrugaf

ien.
bilspilogbilsimulatorer
kangøre

testsituationenmererealistisk,nårmanskaltestebrugbarhedena

m
f obileapparater,derbe-

nyttes,mensbrugerenkører
bil.
i Ligeledeseanvendelsen
r
af

rigtigebilerogsåenmulighed,

somkantages
betragtning
i
tilbrugbarhedstest,med
dfeordele
o

uglemper
dette
giver.

2.3.3.2Mobileapparater,derbenyttes,mensbruger

engårrundt

Indenfordetandetområdeadf ealternativemetoderfandtvitoart

ikler.Disseer

[Pir02]hvoraf
,
densidstevar
kendtindenlitteraturstudietogalleredeha

[Pet98]og

været
r omtalt
indledi

ningen.
I [Pet98] udviklesogbrugbarhedstestesenavigationssystem
t
tilblinde.Metoden
hedstestenindbefatter,atblindetestpersonerbenytterdetmobile

system,mensdgeårenca.1

kmlang,fordem,ukendtrute.Foraut ndersøgetestpersonernessaml
undertestforløbetanvendesenprocedurekaldetNASATLX

1
The
NationalAeronautics
andSpaceAdministration

16
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fejl,antalletasfystemforespørgsler,tidsforbrugforgennem

gangafrutenogdenpersonlige

1
foretrukneganghastighed (PPWS)
som
målinger
for
effektiviteten
asystemet.
f

Petrieeal.
t vurderer
artiklen,
i
atforsøgetmedafå
tbrug

barhedstestentilatinddrageenmo-

bilbrugssituationlykkedes.Mendebemærkerogså,atselvommetodenha

tragethøjdefor

denmobilebrugssituation,erderbehovformålrettetforskningindenforme

todertilbrugbar-

hedstestaf
mobile
apparater,der
større
i gradtager
højde
for
de
den
I andenartikel,

mobile
n
brugssituation.

[Pir02]benyttes
,
ideernefra

[Pet98]
tilatudvikletometodertilatbrugbar-

hedstesteenmusikafspillertilenPDA.Musikafspillerenfungere

rved,abt rugerenbærer
2
”gestikulation”
r
til
,

rundtpåPDA’en
et
ibæltephåoftenoganvender,hvadforfatternekalde
atinteragere
medapparatet.
den
I førstemetodegårtestpersonernerundtpåenbanemellemt
musikafspilleren.
dette
I forsøgbenyttes,ligesomi

retønder,mensdebenytter
[Pet98],
NASATLX-procedurensamttest-

personensPPWStilatmåletestpersonenssamledearbejdsbelast
samthvoreffektivttestpersonenbenyttermusikafspilleren.Pågrund

ningunderbrugbarhedstesten
aftestpersonensbevæ-

gelserundtlokalet
i
giverdennemetodeproblemermedpræcistaot bs

erveretestpersonens

gestikulation.
Formerepræcistatkunneundersøgetestpersonensinteraktionmedappa
etsupplerendeforsøg.Tildetteforsøgbenyttesenmetode,hvordet
sonenfikseretforhold
i
tilekt amera.dette
I forsøggårtestpe

ratetudføresderfor
forsøgesaholde
t testperrsonenderforpåentrappe-

maskine,samtidigmedahan
t benyttermusikafspilleren.Underdett
gange,testpersonenudførerenforkertgestikulationellerheltr

eforsøgmålesantalletaf
ammerforbidenberøringsføl-

somme
skærm.
Pirhoneneal.
tvurderer
artiklen,
i
atdetometoderergodetil

atsupplerehinanden,dadfein-

derforskelligetyperabf rugbarhedsproblemeroggiverforskel

ligeobservationsmuligheder.

Pirhoneneal.
t konkluderer,ligesomPetrieeal.,
t atselvomdeha

forsøgt
r
atinddrageenmo-

1
Alle
fodgængereharenhastighed,somdeforetrækk

stighed,der
fysisk
setermestøkonomiskfor
perso
2
Det
vilsige,atbrugeren
kørerfingerenhen
over

eratgåved.Hastighedenharvistsigavære
t den
nen
oagnses
som
værendeegodt
t målfor
effektivit
apparatets
berøringsfølsommeskærm
påforskelligem

ganghaeten.
åder.
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bilbrugssituation
metoderne,
i
erderbehovforatudvikleyderligere

metoderforrealistiskat

kunne
teste
brugbarhedenamobile
f
apparater.

2.4
Besvarelseafdelspørgsmål1
Forabesvare
t
delspørgsmål1harvdette
ii kapitelbeskrevetet
anerkendtetidsskrifterogkonferencersamtsøgningerpåbibliotekogi
litteraturlæsning
har
vikategoriseret642fundneartikler
under
syv
Kategoriseringenviste,atniafdisseartikleromhandleralter
testafmobileapparater,somerdetområde,vifindermestre
fokus.Afdissenomhandler
i
syvaartiklerne
f
brugbarhedstestafa
tidigmedabrugeren
t
kørerbil,mensdetoresterendeartikler

litteraturstudieaef nrække
nternettet.Igennem
kategorier.
nativemetodertilbrugbarhedslevantforhold
i
tilrapportens
pparater,der
benyttes,samomhandlerbrugbarhedstestaf

apparater,der
benyttes,mensbrugerengår
rundt.
Svaretpådelspørgsmål1edr ermed,atder
litteraturen
i
finde
medmetodertilatbrugbarhedstestemobileapparater.Defles
brugatraditionelle
f
metoder.Afdefaålternativemetoder,der
handler
deflestebrugbarhedstestafmobileapparater,der
benytte
Erfaringernefradisseer,atbilsimulatorerogbilspilkanbe
situationen,hvisapparaterneskalbrugbarhedstestes
et
ilaboratori
derne,hvorbrugerengårrundt,er,atmetodernevedaafspejle
t
mobile
goderesultater,menader
t stadigmanglernyeogbedremet
le
apparater,der
benyttes,mensbrugerengår
rundt.
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m
s angeforskelligeerfaringer
teadisse
f erfaringerbyggerpå
erbeskrevet
litteraturen,
i
oms,mensbrugerenekørende.
r
nyttestilatøgerealismenfortestum.Erfaringerneframetobrugssituationergiver
odertilatbrugbarhedstestemobi-
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3Mobilitet
bestræbelserne
I
paåbesvare
t
delspørgsmål2,omhvorvidteksisterende

teorierkanbeskrive

ensamletbegrebsrammeommobilitetogbrugamobile
f
apparater

har
, viundersøgtlitteratur

omdetteemne.Voreslitteratursøgningharværetrettetmodat

findeenteori,derdækkerbe-

grebernemobilitetogbrugamobile
f
apparater.Baseretpåvores
bileUseoIT”
f aKristoffersen
f
ogLjungberg

søgningvurderervi,at”Mo-

[Kri99]
erdenartikelindenfordenfundnelitte-

ratur,derharstørstanvendelighed
forbindelse
i
medbesvarelsenadf e

lspørgsmålet.Artiklen

vilnæste
i
afsnitblivebeskrevetnærmere.Efterbeskrivelsen
afsnitbeskrive
voreslitteratursøgning
nærmere
og
relatere
a

afteorienvilkapitletsandet
ndre
fundne
artikler
tilbegreberne

fradenvalgteartikelfordermedaunderbygge
t
voresvalgate
f

ori.
kapitlets
I
afsluttendeaf-

snitopstillesenbegrebsramme
ommobilitetfor
atsamle
begre

bernefra
denvalgteartikel.

3.1
Teoriommobilitet
ForfatterneKristoffersenogLjungbergbeskriver
artiklen
i
”M

obileUseoIfT”omderessyn

påmobilitetogbrugenamobile
f
apparater.Detagerudgangspunkt
ei

mobilitetsbegreb,
t
som

de
opdeler
tre
i hovedbegreber:
1.Omgivelser
2.Mobilitetstype
3.Applikation
Detrehovedbegrebervilenkeltvisblivegennemgået
de
ifølgendea

fsnit.Underdissetreho-

vedbegreberopstillesenrækkeunderbegreber.Foragøre
t sammenhænge
grebernetydelighar
vikonstrueretFigur
5,deropstiller
al

nmellemallebe-

lebegreberne,somKristoffersenog

Ljungberg
benytter
deres
i beskrivelse
amobilitet.
f
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Figur5Oversigt
.
overKristoffersenogLjungbergs

begreber.

3.1.1Omgivelser
KristoffersenogLjungberg
opdeler
brugerens

omgivelser
to
iforskellige
underbegreber:

1.Sociale
omgivelser
2.Fysiske
omgivelser
De socialeomgivelser harstorbetydningforbrugenadf emobileapparaterogbetegne

den
r

organisation,sombrugerenarbejderi,samtdeformelleoguformelle

strukturerogreglerbru-

gereneunderlagt.
r
Formobilebrugerekandetværedke olleger,konsul

enterellerandreper-

soner,sombrugerenskalhave
kontakttil,dele
informationer
og
samar

bejde
med.

De fysiskeomgivelser betegnerdeobjekter,somumiddelbartkaniagttagesomkringbrugena
apparatet.Foreksempelvildetforentogrejsendeomfattesæder
velsersætteroftestorebegrænsningerforapparaternesbrugsmul
depladserne
toget
i eroptagetogbrugerenenødt
r tilatståop,
genaapparatet
f
sigbetydeligt.Der
vildaikkeværenogetbordat

borde
, osv.Defysiskeomgiigheder.Hvisf.eks.allesidændrermulighederneforbruplacereenbærbar
computer

på,der
skalbenyttesmindsténhåndtilatholde
balancen
med
osv.
Grundentil,atdefysiskeomgivelserformobileapparaterofteg
genaafpparatet,skyldesisær,atdefysiskeomgivelserfor
ogspecieltindrettettilapparatet,somdetertilfældetm
pådefysiskeomgivelserforetstationærtapparat,omfatterdet
rettetmedeskrivebord
t
medpladstilapparatet,enkontorstolm.m.
haretstedaplacere
t
apparatet(hvisdetikkealleredestå
tilatinteragere
medapparatet.
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r
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Defysiskeomgivelserformobileapparatererderimodmeredy

namiskeogoftestindrettettil

altmuligtandetenddetmobileapparat.Detdynamiskeaspektvedom

givelserneharstoref-

fektpåbrugenafdemobileapparaterogkanskyldes,atbrugerenbevæ

gersig
forhold
i
til

omgivelserne.Detkanogsåskyldes,atomgivelsernebevægersig

forhold
i
tilbrugereneller

atdebeggebevægersig
forhold
i
tilhinanden.Dennekonstantedynamiki
tyder,atbrugerenoftemtåilpassesigselvogdermedog

omgivelsernebesåarbejdssituationentilændringeri

omgivelserne
eller
enddaheltnye
omgivelser.

3.1.2Mobilitetstype
DetandethovedbegrebvedmobiliteterifølgeK ristoffersenogLjun
brugeren,somde
opdeler
de
itre
følgende
underbegreber

gberg mobilitetstypenaf
1

:

1.Besøgende
2.Rejsende
3.Vandrende
Fællesforalletremobilitetstyperer,atbrugernebenytt

ersigaafpparater
den
i situation,de

befinder
sig
i.
Denførstemobilitetstypeer

besøgende,somomfatterdetatbefindesigelængere
t
tidsrumpå

etbestemtsted,førmanbegiversigvideretilnæstested.De
opholder
sig
hosenkunde,
eller
enforsker,der
giver
en
forelæsning
p
Atvære

ttekanf.eks.væreensælger,der
eåandet
t universitet.

rejsendeeforløbet
r
medakomme
t
fraested
t tiletandet.Foreksempe

er
lensælger

rejsende,nårhankører
bil
i mellemtokunder,ogenstuderende
en
ibus
sendepvå ejmellemhjemmetogskolen.Denrejsendemobilitetstype
personer,der
benytter
befordringsmidler
somf.eks.
tog,
bus,
bilogf

ommorgenenerejr
omfattermobilitetenaf
ly.

Mobilitetstypen vandrendedækker
over
detatgårundt.Detvilsige,atdenvandrendemobilitetstypedækkerovervejendelokalmobilitet,altsåmobilitet
ent
i
lokaltafgrænsetområde,f.eks.etskovarealellerengågade.Et

enenbygningelleretandet
eksempelerennattevagt,der

går
rundt
en
ibygning
ogundersøger
atalter
orden.
i
Ensamletoversigtover
de
tre
begreber
kansespåFigur
6.

1
Kaldes
originalteksten
i
hhv.visiting,travelling

ogwandering.
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Figur6De
. tremobilitetstyperset
sammenhæng.
i

[Kri99,s.272]

3.1.3Applikation
Detsidstehovedbegreb,somKristoffersenogLjungbergarbejderm

ed,er

applikation,som

opdeles
de
itre
underbegreber:
1.Teknologi
2.Program
3.Data
Underbegrebet teknologiomfatterselvedeanvendteapparater.Detteopdelesfølgende
i
tre
underbegreber:
1.Stationære
eller
fasteapparater

–f1.eks.
stationære
computere.

2.Transportableapparater
–f.eks.
bærbare
computere.
3.Mobile
apparater
–f.eks.PDA’er,mobil-telefoner
og
wearable
c
KristoffersenogLjungbergsætterikkenogleklartdefinerede
afteknologi.Someksempelpådetteforklaresdet,atenstationærc
rullevognoså
gifaldbliverettransportabeltapparat–selvomdet

omputere.
grænsermellemdissetretyper
omputerkansættespåen
nokikkeehverken
r
ønske-

ligteller
specieltfunktionelt
de
ifleste
sammenhænge.
Detosidsteunderbegreberafapplikation,

programog

data, beskrivesmegetoverfladisk.Om

programskriverdekun,atdetomfatterdensoftware,brugerenbenytterp

aåpparatet.Detkan

entenværeeoperativsystem
t
elleretspecifiktprogram.Dets

1
Dette
underbegrebkaldesfremover
kun
stationærea
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ves
artiklen
i
blotsomdenmindsteenhedaapplikationen.
f
Detvilsige

de
,datasombrugeren

arbejder
med,indtaster,frembringer
på
skærmenolign.
.
UdoveratbeskrivebegreberneenkeltvisbetragterKristoffersen

ogLjungbergogsådm
e ange

begrebersamletfordermedakunne
t kategoriseredfeorskellige

brugssituationer.Detretyper

afteknologihænger,ifølgeartiklen,tætsammenmeddteremobi

litetstyper,hvilketkansesi

Tabel2,derillustrererKristoffersenogLjungbergssammenkobl

ingafdetobegreber.Som

detkanses,kanalletreteknologityperbenyttes,hvismobilitets

typenebesøgende,
r
hvorimod

antalletafteknologier,derkanbenyttes,mindskesvedhhv.rejse

ndeogvandrende.Forek-

sempelkanenvandrendebruger
kun
benytte
mobile
apparater.
Teknologityper

Mobilitetstyper

Stationær Transportabel Mobil
Besøgende

X

Rejsende

X

X

X

X
X

Vandrende
Tabel2.Sammenhængmellemmobilitetstyperne
ogteknologityperne.
[Kri99,s.273]

3.2
Andenlitteraturommobilitet
Somforklaretstarten
i
afkapitletharvvi algtabt enytteK

ristoffersenogLjungbergsteori,

idetvimener,atteorieneden
r bedstdækkendeteorifradenfundnelit

teratur.ValgetafKri-

stoffersenogLjungbergebr aseretpå,atvi
vores
i gennemgang

aflitteraturenommobilitet

ikkeharfundetenkompletteoriommobilitetogbrugenamobile
f
apparat
tilatbeskriveensamletbegrebsrammeomdisseemner.Baggrundenfor

er,somkanbruges
at
,viikkemener,at

teorienekomplet,
r
beskrives
afsnit
i 3.3.2.
KristoffersenogLjungbergesom
r sagtdenartikel,viharfunde

mest
t anvendelig
forhold
i
til

begrebernemobilitetogbrugafmobileapparatet.Detteskyldes,a

dt eflesteandreteorier,

definitionerogbeskrivelser
den
i undersøgtelitteraturtypiskomha

ndlerentennetværkspro-

blemer,kravtilmobilenetværkogapplikationerellerandretekniske

problemstillingerog-

løsninger.Foragive
t ekt ortoverblikoverdeområder,somlittera
gendetreafsnitgennemgåtretypiskeartiklerfralitterat

turendækker,vildefølurenommobilitet,somvoreslittera-

23

Kapitel–3Mobilitet

tursøgninghargivet.Hvertafafsnittenevilkortbeskriveindholde

af
tenartikelogrelatere

artiklensindholdtilKristoffersenogLjungbergsbegreber.Derudove

vil
r afsnitteneforklare,

hvorforvfinder
i
artiklenogdeområder,denbehandler,mindreegnetend

Kristoffersenog

Ljungbergsteoritilatbeskrive
dteobegreber
mobilitetog
bru

agmobile
f
apparater.

3.2.1”AddingthePoweroMobility
f
totheInternet

”

aI rtiklen”AddingthePoweroM
f obilitytotheInternet”af

[Ell01] forklaresbetydningenog

problemstillingernefordentiltagendebrugafinternettetvha.mobil

eogtrådløseapparater.

Førstbeskrivesforskellenmellemstationærebrugereogbrugere

aftrådløsogmobilteknolo-

gi.Disseforskelleeifølge
r artiklenblandtandet,atdenstati

onærebrugeraltidharopmærk-

somhedpåapparatet,hvorimoddenmobile/trådløsebrugertypiskeoptaget
r

afaltandetend

apparatet
brugsøjeblikket.
i
Systemeterfordenstationærebrugeretdata-centreret

system,hvorbrugerenhenterinforma-

tionfrainternettet.Fordenmobile/trådløsebrugererdetet

interaktivtsystem,hvorbrugeren

og
servereninteragerer
dynamiskmedhinandenoagpparatet.
Udoverforskellenemellemstationæreogmobile/trådløsebrugerebes

kriverartiklenogsåfor-

skellemellemstationæreogmobile/trådløseomgivelser.Disse

forskelleomfatterbl.a.den

tilgængeligebåndbredde,mængdenanetværksforsinkelser
f
og–afbrydel
og
udformningenatastatur,
f
musog
andre
enheder
samtudformningenaaf

ser,tilstedeværelsen
pparatetsskærm.

Foratkunnefiånternettilatfungereoptimaltpådm
e obile/tr

ådløseapparaterunderdebetin-

gelser,somapparaterne
sætter,opstiller
artiklenfemsucces

-kriterier,
somomfatter:

•

Interaktionen
skalvære
kontekstdrevet.

•

Interaktionenskalkunnetilpassestilbrugeren.

•

Indholdetskalvære
dynamisk.

•

Indholdetskalvære
baseretpå
enfælleseksekveringsplatform.

•

Derskalværekvalitetskontrolindbygget
systemet,
i
såledesbruger

enmodtagerdein-

formationer,hanforventer.
fIorholdtilKristoffersenogLjungbergsbegreberomhandlerartikl
applikation,nemlig
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råde,somvivilbeskrivesom

deteknologiskeomgivelser

Dette
. nyebegrebkan
forhold
i
til

KristoffersenogLjungbergsbegrebersessometunderbegreb,der

hørertilunderhovedbe-

grebet omgivelser.
Artiklenomhandlerkundteeknologiskesiderafmobilitetsamtopbygning

enadf eprogram-

merogdata,apparaterneskalhåndtere.Dermedbeskæftigerart
brugaapparatet,
f
mobilitetenabrugeren
f
ellerdefysiskeog

iklensigikkemedbrugerens
socialeomgivelser,dvs.deom-

råder,somdækkesaKristoffersen
f
ogLjungbergogsom,vivurderer,

ervigtigeforensamlet

begrebsramme
ommobilitetog
brug
amobile
f
apparater.

3.2.2”SoftwareEngineeringforMobility:ARoadmap

”

Iartiklen”SoftwareEngineeringforMobility:ARoadmap”af

[Rom00]

beskrives

netværksbetingelserneformobileapparatersetforhold
i
tiltr

aditionellenetværk.artiklen
I

fremhævesblandtandet,atnetværkgårfraavære
t stabilenetvær

k,dereropbyggetomkring

etantalfasteknudepunkter,tilatværemobileadhocnetværk,hvorantall

etafknudepunkter

ændresdynamisk.Demobilenetværkudviklesuafhængigtafdestatis

kenetværkogbeståraf

strukturer,dertilpassesbevægelsenafdeenheder,demobileværte

rertilsluttet.Udover

netværksbetingelsernebeskriverartiklengrundlagetfor”mobilecomput
hvordandenne
formfor
softwareudvikling
forholder
sig
tiltraditione

ing”ogforklarer,
softwareudvikling.
l

Artiklenfremhæver”rum”og”koordination”somdetomestkritiske

dimensioner,derskal

overvejes
enhver
i
systematiskbehandlingam
f obilitet.Foratbeskri

vedissetodimensioner

opstillerde nrækkemodeller,derbeskriverelementerfrahver

dimensionnærmere.Dette

omfatter
blandtandet:
•

Mobilitetsenhed–den
mindste
komponent
systemet,
i
der
har
mulighedfor

•

Placering
–positionenaden
f mobile
enhed
rummet.
i

•

Kontekst–doemgivelser,somenhedeneomgivet
r
af
påenbestemtposit

Efterathavebeskrevetdetodimensionernærmerefortsættera
lingenaalgoritmer
f
tilatstyreogkontrolleredterådløsen
degennemgåedeelementertildetatudviklesoftwareog ivereks

flytte
sig.

ion.
rtiklenmedabeskrive
t
udviketværk.Tilsidstforholderartiklen
emplerpåeksisterendesy-

stemer.
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forhold
I
tilKristoffersenogLjungbergsbegreberomhandlerdenne
ber programog

datafrahovedbegrebet

som
forrige
i
artikel,er

artikeldetounderbegre-

applikationsamttoyderligereområder,hvordetene,

teknologiskeomgivelser ogdetandetetnytområde,vivilbeskrive

som softwareudvikling.Dissetosidsteområderkan
forhold
i
tilKristoffersenogLjun

gbergs

begrebersessomtounderbegreber,derhørertilunderhhv.hovedbegrebet

omgivelserogho-

vedbegrebet applikation.
Ligesomartiklengennemgået
forrige
i
afsnitomhandlerdennearti

keldeteknologiskesideraf

mobilitet.Derudoveromhandlerartiklensoftwareudviklingtilmobileappa

rater.Disseområ-

dererikkenogle,somvifinderinteressante
forbindelse
i
medmobi
apparater
og
vmener
i ikke,atartikleneanvendelig
r
tilbesvare

litetogbrugenamobile
f
lseadelspørgsmål
f
2.

3.2.3“ExploitingSpaceandLocationasaDesignFr

ameworkfor

InteractiveMobileSystems”
artiklen
I
“ExploitingSpaceandLocationaDesign
as
Framework

forInteractiveMobileSy-

stems”
af [Dix00]fokuserespå
betydningenakontekst
f
for
mobile
systemer.
Artiklenindleder
medenargumentationfor,atder
efterhåndens
mellemmobilesystemerøges,opståretstadigstørrebehovfor
formerforkontekst,somdemobilesystemerindgåri.Herefterdis
mer
for
kontekst,somer
relevante
forbindelse
i
meddesignamobil
f
•

ombrugenakommunikation
f
enforståelseade
f forskellige
kuteresfireforskelligeforseystemer:

Infrastrukturkontekst–omhandlerbl.a.detunderliggendekommunikationsnetværk,
detmobile
apparatog
duesikkerheder,somdettekan
medføre.

•

Systemkontekst–omhandlerbl.a.detenkeltemobileapparatsrolle

forhold
i
tilandre

apparater
samme
i
system.
•

Domænekontekst–omhandlerbl.a.emnersomdenmuligegradapf ersonalise

ringaf

applikationer
forhold
i
tilbeskyttelseapersonlige
f
oplysninger.
•

Fysiskkontekst–dækker
bl.a.
denfysiske
placering
adet
f mobile
appar

Baseretpådennediskussionudpegesbegrebet”lokalitet”somenadf e
forståelsenakontekst
f
for
mobile
systemer.
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Artiklenopstillerherefterendesign-begrebsramme,baseretpå

beskrivelseafire
f taksonomier

forlokalitet,mobilitet,befolkningafertumogbevidsthedomandreap

parater.Dissetager

alleudgangspunkt
lokalitet
i
ogdettilhørendebegreb”rum”.Medba

sis
denne
i begrebsram-

meopstillesførstensemantiskmodelforrumformobilesysteme

r,ogderefterenbereg-

ningsmæssigmodelbyggetovenpåendistribueretplatform.Herefte
praktiskeerfaringermedbrugenadf issemodellerogartiklenafsl
de
krav,somde
opstillede
modeller
stiller
tilenunderstøttende
ar
lIighedmeddetoforrigeartikleromhandlerdenneartikeldeto
datafrahovedbegrebet

frorklaresforfatternes
uttesmedendiskussionaf
kitektur.
underbegreber programog

applikationsamtdetområde,vitidligereharbeskrevetsom

teknologi-

skeomgivelser Derudover
.
kanartiklenstaksonomierovermobilitetfordemobileapp
sessomenudvidelseafKristoffersenogLjungbergsunderbegreb

arater
mobileapparater under

hovedbegrebet applikation.
Ligesomdetoforrigeartikleromhandlerdenneartikeldeteknologiske
menerderforikke,atartikleneranvendeligtilbesvarelseaf
omhandleralledeområder,somvivurderersomvigtige
forbindelse
i

siderafmobilitet.Vi
delspørgsmål2,fordidenikke
medmobilitetogbru-

genamobile
f
apparater.

3.3
Begrebsrammeommobilitet
Medudgangspunktgennemgangen
i
afK ristoffersenogLjungbergsteo

riharvfiundet,at

teoriendækker
følgendetre
områder:
1.Detmobileaspektvedbrugeren,dvs.detatbrugerenbevægersig–

Dettedækkesaf

KristoffersenogLjungbergshovedbegreb
”Mobilitetstype”.
2.Detmobileaspektveddetmobileapparat,dvs.detaat pparatetblive
mensdetbrugesabrugeren
f
–DettedækkesaKristoffersen
f
og

frlyttetrundt
Ljungbergshovedbe-

greb”Applikation”.
3.Enbeskrivelseamiljøet,
f
deromgiverapparatetogbrugeren,dvs.
brugerenbevægersigrundti,menshanbenytterapparatet–Dette

deomgivelsersom
dækkesaKristoff

fersenogLjungbergshovedbegreb”Omgivelser”.
Detreovennævnteområder
hænger
tætsammen
ogdanner
samletdenbegr
fersenogLjungbergsteorispænderover.Samletsetbeskriverde

ebsrammeKristoftreområdersammenhængen
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mellembrugeren,apparatetogdetmiljø,deromgiverdem.Detvils

ige,hvordanforholder

brugerenogapparatetsigtilde
omgivelser,
de
bevæger
sig
rundt

og
iomvendt.

Dentættesammenhængmellemdetreområderbetyder,athvis

der
sker
enpåvirkningaet
faf

områderne,vildennepåvirkningogsåhaveenbetydningfordetoandre

områder.Somek-

sempelkanmansepåenændring
det
i mobileaspektvedbrugeren,hvorbruger
værevandrendetilatværerejsende.Detkunnef.eks.værenårbrug
gadentilatkøremedenbus.Samtidigmedændringenamobilitetst
f
neogderesindflydelsepbå rugerentilsvarende.Udoverskifteti
fravandrendetilrejsende,atbrugerenkanbenytteandretyperaf
tableapparater.Ændringenoi mgivelsernekanogsåhaveindflydelse
opsætningenogindholdetafprogrammernef.eks.kanændresafhængigta
placeringaapparatet.
f
Eksempelviskanapparatetautomatiskhente

engårfraat
erenskifterfraagå
t på
ypenændresomgivelseromgivelsernebetyderskiftet
teknologi,nemligtransporpåapplikationen,idet
df engeografiske
oplysningeromseværdig-

heder,efterhåndensombrugeren
passerer
dempåbusturen.

3.3.1Afgrænsning
Foraht oldekompleksitetenafvoresundersøgelsenedeønskervaiafgræ
t
undersøgedemestmobilebrugssituationerset
forhold
i
tilbrugssi
apparater.Vivilderforforetageenafgrænsningafdebegreber

nseostilkunat
tuationerneforstationære
fraK ristoffersenogLjung-

berg,der
bedstdækker
denmobile
brugssituation.
Denneafgrænsningbetyder,atviindenforunderbegrebetteknologivælger

kunaundersøge
t

mobileapparaterogdermedfravælgerdetoandreunderbegreber,st

ationæreapparaterog

transportableapparater.Derudovervælgervi,atviikkevilbeskæftige

osmedunderbegreber-

ne
programog
data
foryderligereabegrænse
t
kompleksiteten
a
forbindelse
I
medmobilitetstypenvælger
vipå
baggrundavores
f fokus
situationer,hvorbrugerenevandrende,
r
dadennemobilitetstypeeden
r ene

undersøgelsen.
f
eringaafgrænse
t
otil
s
ste,hvorbrugeren

selvefysisk
r aktiv.
Vifravælgerderudoverogsåaundersøge
t
dseocialeomgivelser
interagerer
med.
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ViafgrænseraltsåvoresbrugaKristoffersen
f
ogLjungbergs

teoritilunderbegreberne:

Fysi-

skeomgivelser , vandrende og mobileapparater A
. fgrænsningenervistFigur
i 7h, vorde
valgte
begreber
er
skrevetmedsortog
dferavalgte
medgr

åt.

Figur 7.Begrebernefra
KristoffersenogLjungbergsteori,derevr algtudf
grænsningtildenmestmobilebrugssituation.

ravoresa

f-

3.3.2Problemermedteorienommobilitet
EtproblemmedKristoffersenogLjungbergsteorier,somdetbl
coeeal.
t

.a.erblevetpåpegetafPas-

[Pas00,s.419], at
teorienmangler
atbehandle
eområde
t
forbindelse
i
medm

obilitetog

brugenamobile
f
apparater,nemlig:
•

Deaktiviteter,sombrugerenudfører,dvs.hvadbrugerenbenytter

apparatettilog

hvordanhanarbejder
med
apparatet.
Foratkunneudviklebrugbarhedstestsspecifikttilmobileapparater
digt,atvier
stand
i tilatkategoriseredebrugssituationer,

anservidetsomnødvensombrugerneam
f obileapparater

befindersigiMen
. pgå rundadet
f manglendeområdevedKristofferse
kanderesbegrebsrammeikkebenyttestilatkategoriserealle

nogLjungbergsteori
desituationer,sombrugerneaf

mobile
apparater
befinder
sig.Begrebsrammenedermed
r
ikke
sti
•

Hvilkenbetydningbrugerensbevægelseharforhansaktiviteter,dvs.sa

andtilatbeskrive:
mmenhængen

mellemaktiviteterne
ogdetmobile
aspektved
brugeren.
•

Hvilkenindflydelseomgivelserneharpådeaktiviteter,sombruge
sammenhængenmellemaktiviteterne
om
g iljøet,
der
omgiver
bruger

renudfører,dvs.
enogapparatet.
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•

Hvilkenindflydelseændringerne
apparatet
i
harpåaktiviteterne

som
, brugerenudfø-

rer,dvs.sammenhængenmellemaktiviteterneogdetmobileaspektveddet

mobile

apparat.
Foratfåensamletbegrebsrammeommobilitetogbrugamobi
f

leapparater,derkanbenyttes

tilkategoriseringade
fmobilebrugssituationer,harviderforvu

rderet,atdeternødvendigt,at

viogså
undersøger
detteområde
omaktiviteter.
Områdetundersøges

som
, beskrevet,dog
ikke

afhverkenKristoffersenogLjungbergelleraaf ndre
den
i fundne

litteraturommobilitetog

brugam
f obileapparater.Viharderforvurderet,atdeternødvendigt

atbrugeenandentil-

gangsvinkeltillitteraturenforaftindeenpassendeteori.For
gangspunkt
tre
i ade
fmestudbredteHCI-lærebøger,

atgøredetteharvtiagetud[Dix98], [Pre94]
og

[Shn98]for
, atundersø-

ge
nogle
ade
fmeregrundlæggende
teorier
indenfor
HCI.
Påbaggrundaundersøgelsen
f
ade
fmeregrundlæggendeteorierharviv
punkt
den
i kognitivepsykologisteorierominformationsbehandlingogopgav
atundersøgedetfjerdeområdevedmobilitetogbrugafmobileapparat
skrives
næste
i kapitel.
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4Opgaveudførelse
dette
I kapitelbeskrivesdevalgtekognitivepsykologisketeori

erominformationsbehandling

ogopgaveudførelsenærmere.Teorierneforklarer,hvordanmenneskergene
skelligeaktiviteterogarbejdermedopgaver.Merekonkretgenn

reltudførerforemgåsteoriernemedhenblik

på
aundersøge
t
følgende:
1.Hvordanmennesketgenereltarbejder
med
opgaver.
2.Hvordanmennesketarbejder
medflere
opgaver
samtidigt.
Somprimærtudgangspunktforbeskrivelsenafteorierneidetteafsni
[Pre94]Derudover
.
inddrages

[Pet98]
og

tbruges

[Str01]
samtegneeksemplerforatgøreteoriernemere

forståelige.Gennemgangenateorierne
f
eopdelt
r følgende
i
tr
•

•

deele:

Førstgennemgåsteoriernesbeskrivelseaf,hvordanenpersongenerel
formationogarbejder
med
opgaver

[Eys95]og

1

behandler
t
in-

.

Derefterbeskrivesudførelsenaén
fenkeltopgave,hvorenpersonfokuse

rerpåénop-

gave
peågivent
t
tidspunkt.
•

Tilsidstforklaressituationen,hvorenpersonskalarbejdemedfler

eopgaverpåsam-

me
tidodgermedskalfokusere
pfålere
opgaver
samtidigt.

4.1
Informationsbehandling
1I 960’erneog1970’ernevardenfremherskendeteori
den
i kognitivepsyk
skerkunnekarakteriseressom

ologi,atmenne-

informationsbehandlere.Hovedtankerne
disse
i teorieresrta-

diggældende
dag,
i mensamtidigterderkommetmerefokuspå,a
indflydelse
pm
å ennesketsforståelse
aog
fhandlen
verden
i

også
t omgivelsernehar
[Pre94,s.67-69]

Karakteriseringenamennesker
f
sominformationsbehandlereindebær
2
sanserneanses
somværendeinformationkaldet

1
Vi
vilfremover,påbaggrundadet
f engelskeord”

.

er,ataltderopfangesaf

input.Detteinputbehandlesahjernen
f
igen-

task”,definereenopgavetilatværeestykke
t
arb

ejde,som

en
person
skaludføre.
2
Syns-,
høre-,føle-,lugteogsmagssansen.
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nemfirestadierogtilsidstgivesresponspåinformationenkal
fire
stadier
fra
inputtiloutputer
vistpå
modellenfor
informati

det output [Pre94,s.62-63] De
.
onsbehandling
Figur
i 8.

Figur8Model
.
forinformationsbehandling.

[Pre94,
s.63]

Modellenantager,atinformationeneenvejs
r
ogsekventielogahve
t
tidsrumafhængigtafkompleksitetenadf etankemæssigeopgave

rtstadietageregivent
t
r,somdetgivnestadieskal

udføre [Pre94,s.62] .
Foraillustrere
t
modellen
brug
i vilvihergiveeeksempel
t
me

denperson,derserenbold

komme
flyvende
modsig,dvs.atsynsindtrykketaf
bolden
oogmgivelsernee
• det
I førstestadie,

fortolkning,brugerhjernengestaltlovene

r input:
1
og
andreperceptuelleev-

ner
tilatfinde
doebjekter,der
iagttages,ogadskille
demfra
b
• næste
I stadie,

aggrunden.

sammenligning,sammenlignesdfeundneobjektermedalleredekendte

objekter,sombrugerentidligereharset.Derudoversammenlignes

objektetmedde

umiddelbartforegåendeobserveredeobjekterforatfastslåeventuelle
jekterne.Dettekunnef.eks.væreenforskel
størrelse
i
ogplacer

ændringer
obi
ing,derdermedkunne

sige
nogetomobjekterneshastighed
ogretning.
• dI ettredjestadie,

valgarespons
f

findes
,
deforskelligemuligehandlinger,somper-

sonenkanudføre.Dettegørespå
baggrundadet
f faktum,
aten
bold
medhøjh

astighed

harretningmodpersonenshoved.Handlingerne,derfindes,kunnef.eks.væreat

stå

stilleoghåbepå,abt oldenentenflyverforbiellerstopperinden

denrammer.Det

kunneogsåvære,atpersonenskaldukkesigogundgåbolden.Påbaggrundapersof
nenstidligereerfaringermedflyvendeboldefinderdettredjes

tadiedenbedstehand-

lingdette
–i tilfældeapersonen
t
skaldukkesigfordervedaundgå
t
a

blive
t ramtaf

bolden.

1
Gestaltlovene
eprincipper
r
for,hvordanhjerneno

pfattertinggennemsynssansen.Gestaltloveneomfat

terseks

principper,somer:Nærhed,lighed,kontinuitet,sy

mmetri,afslutningogsubjektivekonturer.Principp

ernehar

ogsåbetydningfordenumiddelbareoplevelseaand
f
situation.[Pre94,s.79-80]og
[Gle99,s.230-234]
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• dI etfjerdestadie,

udførelsearespons
f

sendes
,
signalerudtilrestenakf roppenmed

opgaver,derskaludføres.Detteef.eks.
r dukhoved,bøj
knæ
i ogsætarme

opforan

hoved.Kroppenudføreropgavenogpersonenundgår
bolden.Handlingensker
dermed
sometsvar
på
synsindtrykket,dvs.
et

outputpå
inputtet.

Modellenblev
1980’erne
i
udvidettilmodellenvistpåFigur9forbedre
hvordanmennesketbearbejderinformation.

atkunneudtrykke,

Opmærksomhedog

foratudtrykke,atdebeggeharindflydelsepå,hvordandfeirest

adierbearbejderinformatio-

nerne,hvormegetarbejde,deternødvendigtatlægge
hvert
i stadie,

oghvormegetopmærk-

somhed,dersamletseterpåallestadierne–dvs.behandlingenaifnf
komsominput

[Pre94,s.63-64]

hukommelse erblevettilføjet

ormationen,derinitialt

.

Figur9Den
. udvidedemodelforinformationsbehandl

ing. [Pre94,s.64]

denne
I udvidedemodelafhængergradenaopmærksomhed,
f
dererpåenproces,
ledeantalafprocesser,derudføressamtidigt

[Eys95,s.96]

afdetsam-

Med
. dettemenes,omhjernenbear-

bejderetellerflereforskelligesanseindtrykpsåammetid

ogdermed,omdererflereforskel-

ligeinformationsprocesser
gang
i samtidigt,dvs.ompersonenarbe
gaversamtidigt.Denkognitivepsykologiskelnermellemtofor

jdermedenellerflereopskelligeyderpunkteraof p-

mærksomhed [Eys95,s.95-97] :
1.Fokuseretopmærksomhed–udførelsenaén
fopgave
eller
flere
opgaver
se

rielt.

2.Deltopmærksomhed–udførelsen
aflere
f opgaver
parallelt.
Disse
toyderpunkter
af
opmærksomhedgennemgåsnærmere
de
ifølgendet

oafsnit.
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4.2
Fokuseretopmærksomhed
Ved fokuseretopmærksomhed arbejderhjernenkunmedénprocesadgangen,f.eks.nåren
brugerkoncentrerersigomatlæseenonlinemanual

[Pet98,s.5] eller
enpersonskalsætteen

trådigennemensynål.
Vedfokuseretopmærksomhedkanbrugeren
arbejde
medenten
éneller
fle
etgiventtidsrum.Dettekaldesogsåhhv.

re
opgaver
indenfor

single-taskingog

multi-tasking.Vedmulti-tasking

udføreseantal
t opgaverved,atbrugerenskiftermellemopgaverneude
tidsrumudføresparallelt

[Pre94,s.105]

n,atdedog
noget
i

Et
.eksempeleratskiftefraaskrive
t
ebrev
t tilataf

etmøde
over
telefonenfor
derefter
atfortsætte
skrivningena

tale

brevet.
f
Vedmulti-tasking
bliver

hukommelsendeltmellemopgaverne,hvorimodopmærksomhedenefokuseret
r
påén

opgave

adgangen.

4.3
Deltopmærksomhed
Ved deltopmærksomhed udførerbrugerenderimodflereopgaversamtidigt,ogsåkaldet

dual-

tasking.Eteksempelpådual-taskinger,nårmansnakker
telefon
i
samtidi

gmed,atmankører

bil [Str01]D
. ettemådogikkeforvekslesmedmulti-tasking,idetopgaverne,derl

øsesved

dual-tasking,
modsætning
i
tilopgaverne
vedmulti-tasking,
udføresparal

lelt.

Delingenaopmærksomheden
f
ptåo pgaverkanentenskebevidstellerubevi

dst [Pre94,s.100-

101]En
. ubevidstdelingaopmærksomheden
f
kanf.eks.opstå,hvisman
løbet
i af

ensamtale

medenpersonoverhører,atensegetnavnblivernævnt
en
i samtalemel

lemtoandreperso-

ner,hvorefternogetaef nsopmærksomhedautomatiskrettesmoddenandensam

tale.Op-

mærksomhedenbliverdermedubevidstdeltmellemdetosamtaler.Denne
deling
kendesogså
som”cocktailparty”-fænomenet

[Pre94,s.100]

ubevidsteformfor
.

fIorbindelsemeddennegennemgangatfeorienvilviikkeskelnemel

lembevidstellerube-

vidstdelingaof pmærksomheden,davkun
i erinteresseret
forskelle
i

nmellemfokuseretog

deltopmærksomhed.
Veddual-taskingbliverbådehukommelsenogopmærksomhedendeltmellemopgave
Kvalitetenaopgavernes
f
udførelseveddual-taskingafhængerderfora
der
vilblive
gennemgåetnærmere
de
ifølgende
tre
afsnit
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1.Ensartethedenaopgaverne.
f
2.Sværhedsgradenaopgaverne.
f
3.Brugerenserfaring
medudførelse
aopgaverne.
f

4.3.1Ensartethedenafopgaverne
Denførstefaktor,somevnentilsamtidigtatudføreto pgaverafhæ

ngeraf,er

ensartetheden

afopgaverne Selvom
.
toopgaver,derudføressamtidigt,kanforstyrrehinanden,erd
atsigenogetpræcistom,hvorensartededteo pgaverer.Ensartethe

denaopgaverne
f
afhæn-

geraffireforskelligeparametre:Modalitetenastimulus
f

(f.eks.visueltellerauditivt),afhæn-

gighedasamme
f
stadier
processen
i
(input,
internbehandling
oogutput)

afhængighed
,
arelaf

teredehukommelseskoder(f.eks.verbalellervisuel)oglighedm
ser
(f.eks.fysiskhandling
eller
verbaltsvar)

etsvært

[Eys95,s.108]

ellemdepåkrævederespon.

Foratundersøgeensartethedenaopgaver
f
kanmanforhveropgave
overforhinandenogdetkansåafgøresom,ogtildels
hvor
i højgrad,o
hinanden.fIorbindelsemedensartethedenaof pgavernegælder,atjo
parametre,desmere
enseopgaverne
r
ojgsoværere
ede
rderf

opstilledfeireparametre
pgaverneforstyrrer
fleresammenfaldende
or
atudføre
samtidigt.

4.3.2Sværhedsgradenafopgaverne
Denandenfaktor,somevnentilsamtidigtatudføreto pgaverafhænger
denafopgaverne

[Eys95,s.109-110]

af,er

sværhedsgra-

Det
. hartidligereværetantaget,artessourcekravenefor

udførelseatfoopgaversamtidigtvarligsummenafkravenetil
udføreshverforsig.Dethardogsenerevistsig,atnødvendighedenaf
skelligeopgaversamtidigtofteintroducereryderligerekravt
opgaverneforstyrrerhinanden.Detvilsige,atusikkerhedenvedakom
t

deenkelteopgaver,nårde
atskulleudføretoforilkoordinationogtilatundgå,at
bineretopgaverofte

tilføjerkompleksitet,derikkeetil
rstede,hvisopgavernebliver

udførthverforsig.Detteer

ogsåtilfældetvedmulti-tasking,dogeden
r tilføjedekompleksitet

ikkessåtorsomveddual-

tasking.

4.3.3Brugerenserfaringmedudførelsenafopgavern
Dentredjeogsidstefaktor
for,hvorgodttoopgaver
kanudføressamt
ringmedudførelsenaopgaverne
f

[Eys95,s.109]

e
idigt,er

brugerenserfa-

Et
.eksempelpåerfaringensbetydninger,aten
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køreskoleelevoftevilfindedetsværtatsnakke,menshankørerbil,hvorim

odenøvetbilist

typiskvilfindedetlettereaholde
t ensamtale
gang,
i mensha

nkører.Forsøgharvist,atder

er
fleregrunde
til,atøvelse
visse
i tilfælde
kanlette
dual
•

-tasking [Eys95,s.109] :

Personerkanudviklenyestrategiertiludførelsenafhveropga

ve,såledesopgaverne

forstyrrer
hinandenminimalt.
•

Gradenafopmærksomhedellerandrecentraleressourcer,somudførelse

nafen

opgave
kræver,kanreduceressometresultataf
øvelse.
•

Selvomenopgavetilast tartemedkræverflerespecifikkebearbe

jdningsressourcer,

kanøvelse
muliggøre
enmere
økonomiskudførelse,
der
afhænger
af
færre
Eteksempelpå,atøvelsekanlettedual-tasking,er,atenerfar

ressourcer.
enbilistkanhøre,hvornårder

skalskiftesgearmodsatatskulleholdeøjemedenomdrejningstæll
lavetenændring
strategien
i
forgearskifte.Ligeledesbetyde

er.Detvilsige,athanhar
det,
r athanikkeheletidenskal

tænkeover,hvornårgearskiftetskalfalde,dvs.atgradenaopmærksomh
f
minimeret.Slutteligtbetyderdette,atopgavenmedakøre
t bilig

edpågearskifteter
ennemøvelseændrestilen

mere
økonomisk
udførelse,der
afhænger
af
færrekognitive
ressourcer.
4.3.3.1Automatiskbearbejdning
Koblingenmellembrugerenserfaringmedopgaverneogkravenet

ilopmærksomhedenkan

ogsåfindesvedatundersøgedenkognitivepsykologisteoriom

automatiskbearbejdning .

Denneteoriharfokuspåudførelsenapf rocesserne
forbindelse
i
me
ifølgeden,blivernoglebearbejdningsaktiviteterautomatiskesomet
aktiviteterovergårsåledesfraavære
t
ser.Brugerenhar
dermedopnåetengradaf
[Eys95,s.113]

resultataføvelse.Disse
automatiskeproces-

automatisering
forbindelse
i
medengivenopgave

Der
. erblevetfremsatmangedefinitionerpåautomatisering,me

enighedomfølgendefirekriterier
•

kontrolleredeprocesser tilatvære

d enkelteopgaverog

[Eys95,s.113]

ndererrimelig

:

Automatiskeprocesserudføreshurtigt,dvs.atdefirestadier
ii

nformationsbehandlin-

gengennemløbeshurtigereendvedkontrolleredeprocesser–f.eks.vilen

•

hurtigtreagere
odgreje
udenomenperson,
der
træder
ud
pvåejbane

n.

Automatiskeprocesserreducererikkekapacitetentilatudføreandr

eopgaver,dvs.at

de
ikke
kræver
nogenopmærksomhed–f.eks.
bevægelseamusklerne
f
vedgang
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•

Automatiskeprocessereur tilgængeligeforbevidstheden,dvs.deudføre

subevidst–

f.eks.åndedrættet,der
fungerer,
selvomman
sover.
•

Automatiske
processer
er
uundgåelige,
dvs.
atdealtid
indtræffer,når

etbestemtstimu-

lustilstede,selvomstimuluseuden
r foropmærksomhedensfokus–f.eks.en

person

der
opfanger,atvasenepå
rvejnedfra
bordet,
selvomden
ikke
eir

hansfokus.Detvil

sige,atsynsindtrykketafvasen,derfalder,stadigbehandlesog

reagerespå,uansetom

personenvildeteller
ej.
Dererdogkunrelativtfåapf rocesserne,sommenneskerudfører,

dererfuldtautomatiskei

forholdtildefirekriterier,hvorimodemeget
t
stortantaler

delvistautomatiske.Derskelnes

derfor
mellemfølgende
tre
kategorier
af
processer
•

Fuldtautomatiskeprocesser

[Eys95,s.115-116]

:

der
, er
kontrolleretmedskemaer

–h1visenpersonfor
ek-

sempelskalgå
ptårapper,vedkroppenpga.
skemaer,
hvordandenskalbevæge
•

Delvistautomatiskeprocesser

sig.
2
uden
velover-

der
, involverer”contentionscheduling”

vejetstyringeller
bevidstkontrol.”Contentionscheduling”brugesti
mellemplaner.Eteksempelerenbilist,dererpåeniveau
t
mel
faren.Dennebilistviltypiskværebevidstom,hvornår
der
skalski
afviklingenafgearskiftet(trædpåkobling,flytgearstang,tryk

at
lløsekonflikter
lemnybegynderogerftesgear,menselve
påspeeder,slipkob-

ling)vilforegådelvistautomatisk,dvs.kunmedbegrænsetopmærksomhed

påopga-

verne,der
skaludføres.
•

Kontrolleredeprocesser der
, indebærerbevidstkontroludførtafettilsynsførendeopmærksomhedssystemf.eks.
-3 når
enbruger
står
overforatskulleinterageremedet

nyt

apparat.

1
Skemaer
er
enstruktureretklyngeakoncepter.
f
Sk

senterebegivenheder,sekvenserabf egivenheder,re

emaer
omfatter
typisk
beslægtetvidenobgrugestil
gler,situationer,relationerellerobjekter.Skema

atrepræerkaldes

ogsåorganiseredeplaner
[Eys95,s.262-263].
2
Det
vilsige,aten
plan
udvælges
påbaggrundaif
3
Opmærksomhedssystemet
erinvolveret
beslutningst
i

nformationer
fraomgivelserneoigndeværendepriori
agningogproblemløsningogdettilladerfleksible

teter.
svari

hidtilukendtesituationer.

37

Kapitel–5Mobilopgaveudførelse

Hvisenprocesefuldt
r automatisk,kræverdenifølgeteorieningenopmæ

rksomhedfraperso-

nen,hvorimoddke ontrolleredeprocesserkræver,atpersonenharopmærksomhedpå
senmensdenudføres.Dedelvistautomatiskeprocesserkrævertilt

procesideropmærksomhedfra

personenogtilandretiderikke,idetprocesserneløbendeskiftermel

lematbliveudført

automatiskokgontrolleret.

4.4
Opsummering
dette
I afsnitgivesførstenkortopsummeringahver
f afteorie

rneomopgaveudførelseogau-

tomatiskbearbejdning.Tilsidst
afsnittet
i
forklaressammenhæng

en
mellemde
toteorier.

4.4.1Opgaveudførelse
Teorienomopgaveudførelsebeskriver,aftølgendetoelementer,veddeopga

verbrugeren

skaludføre,har
stor
betydning
for
kravene
tilopmærksomheden:
•

Antalletaf
opgaver,der
skaludføres.

•

Omtoeller
flere
opgaver
skaludføressamtidigt.

Ensammenkoblingmellemdissetoelementeroggradenafopmærksom
giveenopgave,ervist
Tabel
i 3.Tabellenlæsessåledes,at

hed,enpersonkan
skalenpersonf.eks.udføreflere

opgaver,kanhanentenudføreopgaverneparallelteller
enadgan

gen.Hvisopgaverneudføres

enadgangen,udføresdiegennemmulti-taskingogpersonenhar
fokuser

etopmærksomhedpå

hver
af
opgaverne,idetde
udføres.
Antalopgaver Udførelsesform Opmærksomhedpå
opgaven
Énopgave

Single-tasking Fokuseretopmærksomhed
Multi-tasking

Fokuseretopmærksomhed

Dual-tasking

Deltopmærksomhed

Flere
opgaver
Tabel3.Sammenhængenmellemantalletafopgaver,d
skaludføressamtidigtoggradenafopmærksomhedbr

erskaludføres,omtoellerflereopgaver
ugerenharpåopgaverne.

Detoelementerharaltsåimplicitindflydelsepå,hvordanenpers
harindflydelsepådengradaof pmærksomhed,somenpersonkangiveudførel
gave.
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4.4.2Automatiskbearbejdning
Teorienomautomatiskbearbejdningkanbrugestilakt ategorisere

deprocesser,personen

udfører.Vedatkategorisereprocessernepersonenudfører,fremkomme

reyt derligereele-

ment,somogså
har
stor
betydning
for
kravene
tilopmærksomheden,nemli

g:

•

Antalletaf
opgaver,hvisudførelse
kræver
opmærksomhed.

Tabel4giverenoversigtoverdetteelement,
forhold
i
tildeopga

ver,brugerenskaludføre,

vedavise
t sammenhængenmellemantalletafopgaver,denkat

egoriprocessernetilhørerog

detantalopgaver,hvisudførelsekræveropmærksomhed,dersåer.Tabel

lenlæsessåledes,at

hvisenpersonf.eks.udførerflereopgaver,afhængerantalletafop

gaver,somkræverop-

mærksomhedfrapersonen,akf ategorienafprocesser,somopgavernetil
opgaverneekontrolleret
r
ogresteneautomatiske,
r
erdetifølge

hører.Hvisénaf
teorienomautomatiskbear-

bejdningkundenkontrolleredeopgave,derkræveropmærksomhed,ogdetsamlede

antal

opmærksomhedskrævende
opgaver,er
dermed
én.
Antalopgaver Kategoriafprocesser

Antalopgaver,der
kræver
opmærksomhed

Automatisk

Ingen

Kontrolleret

Én

Énopgave

Alle
automatiske
Flere
opgaver

Énkontrolleret,
resten

Ingen
Én

automatiske
Flere
kontrollerede

Flere

Tabel4.Sammenhængenmellemantalletafopgaver,k
ategoriafprocesserogantalletafopmærksomhedskrævendeopgaver.

Teorienomautomatiskbearbejdningharfokuspå,omopmærksomhedpåenopgav

epr å-

krævetogteorienomopgaveudførelseforklarer,hvilkentypeopmærksomhedde

erpr åkræ-

vet,dvs.fokuseretellerdelt.Ingenafteorierneskelnermellemd
opmærksomhedengivenproceselleropgavekræverogdeterderfori
specifikt,hvordeltopmærksomhedener,nårdenedr eltmellemtoopgaver.
portenskelnesderforkunmellemautomatiskeogkontrolleredeproce

eforskelligemængderaf
kkemuligtatbeskrive
rIestenarfapsser,hvorimoddelvist

automatiske
processer
ikke
emedtaget.
r
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4.4.3Opgaveudførelseogautomatiskbearbejdning
Sammenhængenmellemteorienomopgaveudførelseogteorienomautomat
ervist
Tabel
i 5,dersamlerelementernefraTabel3ogT

iskbearbejdning

abel4.Tabellenlæsessåledes,at

hvisenpersonf.eks.skaludføreflereopgaver
samtidigt,dvs.igennem

dual-tasking,afhænger

gradenaopmærksomhed
f
adet
f samledeantalopmærksomhedskrævendeopgaver.D
talafhænger
af
kategorienade
fprocesser,der
skaludføre

ettean-

s.Hvisder
kuneén
raprocesserne,
f

derekr ontrolleret,beskriverTabel5,atdersåledesogsåkuneér

nopgave,derkræverop-

mærksomhed.Dermedharpersonenfokuseretopmærksomhedpådeneneproces

ogingen

opmærksomhedpdåaendre
(automatiske)
processer.
Antal

der
Udførelsesform Kategoriafprocesser Antalopgaver,

Gradaf

kræver
opmærk-

opgaver

opmærksomhed

somhed
Én
opgave

Automatisk

Ingen

Kontrolleret

Én

Ingen

Single-tasking

Alle
automatiske
Multi-tasking

Ingen

Énkontrolleret,
resten

Én

Fokuseret
Ingen
Fokuseret

automatiske

Flere

Flere
kontrollerede

Flere

Fokuseret

opgaver

Alle
automatiske

Ingen

Ingen

Dual-tasking

Énkontrolleret,
resten

Én

Fokuseret

automatiske
Flere
kontrollerede

Flere

Delt

Tabel5.Sammenhængenmellemantalletafopgaver,u
dførelsesform,kategoriafprocesser,
antalletafopmærksomhedskrævendeopgaveroggraden
afopmærksomhed.

Teorierneomopgaveudførelseogautomatiskbearbejdningforholdersig
grebernemobilitetogbrugamobile
f
apparater,menomhandlerderimod,
genereltudførerforskelligeaktiviteterogudføreropgaver.Vi
søge
sammenhængenmellemde
toteorier
og
Kristoffersen
ogLjun
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5Mobilopgaveudførelse
dette
I kapitelkombinerer
viKristoffersenogLjungbergsteori

som
, blevgennemgået
kapitel
i

3,medteorierneomopgaveudførelseogautomatiskbearbejdning,derblevge

nnemgået
kai

pitel4.
forbindelse
I
medkombineringenbeskrivessammenhængenmellem
teterogdtereområder,somdækkesaKristoffersen
f
ogLjungbe
ningdetreområderharforaktiviteterne,sombrugerenskaludføre.

brugerensaktivirgsteori,dvs.hvilkenbetydDerefterpræsenteresen

samletbegrebsramme
ommobilitetog
brugamobile
f
apparater.
Tilsidstgivesensamletbesvarelseadelspørgsmål
f
2,derbl
rende
teorier
beskrive
ensamletbegrebsramme
ommobilitetog

evformuleretsom:”Kaneksistebrugamobile
f
apparater?”.

5.1
Kombineringafteorier
Vivil
dette
i afsnitforklare,hvordandtereområder,somdækkesaf
bergsteori,hænger
sammen
medbegrebernefradpesykologisketeorie
sammenhængenemellem
r
aktiviteterne,sombrugeren
udfører,
og
de

KristoffersenogLjungr.Detvilsige,hvordan
tre
områder:

1.Detmobile
aspektvedbrugeren.
2.Detmobile
aspektveddetmobile
apparat.
3.Enbeskrivelse
amiljøet,
f
der
omgiver
apparatetog
brugeren.
Foraforklare
t
sammenhængenmellemteoriernevilvitageudga
greber,”fysiskeomgivelser”,”vandrende”og”mobileapparater”,
holdtilKristoffersenogLjungbergsteori.Fordetoførstea
grundafølgende
f
trinbeskrive
sammenhængen
med
begreberne
fra
dpesy
•

Førstservimedudgangspunkt
teorien
i
omopgaveudførelsepdå etsam
gaver,sombrugeream
f obileapparaterskaludføresamtidigt

ngspunkt
de
i treunderbeviafgrænsedeotsil
fori
disse
f trebegrebervilvipåbagkologiske
teorier:
ledeantalopDette
. gøresforhvert

begreb
afsnittet:
i
”Antalsamtidige
opgaver”.
•

Hereftervilvimedudgangspunkt
teorien
i
omautomatiskbearbejdni

nguddybe,hvor-

danopgaverneudføresfordermedakunne
t fastslåfordelingenaaut
f

omatiskeogkon-

trolleredeprocesser.Dettegøresforhvertbegreb
afsnitt
i

et:”Automatiskeogkontrol-

lerede
opgaver”
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Eftergennemgangenadisse
f topunkterervi
stand
i tilatgive

ensamletbeskrivelseasamf

menhængenmellemteorierne,hvilketgøres
det
i afsluttende
afsnit

tilhvertaf
de
tobegreber.

5.1.1Denvandrendemobilitetstype
Teorienommobilitetbeskriver,atdenvandrendemobilitetstypeførst

errelevant
det
i tilfæl-

de,atbrugerenselvebevægelse.
ir
Manskalderforførstfastl

ægge,ombrugerenebevæir

gelse,samtidigmedahan
t brugerdetmobileapparat,forover

hovedetatundersøgedettebe-

greb.
5.1.1.1Antalsamtidigeopgaver
Hvisbrugerenebevægelse,
ir
samtidigmedahan
t benytter
de

mobile
t
apparat,betyderdetpå

baggrundateorien
f
omopgaveudførelse,athandermedudfører
to
opgaver
s

amtidigt,nemlig:

1.Opgaven
medavære
t bevægelse.
i
2.Opgaven
medainteragere
t
med
apparatet.
IfølgeTabel
afsnit
3i 4.4.1medførerdet,atbrugerenskaludføret

o pgaversamtidigt,atop-

mærksomhedenbliverdeltmellemdeto pgaverogbrugerendermedikk

eharfokuseretop-

mærksomhedpåapparatet.Detvilsige,athvisbrugerenebevæg
ir

else,hardettebetydning

for
hvordanhankaninteragere
med
apparatet.
5.1.1.2Automatiskeogkontrolleredeopgaver
Teorienomautomatiskbearbejdningbeskriver,aot pgaveudførelsenkanbli

veautomatisk,

hvisenpersongentagnegangeeller
lang
i tidudførerenopgavepå

sammemåde.
forbindelI

semeddenvandrendemobilitetstypekanbevægelsenifølgeteorienomaut
ningdermedbliveautomatiseret,hvisbrugerenbevægersigpå

omatiskbearbejddensammemådelængenok.

Detvilsige,athvisbrugerenebevægelse,
ir
vilbevægelsenkunhav

beetydningforinterakti-

onenmedapparatet,hvisbrugerensbevægelseikkeeautomatiseret,
r
f

.eks.hvisbrugerenskif-

ter
mellematgå
osgtå.
5.1.1.3Aktiviteterneogdetmobileaspektvedbrug
Hvismanserpåbrugerensbevægelseoverlængeretid,betydervo
ne,atderebr ehovforenudvidelseadf envandrendemobilitetstype,så
bevægelsekaninddeles
tre
i typer:
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bevægelsevilfremoverblivebenævntsom

typerabevægelse
f

mellemde
tre
typer
af
bevægelse,altefter
situationen
han
e
•

Brugeren
.
kanovertidskifte

i.De
r tre
typer
af
bevægelseer:

Ingenbevægelse d, vs.abt rugerenikkebevægersig.Eet ksempelpådetteer,hvis
brugerenstår
stille.

•

Konstantbevægelse dvs.
, atbrugerenbevægersigmedenkonstantbevægelse.Eteksempelpå
konstantbevægelseer,hvisbrugerengår
ud
aen
flige
vej.

•

Varierendebevægelse dvs.
, atbrugerenheletidenvariererbevægelsen,entenafsig
selvellerpga.ydrepåvirkninger.Eteksempelpåvarierendebevæge

lseer,hvisbruge-

rengårrundtmellemforhindringer,dermedførerahan
t tiltiderent

enstårstille,går

eller
løber.
Ifølgeteorienomautomatiskbearbejdningvilbrugerengiveprocesseno

pmærksomhed,hvis

denerkontrolleret,hvorimodautomatiskeprocesserikkevilfåopmærksomhed.
hængenmellemtypenabevægelse
f
ogkategorienabevægelses-proc
f

Sammenessensamthvilkengrad

af
opmærksomhed,deter
påkrævet,atbrugerengiver
bevægelsen,er
vist

Tabel
i 6.

Type
abevægelse
f
Kategoriafbevægelses-proces Gradaopmærks
f
Ingen

Ingen

Ingen

Konstant

Automatisk

Ingen

Varierende

Kontrolleret

Fokuseret

Tabel6.Sammenhængenmellemtypeafbevægelse,kat
oggradafopmærksomhed.

omhed

egoriafbevægelses-proces

5.1.2Fysiskeomgivelser
Detertidligerebeskrevet
afsnit
i 3.1.1,atKristofferseno

gLjungberg
gennemgangen
i
adef

resteoriforklarer,atdefysiskeomgivelseroftegiverstor

be egrænsninger
brugen
i
amobile
f

apparater.Vihartidligeresetetafproblemerne,somdefysiske

omgivelserintroducerer,når

brugerenevandrende.
r
Detteblevvist
eksemplet
i
fordenvarierendebe

vægelse
forrige
i
af-

snitved,atbrugerenkanhavebehovforatforetagevarierendebevægels

e,hvishanskalnavi-

geremellemforhindringer.Detvilsige,atbrugerensbevægelse

denne
i
situationpåvirkesaf

behovetfornavigation.Navigationenpåvirkerdermedimplicitdenopmærksom

hed,brugeren

kanhave
piånteraktionenmedapparatet.

43

Kapitel–5Mobilopgaveudførelse

Derforbliverdetnødvendigtatundersøge,hvilketbehovfornavigation

defysiskeomgivel-

ser,sombrugerenbevægersigrundti,kræverafbrugeren,foratvidehvorda

ninteraktionen

medapparatetbliverpåvirket.Eksemplerpåting
de
i fysiskeomgi

velser,somkanhaveind-

flydelse
pbåehovetfor
navigation,er
vist
Figur
i 10.

Figur 10.Eksemplerpåting
de
i fysiskeomgivelser,derka
indflydelsepåbehovetfornavigation.

nhave

5.1.2.1Antalsamtidigeopgaver
Hvisomgivelserneomkringbrugerenaapparatet
f
introducereret

behovfornavigation,erder

ifølge
teorienomopgaveudførelse
topgaver,sombrugeren
skal

udføre
samtidigt,nemlig:

1.Opgaven
medanavigere
t
rundt
omgivelserne.
i
2.Opgaven
medainteragere
t
med
apparatet.
Behovetfornavigationopstårkun
de
i situationer,hvorbrugerenbevægers

ig,ogdermeder

opgavenmed”atvære
bevægelse”
i
implicit.Foratholdeundersøgel
velser
adskiltfrabrugerenstypeabevægelse
f
ogmobilitets

senade
f fysiskeomgitypenvandrende,fokusereskunpå

de
ovennævnte
topgaver
dette
i afsnitsbeskrivelse
ade
ffysiske
omgi

velser.

Pågrundafopmærksomhedskravettilnavigationenkanbrugerenikkehavefokuser
mærksomhedpåinteraktionenmedapparatet,meneirfølgeTabelaf
3i
dele
opmærksomhedenmellemapparatetog
navigationen.
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5.1.2.2Automatiskeogkontrolleredeopgaver
IfølgeKristoffersenogLjungbergharkendskabettilomgivelsernes

torbetydningforbehovet

fornavigation,dvs.ombrugereneomgivet
r
afognavigerer
velkendt
i

oe mgivelserellerej.I

forbindelsemedteorienomautomatiskbearbejdningkanvelkendteomgivelser

fremståsom

automatiskeforbrugeren,hvishanfærdes
de
i sammeomgivelserlæ

ngenok.Detvilsige,at

navigationendermedforegårubevidst.Foreksempelkenderenpersonofte

sinboliggodtnok

tilselv
nattens
i
mørkeakunne
t
findeudptåoilettet.Hvisomgi

velsernederimodændrersig,

kræverde,ifølgeTabelafsnit
4i 4.4.2,opmærksomhedfrabrugeren,idet

degårfraavære
t

velkendtetilukendte,dvs.atnavigationengårfraavære
t enautoma

tiskprocestilatværeen

kontrolleretproces.
Detvilsige,athvisdererbehovfornavigation,harudførelsenadenne
f

opgaveifølgeteorien

omautomatiskbearbejdningkunbetydningforinteraktionen,hvisdersker

ændringer
omgii

velserneeller
hvisomgivelserneeukendte
r
for
brugeren.
5.1.2.3Aktiviteterneogmiljøet,deromgiverbruge

renogapparatet

Kombinationenateorierne
f
betyder,atdererbehovforatopdeleomgi

velserneefter,hvilket

behovfornavigationdientroducerer.Teorienomautomatiskbearbejdninggi
treforskellige

typeranavigation
f

nemlig:
,

Ingen, ubevidstog

veranledningtil
bevidst.Detretyperafnaviga-

tionforklaressomfølgende:
•

Ingennavigation –dvs.atderikkeebr ehovfornavigation,f.eks.hvisbrugerenstår
stille.

•

Ubevidstnavigation –dvs.atbrugerenbevægersigrundt
velkendte
i
omgivelsereller
omgivelser,derikkeændres,f.eks.hvisbrugerengårrundt
sit
i eg

ethjemellerpåen

tomparkeringsplads.
•

Bevidstnavigation –dvs.abt rugerenbevægersigrundtukendte
i
omgivelsereller
omgivelser,derændres,f.eks.hvisbrugerengårrundtpåengademe

dskilte,kørende

biler
o.lign.
Sombeskrevetforrige
i
afsnitkanomgivelserneentenværevelkendte

ellerukendte.Ifølge

teorienomautomatiskbearbejdningbetyderdet,atprocessenmedat

navigereenteneautor

matiskellerkontrolleret.Hvisnavigeringsprocessenerkontrollere

t,edr etifølgeTabel4i

afsnit4.4.2påkrævet,atbrugerengivernavigationenopmærksomhed,hvorimodderi

kkeer
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behovforopmærksomhed,hvisnavigeringsprocesseneautomatisk.
r
Sammenhænge
typenafnavigation,kategorienafnavigeringsprocessenoghvilkeng
deter
påkrævet,atbrugerengiver
navigationen,er
vist
Tabel
i

nmellem

radafopmærksomhed,
7.

Kategoriafnavigeringsproces Gradaopmærksomhed
f

Type
anavigation
f
Ingen

Ingen

Ingen

Ubevidst

Automatisk

Ingen

Bevidst

Kontrolleret

Fokuseret

Tabel7.Sammenhængenmellemtypeafnavigation,ka
oggradafopmærksomhed.

tegoriafnavigeringsproces

5.1.3Mobileapparater
modsætning
I
tilbegrebernegennemgået
de
itoforrigeafsnitønsker
derbegrebet”mobileapparater”fraK ristoffersenogLjungber

viikkeaundersøge
t
ungnærmere.Dettevalgskyldes,

atviønsker
atholde
kompleksitetenavores
f undersøgelse
nede.
forbindelse
I
medteorienomopgaveudførelseeder
r sammenhæng
i
me
kunénopgave,sombrugerenskaludføre,nemliginteraktionenmedappara
geyderligereundersøgelsea”mobile
f
apparater”undersøgesopm

dm
e obileapparater
tet.Vedafravælt
ærksomhedskravetforselve

interaktionenmedapparatetdermedikke.
Vimenerdog,atvariationerindenfordemobileapparater,forskell

igeprogramtyperogfor-

skelligeinteraktionsbetingelserkanhavebetydningfordengrad

afopmærksomhed,deter

påkrævet,atbrugerengiverinteraktionenmedapparatet.Detvilsige

at
,forskelligeapparater

ogsystemerkanpåvirkeopmærksomheden
forskellig
i
grad,ligesomdet

ertilfældetmedty-

penabevægelse
f
otgypenanavigation.
f

5.2
Samletbegrebsramme
Medudgangspunkt
kombineringen
i
ade
fudvalgteteorierkanvnu
i uddyb
Ljungbergsbegreber,såledesvfår
i ensamletbegrebsramme,de
mobilitetogbrugamobile
f
apparater.VoresudvidelseaKristoff
f
ber
er
Figur
i 11markeretmedden
stiplede
kasse.
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Figur11.ForslagtiludvidelseafKristoffersenog

Ljungbergsbegreber.

PåbaggrundafvoreskombinationafteoriernekanviopstilleFigur12
hængenmellemdefireområderafmobilitetogbrugamobile
f

der
, visersammenapparater.Figureneopbygget
r

somendiamantforaillustrere
t
dentættesammenhængmellem

defireområder.Medsam-

menhæng,menervi,athvisderskerenpåvirkningaefaf
tområderne

vil
, dennepåvirkning

også
have
betydning
for
mulighederne
pdåtereandre
områder.
Dettekanillustreresmedenudvidelseadet
f tidligeregivnee

ksempelfraafsnit3.3omperso-

nen,derskifterfraavære
t vandrendepåengadetilatværere
meddetteskift
mobilitetstypen
i
ogomgivelsernepåvirkesopgave

jsende
en
i bus.
fIorbindelse
udførelsenogsåved,atder

bliverfærreopmærksomhedskrævendeopgaverogpersonendermedkanhavem

ereopmærk-

somhedpiånteraktionenmedapparatet.

Figur 12.Sammenhængenmellemdefireområdervedmobilitet
ogbrugafmobileapparater.
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5.3
Besvarelseafdelspørgsmål2
Igennemvoresundersøgelsealitteraturen
f
ommobilitetogbrugaf
atderikkeeer nenkeltteori,derdækkerdetteområdetilstr
i

mobileapparaterfandtvi,
ækkeliggradtilaut dgøreen

samletbegrebsramme.SombeskrevetkanKristoffersenogLjungber

gsteoriommobilitet

samtdenkognitivepsykologisteorieromopgaveudførelseogautomat

iskbearbejdningder-

imodtilsammen
beskrive
mobilitetog
brugamobile
f
apparater.
VoresudvidelseaK
f ristoffersenogLjungbergsteorimedbrug
vist
Figur
i 11ogdannerdensamledebegrebsrammeommobilitetog

afdepsykologisketeorierer
brugamobile
f
appara-

ter.
Detervigtigtatbemærke,atdenfremlagteudvidelseikkeskal

sessomenudtømmendeun-

dersøgelseadf e lementer,derkantænkesapt åvirkebrugerens

interaktionmedapparatet.

Andreting,somf.eks.vejrogunderlagkanogsåhaveindflydelse

på,hvormegetopmærk-

somhedbrugerenkangiveinteraktionenmedapparatet,mendetafgrænser

viosfraaundert

søge
denne
i rapport.
Derudover
opstilledevFigur
i 12,der
viser
sammenhængenmellemdef

ireområderafmobili-

tetog
brugamobile
f
apparater,nemlig:
1.Detmobile
aspektvedbrugeren.
2.Detmobile
aspektveddetmobile
apparat.
3.Enbeskrivelse
amiljøet,
f
der
omgiver
apparatetog
brugeren.
4.De
aktiviteter,sombrugerenudfører.
Vikandermedgiveebekræftende
t
svarpådelspørgsmål2,
det
i vi
opstilletenkombination,somgiverensamletbegrebsrammeommobili
apparater.
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6Udviklingafmetode
Dettekapitelhartilformålatbesvaredelspørgsmål3,derble

vformuleretsom:”Kanderpå

baggrundadenne
f begrebsrammeudviklesnyemetodertilbrugbarhedstesta

mobile
f
appara-

ter,somtager
højdefor
den
mobile
brugssituation?”.
Førsteafsnit
dette
i kapiteltagerudgangspunkt
den
i samledebeg

rebsramme,derblevvisti

Figur11,afsnit5.2ogbeskriverudfradennebegrebsramme,hvordand

enkanbenyttestilat

kategorisere
syvforskellige
mobile
brugssituationer.
Herefterbeskriverdenæstetreafsnitdenvalgtemetodesel

ementeroghvordankategoriserin-

genafbrugssituationerbl.a.benyttessomudgangspunktforforskellige

opsætningeratfest-

omgivelserne.
Sidst
kapitlet
i
givesenbesvarelseadelspørgsmål
f
3.

6.1
Kategoriseringafmobilebrugssituationer
Teorierne,derblevbeskrevet
kapitel
i
3og4har
, forklaret,at

brugerensopmærksomhedikke

altidkanværefokuseretpådetmobileapparat.Afhængigtafsituati

onenskalbrugerenhave

opmærksomhedpaåudføre
t
eneller
flere
afølgende
f
tre
opgaver:
1.Opgavenmedainteragere
t
med
apparatet.
2.Opgavenmedavære
t bevægelse.
i
3.Opgavenmedanavigere
t
rundt
omgivelserne.
i
Derudover
forklaredeteorierne,atgradenaopmærksomhed,
f
sombruger
afhængerafantalletafopgaver,sombrugerenskaludføresamt

enhar
påopgaverne,
idigt,samthvorautomatisere-

de
opgaverne
er.
For
atgive
overblikover,hvor
mange
ade
ftre
opgaver
en
bruger
s

kaludføre
en
igivenmobil

brugssituationoghvilkenbetydningdetharforgradenaopmærksomhed,
f
harvi

konstrueret

Tabel8pbåaggrundade
fforeslåedeudvidelser
tilKristoffersen

ogLjungbergsbegreber
det
i

forrigekapitel.Detodimensioner
denne
i tabelertypenabevæ
f

gelseogtypenanavigation,
f

sombeggeharindflydelsepbårugerensopmærksomhed,ogdermedhvormangeopga

verhan

skaludføre
samtidigt.
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Hvertfelt
tabellen
i
repræsenterer
udfra
disse
todimensioner

én
kategoriafmobile
brugssitua-

tioner.Øverstelinieviser,hvilkeade
f treopgaverbrugerenska

udføre
l
denne
i brugssituati-

on,mensnederstevisergradenafopmærksomhed,brugerenkanhavepåintera

ktionenmed

apparatet.
Foragt øretabellenoverskueligerdetreopgaverherbenævnthhv.

interagere, bevægeog

navigere.Bemærkader
t to
iafelterne
f
står”N/A”,davfinder
i det

unødvendigtatsepbå e-

hovetfornavigation,nårbrugerenikkeebevægelse.
ir
Dermederder

ai ltsyvforskellige

kategoriseringer
af
mobile
brugssituationer.
Nårman
tabellen
i
bevægersigfravenstremodhøjresamt

oppefraogned,stigerantalletaf

opgaver,hvisudførelsekræveropmærksomhed.Tabellenskallæsessåle

des,aht visf.eks.

typenabevægelse
f
ekonstant
r
ogtypenanavigation
f
eubevidst,
r
erde

kun
r enopmærksom-

hedskrævende
opgave,nemlig
ainteragere
t
medapparatet.Brugeren
ka

ndermedhave
fokuse-

retopmærksomhedpdåenne
ene
opgave.
Type
abevægelse
f
Ingen

Konstant

Interagere

Interagere

(fokuseret)

(fokuseret)

Varierende
Interagere
obgevæge

Type
anavigation
f

Ingen

Interagere
Ubevidst

Interagere
obgevæge

N/A
(fokuseret)
Interagere
ongavigere

Bevidst

(delt)

Interagere,
bevæge
og
navigere

N/A
(delt)

Tabel8.Oversigtoverdeforeslåedeudvidelser,op
brugeren,samtgradenafopmærksomhed,brugerenkan

(delt)

(delt)

gaverne,somkræveropmærksomhedfra
giveinteraktionenmedapparatet.

6.2
Metodenselementer
dI etteafsnitforklares,hvordanvivedatkombinereresultaternef

raforrigeafsnitmedele-

menterfra”tænke-højt”-metoden,somdenerbeskrevetaR
f ubin

[Rub94],skaberensamlet

metode
tilbrugbarhedstestaf
mobile
apparater.
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Baggrundenefor
voresvalgadenne
f kombination
efølgende:
r
1.Vihar,sombeskrevetindledningen,
i
erfaringermed,adt entradit

ionelle”tænke-

højt”-metodevedbrugbarhedstestafmobileapparaterikke
tilstræ
i

kkeliggradafspej-

ler
mobile
brugssituationer.
2.Vihar
forrige
i
afsnitvist,atvivedavariere
t
typena

bevægelse
f
otgypenanavigatif

onkankategorisere
syvforskellige
mobile
brugssituationer.
Voresideedr ermed,atvimedenkombinationafvoresresultat
fi

orrigeafsnitog”tænke-

højt”-metodenkanopnåensamletmetode,somharfordelenade
fvelke

ndteogvelafprøvede

elementerfra

de emobilebrugssi-

[Rub94]
ogsamtidigetilpasset
r
tilmererealistiskaafspejl
t

tuationer.
forbindelse
I
medbrugbarhedstestafmobileapparater
har
viderfor

kunbehovfor
atændrede

deleadf entraditionelle”tænke-højt”-metode,somdenmobilebrugssit

uationharbetydning

for.Foratafgøreelementerne
den
i kombineredemetodeharvit
beskrivelseaef lementernedenne
i
metode

.

agetudgangspunkt
Rubins
i

Dedele,vivurderer,atmobilitetharbetydning

for,er”opsætningatfestomgivelserog–udstyr”
udførelseabrugbarhedstesten
f

ogdenpraktiske

[Rub94,s.49-59ogs.103-104]

[Rub94,s.213-224]

som
, derforer
deelementer,vivilændretilat

afspejle
denmobile
brugssituation.
Heltkonkretønskerviatudvikledensituation,somapparatetskaltes

tesiDette
. gøresvedat

ændrepåkonfigurationenafdeomgivelser,testpersonenskalbenytteappa
med,athanløsertestopgaverne

ratetsamtidigt
i

1

Derudover
.
ændrespå,hvadtestpersonenskalforetagesig

underbrugbarhedstesten.Ændringerneresulterer
udviklingen
i
anf ye
barhedstesten.Disseopsætningerkaldesfremover

opsætningerforbrug-

testkonfigurationerogbeskrivesafsnit
i
2

6.3.Herudover
beskrives
afsnit
i 6.4valgetaf
testprotokol

Resten
.
aelementerne
f
tilmetoden

vælger
viatgenbruge,somde
ebeskrevet
r
i

[Rub94].

1
Testopgaverne
ede
ropgaver,som
testpersonenunde

brugbarhedstesten
r
skalbenytteapparatettilatl

2
Vi
brugerherbegrebet’testprotokol’omdenproto

kol,sombenyttes
brugbarhedstesten
i
tilatskaffe

øse.
oplysnin-

ger
fratestpersonen.
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6.3
Udviklingaftestkonfigurationer
aI fsnit6.1beskrevvi,atbrugeream
f obileapparateraltefter

situationenskaludføreentil

flereade
ftreopmærksomhedskrævendeopgaversamtidigt.Opgavenme

davære
t bevægeli

seogopgavenmedanavigere
t
rundt
omgivelserne
i
e”ekstra”
r

opgaver,sommobilebrugere

skaludføresamtidigmed,atdebenytterapparatet.Disseto pg

averkanifølgeteoriernehave

indflydelseptåestpersonensinteraktionmedapparatet.Testkonfigura

tionerne,somudviklesi

detteafsnit,erbaseretpådisseto pgaverogvarierermæng

denadf e”ekstra”opmærksom-

hedskrævendeopgaver,somtestpersonenudfører,såledesabrugbarhedst
t

estenetilpasset
r
de

forskellige
kategorier
afmobile
brugssituationer.
Tabel8viste,atdeto pmærksomhedskrævendeopgaver,”atvære
bevæg
i

else”og”atnavi-

gererundt
omgivelserne”,
i
alt
i gavsyvforskelligekategori

erafmobilebrugssituationer.Vi

vil
dette
i afsnitforhverafdesyvkategorierafbrugssitua

tionerudvikleentestkonfiguration.

Disseevist
r Tabel
i 9,hvorhvertfelt
tabellen
i
angivernumm

eretpådentilhørendetestkon-

figuration.Nummeretvilresten
i
afafsnittetblivebenyttet

tilartefereretildenspecifikke

testkonfiguration.
Type
abevægelse
f
Ingen Konstant
vigation

Type
anaf

Ingen

1

2

Varierende
3

Ubevidst

N/A

4

5

Bevidst

N/A

6

7

Tabel9.Oversigtoverdesyvmuligetestkonfigurat

T
I abel9ses,attestkonfigurationerne12o, g3dækkerforskellenm
typerabf evægelse.Ligeledesdækkertestkonfigurationerne4og5samt

ioner.

ellemdetreforskellige
6og7forskellen

mellemkonstantbevægelseogvarierendebevægelseforhhv.ubevidstogbe

vidstnavigation.

Testkonfigurationerne24o, g6samt3,5og7dækkerforskellen
behovet
i
f

ornavigationfor

hhv.konstantbevægelseogvarierendebevægelse.Voresudviklingasyv
f tes

tkonfigurationer,

der
svarer
tilde
syvkategorier
af
brugssituationer,
beskrives
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6.3.1Ingennavigation,ingenbevægelse
Medudgangspunkt
Tabel
i 9baserestestkonfiguration1på,attestpers

onenhverkenebeir

vægelseellerharbehovfornavigation.Foraholde
t testkonfigurationeni

overensstemmelse

medmobilitetstypenvandrendevælges,attestpersonen
denne
i testkonfigura
le,samtidig
medahan
t interagerer
medapparatet.Alternativt

tionskalståstil-

kan
testpersonensidde
stille
ved

etbordogarbejdemedløsningenatestopgaverne,
f
somdeter
til

fældetvedtraditionellebrug-

barhedstestafstationæreapparater.Dennealternativeversiona

testkonfiguration
f
1medfører

dogifølgebrugaKristoffersen
f
ogLjungbergsteori,atmobilite

tstypenebesøgende
r
fremfor

vandrende.

6.3.2Ingennavigation,konstantellervarierendeb

evægelse

Medudgangspunkt
Tabel
i 9baserestestkonfiguration2og3på,attest

personenebevægelir

se,samtidigmedader
t ikkeebehov
r fornavigation.Forskellenmelle

mdetotestkonfigurati-

onerersomtidligerenævnttypenabevægelse,
f
somtestpersonenskal

udføre.Voresidéom

testpersonensbevægelseer,athvistestpersonensganghastighede

konstant,
r
opnås,attestper-

sonenudførerenkonstantbevægelse.Hvistestpersonensganghastighed

derimodvarieres,

opnås,attestpersonenudførerenvarierendebevægelse.Dermedkanderm

edganghastighe-

denatestpersonen
f
styres,hvilken
type
abevægelse
f
testpersonen
ska

udføre.
l

Tiludviklingenafdissetestkonfigurationerevr bi levetinspirere

at P
f irhonenetal.

somblevbeskrevet
indledningen
i
ogkapitel2.
den
I delafdereseksper
forhold
i
tiltestkonfiguration2og3testes
, detmobileapparat,
entrappe-maskine.Vedatbenytteentrappe-maskineopnårPirhoneneta
”ståroggårpåstedet”.Dermedfastholdestestpersonensposition,

[Pir02],

iment,dererrelevant
menstestpersonernebenytter
l.,attestpersonen
hvilketbetyder,attestper-

sonenikke
har
behovfor
navigation.
Vedabenytte
t
entrappe-maskineopnåsaltsåbevægelse,samt
fornavigation.Deterderimodikkemuligtmedentrappe-maskinepræci
denatestpersonen.
f
Foratgøredettemuligtforeslårviat
rationerne2og3Vores
.
vurderinger,atetløbebåndvilværeeffekt
nensganghastighed,datestpersonenvilrisikereafalde
t alføbebånde
hastigheden.Vedvalgetafløbebåndetfåsdermedegenskabernef

idigmedader
t ikkeebr ehov
statstyrehastighebenytteeløbebånd
t
tiltestkonfiguivttilatstyretestpersot,hvishanikkeholder
ratrappe-maskinen,somer
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kravombevægelseogingennavigation,samtidigmed,atderermuli

ghedforatstyretestper-

sonenshastighedodgermedtypeabevægelse.
f

6.3.3Ubevidstnavigation,konstantellervarierend
Medudgangspunkt
Tabel
i 9baserestestkonfiguration4og5på,atdere

ebevægelse
et
rbehovforube-

vidstnavigationsamtidigmed,attestpersonenbevægersigmedhhv.

konstantogvarierende

bevægelse.Forskellentiltestkonfiguration2og3erdermed,atnavi

gationen
testkonfigurai

tion4og
5er
ubevidst,hvor
denfør
ikke
var
nødvendig.
Tildissetotestkonfigurationerevrblevet
i
inspireretaffors

øgetafPirhoneneal.,
t hvordet

mobileapparatblevtestet,menstestpersonernegikimellemtre

forhindringer.Enskematisk

oversigtover
testopstillingenevist
r Figur
i 13.

Figur13.Skematiskoversigtovertestopstillingen

anvendtafPirhonenetal.

Når
testpersonen
en
isådanopstillingbevægersigrundtmellemnog

leforhindringeropnåset

behovfornavigation,forikkeastøde
t ind
dem.
i Ifølgeteorienomautomati

skbearbejdning

vilforhindringernesplaceringovertidblivevelkendtefortestpersoneno

gdennenavigation

vilforegå
ubevidst.
Somdetvar
tilfældetmellemtestkonfiguration2og3udgør
, forskel
tion4og5dentypeabevægelse,
f
somtestpersonenskaludføre.Somi
3vælges,attypenabevægelse
f
styresvedakontrollere
t
test
undgåatestpersonen
t
selvharmulighedforatstyrehastigheden,

lenmellemtestkonfiguratestkonfiguration2og
personensganghastighed.Forat
foreslårvi,attestpersonens

ganghastighedstyresved,attestpersonenskalfølgeefter

enperson,kaldet”haren”.Igennem

testenstyrestestpersonensganghastighedsaåden
f hastig

hed,”haren”bevægersigmed.”Ha-

rens”
rolle
udfyldesaf
depersoner,der
er
medtilatafhol

de
brugbarhedstesten.

Etalternativtildettekunnevære,attestpersonensganghastighe
stårvedsidenatfestopstillingenogsiger”hurtigere”og”l
følger
disse
kommandoer.Etandetalternativkunne
være,
attestpersone
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etstykkemusik,derspilles
baggrunden.
i
alle
I trevariationera

testkonfigurationerne
f
vilder

værerisikofor,ast tyringenafhastighedenpåvirkertestper

sonenved,aht anfårendnuen

opmærksomhedskrævendeopgaveaskulle
t udføre.Vivurdererdetatskulleføl
atværedenmindstforstyrrendeade
ftrestyringsmuligheder,

ge”haren”til
idetdetkankommetilatindgå

somendelafdenubevidstenavigationogdennevariationvælgesderfor

tiltestkonfiguration

4o5g.

6.3.4Bevidstnavigation,konstantellervarierende
MedudgangspunktTabel
i 9baserestestkonfiguration6og7ligesomdefir

eforrigepå,at

testpersonenbevægersigmedhhv.konstantogvarierendebevægelse.Test
7baseresderfor
på,
modsætning
i
tilde
forrige,atder
er
et
Somdetblevforklaret
forrige
i
afsnitkandet,attestpersonenbevæ
forhindringer,opnå,atdereretbehovfornavigation.Menifølgeteor
bejdningvilplaceringenadf isseforhindringerblivevelkendtefortes
atopnå,atdereretbehovforbevidstnavigation
testkonfigurationen,
i
e
digt,atplaceringenaforhindringerne
f
ogdermedruten,somtest
igennemheletestforløbet.Eksemplerpåforskelligetestopstilli
testpersonenbevægersigrundt,ervist
Figur
i 14a-c.Etskiftmel
føresvedførstatændrepåopstillingen,hvorefterrutenændrestilde
nen,derændreropstillingen,kaldesherefter”konstruktøren”.Somvedt

bevægelse

konfiguration6og

behov
for
bevidstnavigation.
ger
sigrundtmellemnogle
ienomautomatiskbeartpersonenovertid.For
det
r derfornødvenpersonenskalfølge,ændres
nger,somkanændres,mens
lemtoopstillingergennemn yeopstilling.Persoestkonfiguration4og

5vælgesatstyre
testpersonensganghastighed
med
”haren”.

Figur14.Eksemplerpåtreforskelligetestopstilli

nger,derskiftesimellem.
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6.4
Testprotokol
Rubinsmetodeebaseret
r
på”tænke-højt”,somgivertovalgmulighede
kol,der
skalbenyttes.Disse
totestprotokoller
er
”

for
r hvilkentestproto-

tænke-højt”og retrospektiv
tænke-højt som
,

beskrivesnærmere
de
i tofølgendeafsnit.Detgøresmeddetformål

atforklaredetvalg,vi

har
foretagetaf
testprotokoltildenkombineredemetode.

6.4.1”Tænke-højt”
Somtidligereforklaretforegår”tænke-højt”ved,atentestpers

onløserenrækketestopgaver

medprogrammet.Imenstestpersonenløsertestopgaverne,skalhanså

tænkehøjt,dvs.fortæl-

leomalthanlaver,overvejeratgøre,undladeratgøre,undre
der
falder
hamindunder
opgaveløsningen

sig
r over
osv.Kortsagtalthvad
1

[Rub94,
s.217-219]

.

Flereundersøgelserharvist,atderernogleproblemermedbr

ugenadenne
f formfor”tænke-

højt”.Problemerneskyldes,atprocessenmedatænke
t
højtsamtidi

gtmedløsningatfestop-

gavernekanhaveindflydelsepå,hvordanoghvorgodttestpersonerneløs
[Con99,s.4-5]

ertestopgaverne

Det
. vilsige,atinddragelsena”tænke-højt”
f
somtestprotokolunder

opgaveløs-

ningenkanintroducereproblemerogkompleksitet,somikkeertilstede,hvi
ikkeskaltænkehøjtsamtidigtmedløsningatfestopgaverne.Probleme

stestpersonen
rneopståroftest
tili

fælde,hvortestpersonerneskalløsevisuelleproblemer,f.eks.opgavelø

sningmedgrafiske

brugergrænseflader [Con99,s.4] forhold
I.
tilteorienomopgaveudførelsebetydereninddragelsea”f tænke-højt”somtestprotokoldermed,atbrugbarhedstestenkomme

trilaomfatte
t
en

yderligere
opmærksomhedskrævende
opgave,
somtestpersonen
skaludføre.

6.4.2Retrospektivtænke-højt
Denandentestprotokol,vikanbaseremetodenpå,erligeledesopbygget,

såledestestperso-

nerneskalløseenrækketestopgavermedprogrammet.Modsat”tænke

-højt”skaltestperso-

nenvedretrospektivtænke-højtkunkoncentreresigomløsningenatestopga
f

verunderopga-

veløsningenogikkesnakkeimens.Eftertestpersonenharløsttestopgaver
menmedtestlederengennemsevideooptagelserfratesten.Imenst

denne
I1 rapportbrugesbegrebet”opgaveløsningen”
udførelsen”fortsatbruges
om
testpersonensudførel
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ne,skalhansamestpersonenservideoopta-

omtestpersonensløsningatestopgaverne,
f
mens”op
seade
fopmærksomhedskrævendeopgaver.
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gelserneaf,hvordanhanløstetestopgaverne,skalhanforklarealt

hvad
, hanlavede,overveje-

deagt øre,undlodatgøre,undredesigoverosv.Detvilsige,dets
”tænke-højt”skalgøreunder
selveopgaveløsningen

ammetestpersonenved
[Hen95]tidligere
I.
forsøg
edet
r fundet,at

resultaterneaat
fbenytteretrospektivtænke-højterligeså

godesomvedanvendelsea”tænf

ke-højt” [Hen95] og[Ken93] .
6.4.2.1Pilottestafretrospektivtænke-højt
Voresvurderingadf etotestprotokollervarefterundersøgelse

aftestprotokollerne,atretro-

spektivtænke-højtvilleværemestvelegnettilatbrugbarhedstes

temobileapparater,bl.a.for-

didenikkeintroducererekstraopmærksomhedskrævendeopgaver.Påbaggrundaf
vurderingvalgteviabt enytteretrospektivtænke-højtsomtestpr

denne

otokol.Foraut ndersøge

hvordanretrospektivtænke-højtfungerede
praksis
i
en
itestsituat

ionmedvoresmobileappa-

rat,lavedevnogle
i pilottestsmeddennetestprotokol.Tilpilott

estenbenyttedeven
i Compaq

iPAQ,somvar
detmobileapparat,vihavdeadgangtil.Baggrundenfor

valgetafdetteapparat

beskrivesmere
udførligt
afsnit
i 7.1.1.
Renttekniskfungeredepilottestenearetrospektiv
f
tænke-højtved,at

etkameraoptogtestper-

sonenogdennesinteraktionmedapparatettilendigitalvideo-optager

(DV-optager).Ved

hjælpaftrådløsoverførselmellemapparatogenpcblevskærmbill

edetoverførtoggemt

sammenmedoptagelsenfrakameraet.Efteropgaveløsningenblevtes

tpersonenpræsenteret

forenvideooptagelseakombinationen
f
askærmbillede
f
ogkameraoptagelse
fradennevideooptagelsetænkehøjt.Enskematiskoversigtoverdefors

ogskullesuå dkelligekamerainput

og
detsamlede
videooutputer
vist
Figur
i 15.

Figur15.Skematiskoversigtoverpilottestenmedr

etrospektivtænke-højt.
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Figur16.Billedeafhånd,derdækkerforskærm.

Underdissepilottestsfandtvinogleproblemermedbrugaretrospe
f
delsemedbrugbarhedstestadf etvalgtemobileapparat.Rentkonkre

ktivtænke-højt
forbini
ot plevedevfiølgende

problemstillinger:
1.Apparatetsstørrelseharstorbetydningfordenmåde,entestpers
påoginterageremeddet.Dettegørdetsværtatseskærmbill
nenspræcisebevægelseapennen
f
pdåenberøringsfølsommeskærm.

onvilholdeapparatet
edetsåvelsomtestpersoFigur
16viseret

eksempelpå
dette
problem,
hvor
testpersonenshånd
dækker
for
skærmen.
2.Nårderanvendeseat pparatmedberøringsfølsom-skærm,indeholders
ikkeensynligcursor,somdetkendesfraepc-program
t
styretme
forkun,nårtestpersonenaktivereretelementpåskærmen,atinter
detoverførteskærmbillede.Figur17a-dviser,hvordaninteraktionenfra
iPAQ
visespå
detoverførte
skærmbillede.
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Skærmbilleder
overførtfra
pc

Skærmbilleder
overførtfraiP

a.Testpersonenskalvælgeomgenvejen”InternetEx
ogovervejeratrykke
t
”No”.

AQ

plorer”skalslettes

b.Testpersonenskiftermeningogovervejeratryk
t

ke”Yes”.

c.Testpersonenvælgeraslette
t
”InternetExplorer

”.

d.Genvejenslettesfraskrivebordet.
Figur17.Forskellenmellemdeoverførteskærmbille

pI ilottestenbetøddissetoproblemstillinger,attestpersonenikke
højtaff.eks.bevægelsenacursoren,
f
dahankunkunnesæ
e ndringerpåskærme
elementerhanaktiveredeoghvaddetbetødforprogrammet.Derme
størstedelenainformationen
f
omtestpersonensovervejelser,undrenogi

derfrahhv.pcogiPAQ.

blevassisteretat
itænke
n,dvs.hvilke
dervoreserfaring,at
deer,somhanhavde

på
testtidspunktet,giktabt,når
retrospektiv
tænke-højtbenyttedes.
Detbørbemærkes,atretrospektivtænke-højtkunepraktisk
r
afprøvetm
hvorfor
de
ovennævnte
problemstillinger
kun
skalses
forhold
i
tildette

eddetvalgteapparat,
specifikke
apparat.
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6.4.3Valgaftestprotokol
Efterovervejelserogvægtningade
fforskelligefordeleog

ulempervedhhv.”tænke-højt”og

retrospektivtænke-højtvalgtevstedet
ii atanvende”tænke-højt”t

ilmetoden.Valgetaf”tæn-

ke-højt”betyder,attestpersonernepåføresenekstraopmærksomhedskræ

vendeopgave.Det

vilsige,at
forhold
i
tilgradenaopmærksomhed,
f
somtestpersonerne
medapparatet,erderdeltopmærksomhed
alle
i situationerne,derti

kangiveinteraktionen
dligereevist
r Tabel
i 8.I

nogleasituationerne
f
hartestpersonendogopmærksomhedendeltmelle

mflereopmærksom-

hedskrævendeopgaverendai ndresituationer.Dvs.at”tænke-højt”all
i

esituationernevil

påvirkeinteraktionenmedapparatet,udenadet
t dogumiddelbartertila

vurdere,
t
omopga-

venvilpåvirke
alle
situationerne
psåamme
måde.

6.5
Besvarelseafdelspørgsmål3
Foratbesvaredelspørgsmål3togvudgangspunkt
i
begrebsrammen
i
o

mmobilitetogbrugaf

mobileapparaterogopstilledeherudfraTabel
afsnit
8i 6.1,somkanbr

ugestilatkategorisere

mobilebrugssituationer.Udfradissekategoriseringervalgtevi
fra”tænke-højt”-metoden

atbenyttevelkendteelementer

[Rub94]
sombasisformetodenogkunændredelementer,somhar

relationtilmobilitetog
brugamobile
f
apparater.
afsnit
I 6.3udvikledevderfor
i syv
testkonfigurationer
somhver
afspej

ler
en
kategoriafmobi-

lebrugssituationer.Dissetestkonfigurationerblevudviklettilato

mfattebrugaløbebånd
f
og

skiftende
testopstillinger
for
dervedadække
t
bevægelse
obgehov
f

or
navigation.

Derudover
valgte
vatibenytte
”tænke-højt”
somtestprotokol
metoden.
i
Vedatbenyttetestkonfigurationernesammenmedelementernefra
metodeendervisåledesmedenkompletmetodetilbrugbarhedstestaf
retpå
eksisterende
teorier
ommobilitetog
brugenamobile
f
a
Set
forhold
i
tildelspørgsmåletvurderervderfor,
i
atdetgodtkanl

Rubins”tænke-højt”mobileapparaterbasepparater.
adesiggørealave
t nye

metoderudfrabegrebsrammen.Foraftåfordelavf elkendteogvela

fprøvedeelementerfra

Rubins”tænke-højt”-metode,harvidogvalgtikkeaudvikle
t
enhelmet

odefrabundenmen

kunanyudvikle
t
elementer,somrelaterersigtilmobilitet.Vi
todemensi tedetudvidetdentraditionelle”tænke-højt”-metodetil
brugssituationer.Svaretpå
delspørgsmål3edermed
r
bekræftende.
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7Eksperiment
Efterudviklingenatestkonfigurationerne
f
forrige
i
kapitelvilvi

dette
i kapitelbeskriveeks-

perimentet,somvihar
udført
bestræbelserne
i
paåbesvare
t
delspør

gsmål4,der
blevformule-

retsom:”Hvoreffektiveogvirkelighedsnæreerdenyudvikledemetod

ersammenligning
i

medtraditionelle
metoder
tilbrugbarhedstestaf
mobile
apparater?

”.

Eksperimentet,viharvalgtatudføre,bestårafenbrugbarhedstes

t1hvor
, vibenytterfirefor-

skelligevariationerafmetodenfraforrigekapitel,hvermeden

specifiktestkonfiguration,

samttomeretraditionellemetoder.Dissetotraditionellemet

oderkaldesherefter

referencete-

stene.
Førsteafsnit
kapitlet
i
beskriverdenvalgtecaseogprogr

ammet,sombrugbarhedstestes
eksi

perimentet.
de
Iefterfølgendeafsnitbeskrivesderefter
planlæ

gningenabrugbarhedstesten
f
og

tilsidstbeskrivesdenpraktiske
udførelse
abrugbarhedstesten.
f

7.1
Case
Sombeskrevet
indledningen
i
viserundersøgelser,atSMS-beskederogm
reudbredteendnogensindefør.Dettebekræfterogsåvoresegneobse

obiltelefonerermervationerafdetstigende

antalpersoner,der
bruger
mobiltelefonenpgåaden,
biler
i osv.
aI fsnit3.3.1valgtevudelukkende
i
ase
t pådemestmobilebrugssituat
valgtatbaserevorescasepeånperson,dergårrundtpågadeno

ioner.Viharderfor
gbrugeretmobiltapparattil

afsendelse,læsningogmodtagelseaSMS-beskeder.
f
Dermedecr
mobilbrugssituation,somviønsker
atefterligne
usability-labor
i

aseneeksempel
t
påenreel
atoriet,for
dermedase
thvor

virkelighedsnære
metoderne
tilbrugbarhedstestafmobile
apparater

er.

forbindelse
I
medcasenkanbegrebsrammenfremlagt
afsnit
i 5.2br

ugestilatbeskrivebrugs-

situationensomfølger:

1
Vi
brugerherefterordetbrugbarhedstestsomsamle

medeksperimentetog
dermedikkeom
den
enkeltemet

betegnelse
t
foraplanlægning
l
ogudførelse
forb
i

indelse

odeeller
variation.
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•

Omgivelserne:Defysiskeomgivelserforcasenergaden,hvorderebr ehovforb

e-

vidstnavigation,idetomgivelserneindeholderelementersomf.eks.gåe

ndepersoner

og
skilte.
•

Mobilitetstypen:Brugerensmobilitetstypeervandrendeogpågrundafdefysis
omgivelserebr rugerensbevægelservarierende,dvs.atbrugerenski

ke
fterhastighedalt

efter
omgivelserne.
•

Applikationen: Detmobile
apparater
valgttilatvære
en
CompaqiPAQ.

•

Opgaveudførelsen: Detreopmærksomhedskrævendeopgaver,”atnavigererundti
omgivelserne”,”atvære
bevægelse”
i
og”atinterageremed

apparatet”,nævnt
afsnit
i

6.1,eralletilstede
casen,
i
dabrugerenselvebevægelse
ir
ogd

ererbehovforbevidst

navigation,mensapparatetbenyttes.Brugerenskaludførealleopgave

rnesamtidigt.

Ifølgekategoriseringenafsituationenerbrugerensopmærksomhedde

rmeddeltmel-

lemopgaverne.

7.1.1Detvalgteapparatogprogram
dette
I afsnitbeskrivesdetmobileapparatogSMS-program,sombeny

ttes
forbindelse
i
med

eksperimentet.Førstbeskrivesdeindledendevalg,somblevtruffet,ogd

erefterviseseksem-

pler
på
programmetsudseende
7.1.1.1Ønskertilapparatogprogram
forbindelse
I
meddiendledende
overvejelser
omkring
hvilketmobiltappa

ratog
program,
som

skulle
benyttestileksperimentet,opstillede
vfølgende
i
ønsker:
1.Mulighedfor
observatører
og
testleder
atse
hele
skærmbille
2.Mulighedfor
atbenytte
eprogram,
t
somikke
tidligere
ebleve
r

det.
testet
t for
brugbarhed.

3.Mulighedfor
valgfrihedmellembetjening
medéneller
to
hænder.
Vivillegernebenytteeapparat
t
ogprogram,somkunnemedvirketil
merne,detgiver
atbenytte
videokameraer
rettetmoddetmobile
tilregistreringaskærmbilledet
f
underenbrugbarhedstest.De
program,somikketidligerevarblevettestetforbrugbarhed,for
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varusikrepå,hvilketyperapf roblemer,somalleredevarfundetog

rettet
programmet.
i
Vi

valgte
derfor
selvaudvikle
t
programmet.
Udfrauformellestudierapf ersoner,derarbejdedemedSMS’erpå

deresmobiltelefon,blev

detklartforos,atnoglebrugerebenytterenhåndtilinter

aktionmedapparatet,mensandre

foretrækkeratbenyttebeggehænder.Viønskedederforatbenytte

enkombinationaapparat
f

ogprogram,somgavbeggebetjeningsmulighederogsamtidigt

gavom
s ulighedenforataf-

vikle
egne
programmer
Detenesteapparat,someftervoresvurderingkunneopfyldebegge
fonenNokia7650

dissekrav,varmobiltele-

[Nok02]som
, endnuikkevarfrigivetD
i anmarkogderforikkevartilat

skaffe.Detvar
dermedikke
muligtatfå
opfyldtalle
tre
øns

ker
samtidigt.

Vivalgtederfor
stedet
i atbenytteenCompaqiPAQ
softPocketPC-operativsystem
atudvikleprogrammertil

[Com02]
medMicro-

[Mic02a]som
, vihartidligereerfaringmed

[Bec02]Apparatet,
.
somervistpåFigur18,kan

betjenesmedbrugabegge
f hænder,hvordenenehåndbrugestilatholde
apparatet,mensdenandenhåndholderenpen,somkanbenyttestilat
1

trykke
piåPAQ’ensberøringsfølsomme
skærm

.

Figur 18.
CompaqiPAQ.

7.1.1.2Bestemmelseaffunktionalitet
forbindelse
I
medbestemmelseahvilken
f
funktionalitetprogrammetskul

lehave,undersøgte

vienrækkemobiltelefonerforaftastlægge,hvilkemulighederforSM

S-afsendelse,-mod-

tagelseog-læsningdissestilledetilrådighedforbrugeren.Ba
valgteven
irækkemuligheder,somviønskedeastille
t tilrådighe
valgtevaiftølgespecifikationenforEMS(EnhancedMessageServi
udvidelseadf etalmindeligeSMS-formatoggivermulighedforat

seretpådisseundersøgelser
programmet.
di
Derudover
ce) [Ems01]som
, eren
sendeogmodtagesmå

lyde
obgilleder
somendelaf
beskeden.

1
IPAQ’en
erogsåudstyretmedpiletasterogfunktio

valgtevat
ibenyttekombinationen
apen
f obgerøri

nsknapper,menpåbaggrundafresultaternefra[Bec

02]

ngsfølsom
skærm.
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7.1.1.3Udseendeafprogram
Treeksemplerpåudseendetafskærmbillederfradetfærdigepr
DennederstedelafFigur19bviserdetvirtuelletastatur,som

ogramergivet
Figur
i 19a-c.
benyttes,nårder
programmet
i

skalskrivestekst.

a.Programmets
oversigtsskærm.

c.Skærmbilledeforvalgaf
billede,derskaltilføjesbesked.

b.Skærmbilledetiloprettelse
ogredigeringafbeskeder.
Figur19.SkærmbillederfraSMS-programmet.

BilagAindeholderbeskrivelsenadesign
f
ogimplementeringaf

programmetsamtyderligere

eksempler
på
skærmbilleder
fra
programmet.

7.2
Planlægningafbrugbarhedstest
Baseretpåelementernefra

[Rub94]samtvoresegnetilføjelserbeskrivesplanlægningenaf

brugbarhedstestendetaljer
i
dette
i afsnit.Førstforklaresfo
signetmedhenblikpaåudføre
t
testenbaseretpådne yetestkonfi
terbeskrivestestopgaverne,testforløbet,hvilketestomgivelseroguds
hvadtestlederensrolle
var.Tilsidstforklaresvoresvalg
ate
f

rmåletmedtesten,hvorefterdegurationerbeskrives.Dereftyr,derblevbrugt,samt
stpersoner
ogmålingsmetoder.

7.2.1Formål
Detoverordnedeformålmedbrugbarhedstestenvaratmedvirketilbes
mål4ved,forhverafdevalgtetestkonfigurationerogreferencet
SMS-programmetmedhenblikpåensammenligningarfesultaterne.I
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villevmed
i brugbarhedstestenundersøgefølgendetrepunkterforat

kunnebesvare,hvoref-

fektive
ovgirkelighedsnære
dneyudviklede
testkonfigurationer
var:
•

Hvor
krævende
detvar
for
testpersonerne
abenytte
t
programmet.

•

Hvor
mange
brugbarhedsproblemer
testpersonernefandt.

•

Hvor
effektivttestpersonerne
kunne
benytte
programmet.

Detførstepunktblevundersøgtmedhenblikpå,hvorhøjarbejdsbelastni

ngtestpersonerne

selvmente,deblevudsatforunderopgaveløsningen.Detteblevgjort,davi

mener,athviset

forløbemeget
r opmærksomhedskrævende,kandettegivesigudslagiat,t

estpersonenvilføle

enstørrearbejdsbelastning.Vedaundersøge
t
dettepunktkanvsamme
i

nligneresultaternefor

atse,omtestkonfigurationerneadskiller
sigihvor
, mangeopmær

ksomhedskrævendeopgaver

deinvolverer,samtombevægelseogbehovfornavigationrentfaktisker

opmærksomheds-

krævende.
Meddetandetpunktønskedevailtokalisereallebrugbarhedsproblemer

ne,storesomsmå,

somblevfundetatfestpersonerne.Ogsåeventuellemanglereller

muligeforbedringer,som

testpersonerkunnepåpegevedprogrammet,vargenstandforvoresunders

øgelse.Påbag-

grundadette
f punktkanvsammenligne
i
testkonfigurationerneogrefere

ncetestenemht.hvil-

keproblemervedprogrammet,derbliverfundet,nårenspecifiktestkonf

igurationenellerre-

ferencetestbliver
benyttettilbrugbarhedstestaf
mobile

apparater.

Slutteligtønskedevaiut ndersøge,hvoreffektivitettestpersonernekunn

ebenytteprogram-

met,dadettekunnetænkesablive
t påvirketafantalletafopmærksom

hedskrævendeopgaver.

Effektivitetenvilderfor,ligesomarbejdsbelastningen,blivebenytt

ettilatsammenlignetest-

konfigurationerne
mht.tilteorierne
omopgaveudførelse
oagutomatisk

bearbejdning.

7.2.2Designafbrugbarhedstesten
Udadf esyvtestkonfigurationerfraforrigekapitelvalgtevii

eksperimentetatbenyttetest-

konfiguration2og3som
, involvererkonstantogvarierendebevægelsemeninge
navigation,samt6og7som
, involverer
bådebevægelseogbevidstnavigat
viharfravalgt4og5er,
, atdisseifølgeteorierneomopgave
ledesresultaterend2og3da
,navigation
4oi g5erubevidstogdermed

nbehovfor
ion.Grundentil,at

udførelseikkeskullegiveanderikkeenopmærksom-

hedskrævende
opgave.
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Testkonfigurationerne,derbenyttespraksis
i
eksperimentet,
i
vi

resten
il
afrapportenblive

kaldet testtyperforikkeablande
t
dissesammenmeddueprøvedetestkonfigurationer.

Detvil

sige,aet ntesttypeedr enpraktiskebrugafentestkonfigurati

on.Foraht oldekonsistensi

navngivningen
kaldesdetoreferencetestsfremover
også
testtyp

er.

dI efølgendefireafsnitbeskrivesdalt
ei sekstesttyper,som

vibenyttedetilbrugbarhedste-

sten.
7.2.2.1Detoreferencetesttyper
De
toreferencetesttyper,vibenyttede,var:
•

Entraditioneltesttype,hvortestpersonensadnedvedeskrivebord
t
o

gløstetestopga-

vernemedprogrammet.Detvilsige,atderhverkenvarbehovfornaviga

tionellerbe-

vægelse
tilstede.Dennetesttype
kaldesfremover
for
•

Sidde.

Entesttype,hvortestpersonengikrundtpåengågadeogløsteopgaverne

medpro-

grammet.Detvilsige,atder
var
varierende
bevægelse
obgehovf
omgivelserne.
i
Denne
testtype
kaldesfremover
for

or
bevidstnavigation
Gågade.

Gågadeement
r sometmodstykketilSiddeved,atdennetesttypef

andtstedudeausabilityf

laboratoriet
virkelige
i
omgivelser,som
høj
i gradvarukontroller
for
denne
testtype
forventesatopnå
esntørre
realisme
mht.omg

bareforos.Dervedkander
ivelserneendveddleaborato-

riebaserede
testtyper.
7.2.2.2Testkonfiguration2og3
For
testkonfiguration2og
3blevfølgende
ttoesttyper
benyttet:
•

Entesttype,hvortestpersonengikmedenkonstanthastighedpåeløbebå
t
sige,adt ervarkonstantbevægelsemenintetbehovfornavigation.Denne
kaldesfremover
for

•

sige,atdervarvarierendebevægelsemeningenbehovfornavig

øbebånd.Detvil
ation.Dennetesttype

Løb-var.

Denkonstantehastighed,somtestpersonerneunderLøb-konstskalbevæges
til4km/t.Dettevalgtespbå aggrundaforskellige
f
undersøgelser
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testtype

Løb-konst.

Entesttype,hvortestpersonengikmedvarierendehastighedpåelt

kaldesfremover
for

nd.Detvil

igmed,valgtevi
afmenneskersgennemsnit-

KapitelEksperiment
–7

ligehastighed,bl.a.

[Tra97]
og

[Rod80]der
, afhængigtafpersonensalderogeventuelthandikap

angiverden”normale”ganghastighedtilatværemellem1og

5km/t,med4km/tsomden

typiskehastighed.Efterenpilottestændredevdog
i dettetil3km/t

da
, 4km/t,ifølgetestper-

sonen,var
for
hurtigtsomgennemsnitshastighed.
Fordenvarierendehastighed,somtestpersonerneunderLøb-var,skull

beevægesigmed,ind-

kodedevløbebåndet
i
medenrækkedistancer,somskullegåsmedenbestemt

hastighed.En

tabelmedindkodningenkanses
bilag
i BDistancerne
.
oghastighederne
destestpersonen
løbet
i aftesten
gennemsnit
i
bevægedesigme

vartilrettelagt,såled3km/t.Denlavesteoghøje-

ste
hastighed,somløbebåndetvar
sattilatkøre
med,
var
hhv.
o5g
1
Når
Løb-konstogLøb-var
fremover
nævnessamlet,
vilde
blive
kaldt

km/t.
Løb-testtyperne.

7.2.2.3Testkonfiguration6og7
For
testkonfigurationerne6og
7blevfølgende
totesttyper
benyttet:
•

Entesttype,hvor
testpersonengikmedenkonstanthastighed
to
imet
”haren”
skiftende
i
8-talsbaner.Detvilsige,atdervarkons

ersafstandtil
tantbevægelseogbe-

hovforbevidstnavigationrundtomgivelserne.
i
Dennetesttypekaldesf

remover

for 8-konst.
•

Entesttype,hvortestpersonengikmedvarierendehastighed
to
ime
”haren”skiftende
i
8-talsbaner.Detvilsige,atdervarvarie

tersafstandtil
rendebevægelseog

behovfor
bevidstnavigationrundt
omgivelserne.
i
Dennetesttypekalde

fsremover

for 8-var.
Foragt ørebevidstnavigationnødvendigfortestpersonernevalgtevi,m
afsnit6.3.4,attestpersonerneskullegråundtimellemnogleforhindringe

edudgangspunkti
samtidig
r
med,atde

benyttedeapparatet.Forastikreant avigationenikkeblevautoma

tiseretfortestpersonerne,

blevopstillingenaforhindringernefleregangeændret,såledesrut

enændredes.Fornemtat

kunneændrepåopstillingenafforhindringernevalgtevting,
i somkontor

stoleogophængte

lagener,der
er
lette
aflytte
t rundtpå.
Foraht jælpe”haren”medatholdehastigheden,dervarpåkrævette

sttypen,gikhanrundt

medencd-afspiller,hvorpåderblevafspilletencdmednogletaktsl

ag,somhanskullefølge.

Til8-konstblevtaktslagenesattil60bpm(beatsperminute),hvilket

svarertilca.3km/t.Til
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8-varskiftedetaktslagenemellemhvadsvarertilhhv.ca.1ogc

a.5km/t.Detbenyttedetest-

programer
vist
bilag
i B.
Når
8-konstog
8-var
fremover
nævnessamletvilde
blive
kaldt

8-testtyperne.

7.2.2.4Situationer
Set
forhold
i
tilkategoriseringenade
fmobilebrugssituationer
omf

atter
eksperimentetaltsåde

sekstesttyper
vist
Tabel
i 10.
Type
abevægelse
f
Ingen Konstant Varierende
vigation

Type
anaf

Ingen

Sidde Løb-konst

Løb-var

Ubevidst
Bevidst

8-konst 8-var
og
Gågade

Tabel10.Oversigtoverdesekstesttypereksperime

Detskalbemærkes,atSiddeikkehelthørerhjemmedenne
i
tabel,da
forbindelsemeddenvandrendemobilitetstypeegentligeat
rst
skulleværetraditionelforavirke
t somreferencepunkttildeandre

ntetomfatter.

”ingenbevægelse”i
såtille.MendtaesttypenSidde
testtyper,harvvalgt
i at

lade
testpersonerne
siddened
stedet.
i

7.2.3Testopgaverne
Testopgaverneblevudformet,såddeækker
bådealmindeligbrugapr
f
funktionersommuligt,såledestestpersonenkommerud
alle
i hjørneraf
giveoos verblikoverdetkrævedetidsforbrugforhvertestsession
timinuttertilopgaveløsning.Etalternativvaratladeallet

havde
opgaver
noktilselvdenhurtigste
testperson,
lavede
vtiopgave
i
Pågrundadf emobilebrugssituationer,somvorestestkonfigurationert
ikke
muligtvedalle
testkonfigurationer
athavetestopgaverne
ligg

lity-laboratoriettilhan
efærdig.
r
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programmet.Forat
1
valgte
ven
i tidsrammepå

estpersonerudføreebestemt
t
antal

opgavermendetgjordetidsplanlægningsværereogblevderforfra

1
Vi
bruger
denne
i rapportordettestsession
om
det

ogrammetog
sm
å ange

valgt.Forast ikreavt i
r,somer
vist
bilag
i C.
agerhøjdefor,erdet
ende
peåbord
t vedsidenaf

forløb,en
testperson
gennemgår,frahan
ankommer

tilusabi-
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testpersonenunderopgaveløsningen.Samtidigtedr ethellerikkemuli

gtfortestpersonerne

bådeabenytte
t
eniPAQogholdeeark
t medtestopgaver.Forathol

deudførelsenadf efor-

skelligetestkonfigurationerens,blevopgaveløsningenudformet,såle

destestopgavernehver

stodmedstorskriftstørrelsepeåark
t A4-papir,somtestledere

nholdtopfortestpersonen,når

detvarnødvendigt.Testpersonenskullederforsåvidtmuligtselvhuske
lering,imenshanløste
den.
Detvilsige,
atopgaveformuleringe

testopgavensformurne
blev
lavetså
kortfattede
og

præcisesommuligt,somf.eks.”DinvenClausMadsenharfåetnyt

telefonnummer.Rethans

telefonnummer
til40151515”.

7.2.4Testforløb
Testforløbetblevplanlagt,såhver
testsessionville
tagemaksima
Medudgangspunkt
elementerne
i
fra

lt30minutter
atgennemføre.

[Rub94]
bestod
testforløbetaf
følgende
sekstrin:

1.Velkomst–Hertogtestlederimodtestpersonen.Eet ksempelpåt

estpapirettilvel-

komstenunder
8-var
er
vist
bilag
i D.
2.Oplæring–Herblevtestpersonenintroducerettildetmobileappar

at.Testpapirettil

oplæringenevist
r bilag
i E.
3.Introduktiontilopgaveløsningen–Herfiktestpersonenenforklaringaft
Testpapirettilintroduktionentilopgaveløsningenunder
8-var
er
vist

esttypen.
bilag
i F.

4.Opgaveløsningen–Her
løste
testpersonen
dsetillede
testopgaver.
5.Angivelse
aarbejdsbelastning
f
–Dette
punktforklaresnærmere
unde
6.Struktureretinterview
–Dette
punktforklaresnærmere
under
afsni

afsnit
r 7.2.8.
7.2.8.
t

7.2.5Testomgivelserogudstyr
Voresfirenyudvikledetesttyper
samtSiddeblevalleafholdti
endeaefkontrolrum
t
ogtotestrum,kaldettestrum1og2En
. skemat

etusability-laboratoriumbeståiskoversigtoverrum-

mene
evist
r påFigur
20.
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kontrolrummet
I
erderudstyrtilatstyrekameraerneogredigerevideoinput.Imellemkontrolrummet
og
testrummeneeder
r spejlglas,dergør,atmankan
sefrakontrolrummetoginditestrummene,men
ikkedenmodsattevej.Dererligeledesspejlglas
mellemdetotestrum,såledesmanfratestrum2kan
se
ind
testrum
i
1,menikke
den
anden
vej.
Itestrummenefindesdesudentokameraer,kaldet
kamera1og2som
, kanophængesrundtomkring
Figur 20.Skema tiskoversigtover
usability-laboratoriet.

rummene
i
pdåertilindrettede
jernstænger
loftet.
i
Derudovervarderunderudførelsenatesttyperne
f
placeretestkrivebordtiestrum1,somblevbenyttetvedangivelse

nafarbejdsbelastningen

samtinterviewet.Under
Sidde
blevskrivebordetogså
benyttettil
Vividstefratidligerebrugbarhedstest

opgaveløsningen.

[Bec02]at
,kameraerneikkealtidenok
r tilatdokumen-

tereinteraktionenmedemobilt
t
apparat,datestpersonenkanskyggefor

skærmenmedhån-

denellermåskeeså
rmobil,atkameraetikkekanfølgemed.V

har
i derforbenyttetmetoden

tiltrådløsoverførelseafskærmbilledetfraiPAQnævntiafsni

t6.4.2.1tilatoverføre

screenshotsaskærmbilledet
f
fraiPAQ’entilenbærbar
pc.Denne

bærbarepbclevtilslutteten

video-mixer,deroverførerskærmbilledetfracomputerentilredi

geringsudstyretkontroli

rummet.Denbærbarepcogvideo-mixerenvaropstillet
testrum
i

meneunderbrugbarhedste-

sten.
IforbindelsemedGågadeanvendtevietprogramtilatoptageog

gemmedetoverførte

skærmbilledesomenvideofilpådenbærbarepc.Denbærbarepbc levmedbr

agt
en
i rygsæk

af
kameramandenunder
opgaveløsningen
Gågade.
i
Opstillingen
testrummene
i
blevændretaltefter,omdetvarSidde

Løb, eller8-testtyperne,

derblevudført.Idenfølgendebeskrivelsetagesudgangspunktiopstill
testtyperne.Opstillingerne
for
deresterende
testtyper
kan
fi

ingenforLøb-

ndes
bilag
i H.

7.2.5.1Løb-testtyperne
Figur
21
viser
opstillingen
testrum
i
1under
Løb-konstogLøb-var.
Veddisse
testtyper
var
løbebåndetplaceretmidt
testrummet
i
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Kamera1varplaceretskråtbag
testpersonenforatvideofilmetestpersonensinteraktionmedapparatet.
Oprindeligtønskedeviatplacere
løbebåndet,såledesvki unnehave
kamera1overtestpersonen.På
grundahøjden
f
aløbebåndet
f
viste
detsigdogavære
t uhensigtsmæssigt,dadetgavrisikoforatestpersonernevillestødehovedetmod
kameraet.Vivalgtederforenplacering,dergavdårligerekameravinkelmentilgengældvar
ufarlig.
Kamera2varplaceretidetene

Figur21.Opstillingen
testrum
i
1vedLøb-testtype

rne.

hjørnealfokaletogblevbenyttettilatvideofilmebådeinterakt

ionmedapparatetsamttest-

personenotgestlederenunder
angivelsenaarbejdsbelastning
f
og

interviewet.

det
I enehjørneatestlokalet
f
varderudstyrtiloverførelsea

skærmbilledet
f
fraiPAQ’ensamt

enmonitor,hvorpåvideooutputfrakamera1ogskærmbilledetblevvistfor,a

testlederen

kunne
følge
medihvad
, testpersonenlavede
under
opgaveløsningen.

7.2.6Testleder
Testlederensarbejdsopgaverforbindelse
i
medudførelsenafbrugbarh

edstestenvarast tyre

testensforløb,somdeter
beskrevet
afsnit
i 7.2.4.
Underselveopgaveløsningenvartestlederensrollebegrænsettiludel
testpersonenfortestopgaverneogderudoverkunfungeresomobservatør.Hvi
glemteatænke
t
højt,vardetendvideretestlederensansvarafå
t
vedapåminde
t
hamomdet.Under8-testtyperneskulletestlederend
nenopmærksompåafstandskravet,hvistestpersonenentenkomfortætpå
længere
bagudenddteometer,somde
fikbeskedpaåholde
t somafs

ukkendeapræsentere
t
esntestperson
ham
gang
i meddetteigen
esuden,gøretestperso”haren”ellerfaldt
tandtil”haren”.
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Forasikre
t audførelsen
t
abf rugbarhedstestenvardensamme

foralletestsessioner,vardet

altiddensammeperson,dervartestleder.
alle
I testopstillinge

var
r testlederensåvidtmuligt

placeretvedsidenaeller
f nærheden
i
atestpersonen,
f
datest

lederenskullehavemuligforat

præsentere
testopgavernefor
testpersonen
det
i øjeblik,
der
var

brugfor
det.

7.2.7Testpersoner
Litteraturenharmangebudpå,hvormangetestpersonerernødvendige

foratudføreenbrug-

barhedstest.IfølgeRubinefire-fem
r
testpersonernoktilattes

tedenoverordnedebrugbarhed,

mensamtidiganbefalerhan,atenbrugbarhedstestomfattermindst

ottetestpersoner,dader

medfire-fempersonerstadigeernvissandsynlighedforaoverse
t

eventueltkritiskeproble-

mer [Rub94,s.128] Ifølge
. Nielsenkanenbrugbarhedstestmedfemtestpersonerdog
afallebrugbarhedsproblemernevedetgiventsystem

[Nie00]Også
.

finde85%
[Vir92]harfundetatfem

personer
er
noktilatfinde
80%
afalle
brugbarhedsproblemerne.
Ifølgelitteraturomstatistikedet
r dognødvendigtmedfleretest

personer(>30)forsenereat

kunnefåstatistisksignifikanteresultaterudafenanalyseaf

dataopnåetfortesttyperne

[And99,s.265-267]

Dette
. edog
r kunforeksperimenter,hvorénfaktorundersøges,idetder

testafflere
faktorer
er
behovfor
endnufleretestpersoner.De
ersårobuste,atmankanværeforholdsvissikkerpåresultaternes

ved

findes
r dog
statistiske
tests,som
elvmednedtiltiellerfærre

testpersoner [Rob83,s.79] .
Påbaggrundatidsmæssige
f
ressourcer,formåletmedtestenogovens

tåendediskussionvalgte

viatbenytteottetestpersonertilhverafdesekstesttyper,

foratdekansupplerehinandenog

findeflestmuligeproblemer.Detvilsigeaeksperimentet
t
i

altblevplanlagttilatomfatte48

testsessioner
og
testpersoner.
Foratkunnesammenlignedesekstesttyperoghavemindstmuligva

riationmellemtestper-

sonerne
opstillede
vfølgende
i
kravfor
valgatestpersoner:
f
1.Derskulleværesåfådemografiskeforskelle(alder,uddannelse
muligtmellemgrupperneatestpersoner
f
tilde
sekstestt
2.Testpersonerne
skulle
være
realistiske
brugere
aprogrammet.
f
3.Testpersonerne
skulle
være
nemme
afå
tfati.
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Påbaggrundaovennævnte
f
kravvalgtevat
ibenytte4semesters
.

informatik-ogdatalogistu-

derende,
somer
enstor
gruppe
astuderende
f
pIånstitutfor
Datalogi

.

Foratsikreader
t varsåfdå emografiskeforskellemellem

testpersonerneunderdesekstest-

typersommuligt,blevfordelingenatestpersoner
f
udførtpåbaggrundaf

etspørgeskema,som

testpersonerneudfyldte.Spørgeskemaet,somomhandlertestpersonernes

erfaringmedmobil-

telefonerogPDA’ersamtdereskendskabtilSMS-beskeder,ervis

bilag
it IDa
. nogleatestf

personernedesudendeltogvi oresbrugbarhedstestpåforrigesemes

terblevderogsåtaget

højde
for
dette.

7.2.8Målingsmetoder
Foratkunnevurdereogsammenlignetesttyperneudfraformåletb

eskrevet
afsnit
i 7.2.1,blev

følgende
fire
aspekter
registreretunder
brugbarhedstestene:
•

Brugbarhedsproblemer –blevregistreretigennem”tænke-højt”samtvideooptagelserne
atestsessionerne.
f

•

Arbejdsbelastning
–blev
måltmedNASA
TLX-proceduren.

•

Tilfredsstillelse
–blev
fastlagtgenneminterviewet.

•

Effektivitet–1blevundersøgtpåbaggrundafantalløstetestopgaver,antalfejlt

ryk

medpennenm.m.,somblevregistreretved
tidtagning
oogptagelseaf

skærmbilledet.

NASATLX-procedurenogdetstruktureredeinterviewdersammenm

edvideooptagelserne

blevbenyttettilatmåle
orgegistrere
dfeire
aspekter,g

ennemgås
de
ifølgende
afsnit.

7.2.8.1NASATLX-proceduren
Efteropgaveløsningenvurderedetestpersonernearbejdsbelastningenv
TLX-proceduren.Denneprocedureevr algtpåbaggrundafbl.a.

edhjælpafNASA
[Hil92]som
, sammenligner

firemetodertilmålingafsubjektivarbejdsbelastningogkonkluderer
procedurenede
randre
overlegenmht.følsomhedoverfor
forskelle
ai

1
Med
effektivitetmenervdenne
ii sammenhæng,hvor

derfor
ikkeforvekslesmedvores
tidligerediskussi

,atNASATLXrbejdsbelastningeno.a.

effektivtbrugerenkanbenytteprogrammetogdetm
on
om,hvor
effektiv
enmetodetilbrugbarhedstest

å
er.
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Procedurengiver
ensamletarbejdsbelastningsscorebaseretpåe
af
seksfaktorer

[Hum88]De
. seksfaktorer
er

1

vægtet
t
gennemsnitafratings

:

1.Mentale
krav
2.Fysiske
krav
3.Tidsmæssige
krav
4.Anstrengelse
5.Præstation
6.Frustration
Beskrivelsenafaktorerne,
f
somde
blevpræsenteretfor
testperson

erneevist
r bilag
i J.

7.2.8.2Struktureretinterview
Detstrukturerede
interview
består
af
spørgsmålopdelt
tre
i hove
1.Programmet–rettetmodtestpersonensmeningomprogrammet.F.e
atprogrammeterbyggetforståeligtop,ogomhanhavdenoglegenere

dkategorier:
ks.omhansynes,
lleproblemer

medabruge
t programmet.
2.Testtypenr-ettetmoddenspecifikketesttypesomtestpersonen

oplevede.F.eks.om

testpersonensynes,detvar
naturligtatgåpeåløbebånd,
t
omha

nhavde
besvær
med
at

følgeefter”haren”ogomdetvarsværtatanvendeapparatetsa

mtidigtmed,athanbe-

vægede
sig.
3.Testopgaverne–rettetmodtestpersonernesvurderingaof pbygningen
genatestopgaverne.
f
F.eks.omdetvar
tilathuske
opgaverne,
når
ha

ogudformninnikke
havde
dem

foransig
hele
tiden.
Eteksempelpå
spørgsmålene
kanses
bilag
i Gsom
, indeholder
spørgs

originalteksten
I1
kaldesfaktorernehhv.MentalDe
formanceoF
g rustration.
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7.3
Udførelseafbrugbarhedstest
Desekstesttyperblevudførtovertougerogblevhovedsageligt

udførtsomplanlagt.Dette

afsnitbeskriver,hvordandkeonkrete
udførelser
forløb.
Testtyperneblevudførtfølgende
i
rækkefølge:Sidde,Løb-konst,Løb-var
og8-var.Rækkefølgenblevvalgtpåbaggrundaf,hvornårtestpersonerne

Gågade,
,
8-konst
havdetidtilatdel-

tage
brugbarhedstesten,
i
oghvornårvihavdeadgangtiludstyrsomusabi

lity-laboratoriumog

løbebånd.Rækkefølgengavosenfordeliat
,vui nderdeførstetesttyperi

kkerisikeredeat

værepåvirketafatvide,hvordanapparatetblevbrugt
Gågade,
i
som
havdevurderettilatværemestvirkelighedsnær.Derudoverfikviunderde
(Sidde,Løb-testtyperne)automatiseretde
dele
aforløbet,
f
som

vardentesttype,somvi
simpletesttyper
var
ensforalle
testtyper,før
vi

udførte
dm
e ere
komplicerede
testtyper.
Deafvigelserogændringer,dervarfraplanlægningen,beskrives

nærmere
følgende
i
afsnit.

Fotosaf
testopstillingerne
kanfindes
bilag
i K.

7.3.1Problemermedprogrammetshastighed
Underdesidstepilottestsapf rogrammetpåiPAQ’enopdagede
skærmbillederforegikmegetlangsomt,hvilketmedførte,atelemente
de
overlappede
detandetskærmbillede,mensprogrammetskiftede
melle
Disseproblemervistesigavære
t pågrundafejl
databasead
i
sombetød,athukommelsespladsikkeblevfrigivet,nårenSQL-forespørg
denmådeblevprogrammetshukommelsesforbrughurtigtsåstort,ath
bartforringet,ogliøbetafem-timinuttersbrugafprogramm
opbrugt.Dennefejl
Pocket
i
PC-operativsystemetfandtesikkepdåen

vi,atopdateringenafvisse
fra
r deteneskærmbillemtoskærmbilleder.
gangenpåiPAQ’en

[Mic02b],

selvarudført.På
astighedenblevmærketvaralthukommelsesplads
emulator,somvihavde

benyttettilstørstedelenaudviklingen,
f
og
havdederfor
ikke
vists

ig
under
programmeringen.

Foralade
t dennefejlgeneremindstmuligt
brugen
i
afprogram

metforsøgtevat
ioptimere

programmetvedaminimere
t
antallet
SQL-forespørgsler
af
o
afandredatastrukturer,hvordetvarmuligt.Dermedblevhukommelses
menddaer
stadig
var
behovfor
SQL-forespørgsler,
var
dele
apro
f

stedet
gi gemmedatavedhjælp
behovetformindsket,
grammetstadig
langsomt.
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7.3.2Testpersoner
Enstorudfordringmedhensyntilbrugbarhedstestenevistesigavæ
t

retestpersonerne.Tilat

begyndemedfikvfat
i56
i personer,somopfyldtevoreskravoger

nevilledeltage
testene.
i

Vivardognødttilatsuppleremedstuderendepåbasisuddannelsen,soml

igeledesopfyldte

kravene,davellers
i ikkekunnefnå oktestpersonertilGågade.Dette

skyldtes,atmangeikke

kunnelidetankenomatskullegråundt
gågaden
i
ogderforkunvilledelta

ge
de
i andretest-

typer.Somplanlagtfordelte
v48
iatestpersonerne
f
mellemtes

ttyperne.

fIorbindelsemedtestsessionernesketedetdogfleregange,at

entestpersonmeldtefrapga.

sygdomellerandet.Derudovervarderenkeltetestpersoner,derblevvæ
Dettesketeptårodsaf,atvisendteadskilligepåmindelserud

kudenamelde
t
fra.
førtesten.
alt
I varder12test-

personer,somikkemødteoptildenplanlagtetestsession.Uheldigvisv

arviogsånødsagettil

atflytteenkeltetestsessioner,daderopstodproblemermedflyt

ningaløbebåndet.
f
Testperso-

nerne,der
blevberørtafdette,var
dog
alle
stand
i tilatudføre

testene
peåsenere
t
tidspunkt.

Pågrundaovennævnte
f
omstændighederkunnevikke
i foå ttetestpersoner

pertesttype.Iføl-

ge [Rob83,s.80] erdetbedstmedelige
t antaltestpersonerpåhvertest.Der

forvalgtevat
iom-

rokeretestpersonerogaftaltenyetestsessionermedenkelte
omgangikkehavdefåettildeltentid,samtandrepersoner,viikkeha
ligresultatblevdermed,atdetlykkedesoasfå
toptagetsekst

afdeottepersoner,som
første
i
vdespurgtfør.Detendeestsessionerpr.testtype
stedet
i

for
de
otte,vihavde
planlagt.

7.3.3Testforløb
Underpilottestsvalgtevi,atoplæringog
introduktiontiltestopgaverneskulleforegå,menstestpersonernevarsamme
i
situation,somdevilleværeunderopgaveløsningen.Dettegavtestpersonerneet
parminuttertilatlæreabruge
t apparatet
ogsamtidigtvænnesigtiltesttypen.Det
vilsige,atvedSiddesadtestpersonerne
nedvedskrivebordet ogved Løbtesttypernegikdepåløbebåndet,som
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Figur22.Testpersonpåløbebåndet.
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detervist
Figur
i 22.Ved8-testtypernefulgtetestpersonerne

”haren”rundt
lokalet
i
ogunder

Gågadegikdpegåågaden.
Underpilottestmedløbebåndet,fandtviudaf,atløbebåndetadvarerbruger
hedsskiftmedenhøjbippende
lyd.Detteforsøgtevatslå
i fra,
da

enomethastighastighedsskiftene
henhold
i

tiltestkonfigurationernenetopskalværepludseligeforakræve
t
opmæ

rksomhedfratestper-

sonerne.Detvardogikkemuligtabt enytteindkodningafløbebåndet

u, denatlydenogså

kommed.
OmkringGågadeskaldetbemærkes,attestsessionernefandtste
gikpfåorskelligetidspunkter
pådagen.Dettebetød,atder
ikkevar
l
alletestsessionerne.Omformiddagenvarderfåmenneskermentil
ler,derskulleleverevarertilbutikkerne,mensderomeftermi

dsammedagogderforforeigetravlt
gågaden
i
under
gengældtrafikmedlastbiddagenvarfleremenneskerog

få
køretøjer.

7.3.4Testlederogandreroller
Testlederenvar,sombeskrevettidligere,
densammepersonunderalletestsessioner.Detoresterendemedlemmeraf
gruppenskiftedestilasttyrevideooptagelser,tageimodtestpersonerogagere
henholdsvis ”hare” og ”konstruktør”
undertesttyperne,derfandtsted
usabii
lity-laboratoriet.Figur23visertestleder,
”haren”og”konstruktøren”
gang
i under
entestsession.
UnderGågadeskiftedesdetoandre
medlemmeragf ruppentilatageimod

Figur 23.Situationfra 8 -testtyperne.Fravenstre
modhøjresestestlederen,testpersonen,”konstruktøren”og”haren”.

næstetestperson,sørgeforatdetbatteridrevenudstyrblevopla

detmellemtestsessionerneog

være
kameramand.
UnderdenførsteGågade-testsessionfandtvi,atopstillingenmedbå

detestlederogkamera-

mandvedsidenatfestpersonennoglegangemedførteenslagsbølge

brydereffekt,somvisti

Figur24.Detvilsige,atnårtestpersonengiknedadgaden,vardet

ikkealtidstrengtnødven-
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digtforhamatholdeøjemedandrepersoner,dadisseoftegiki

enstorbueudenom,nårde

fikøjepågruppenogkameraet.
de
I sidstefemGågade-testsess

ionergiktestlederderforbag

testpersonenforatmindskebølgebrydereffekten,dogundtagetdetidspunkter,hvor
nenbadomatse
entestopgave
igeneller
få
dennæste.

Figur 24.Testperson,testlederogkameramand
pågågaden.
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8Resultater
Dettekapiteludgørandendelafbestræbelsernepaåbesvare
t

delspørgsmål4,omhvoreffek-

tiveogvirkelighedsnæredneyudvikledetesttyperer
tilbrugbarh

edstest
en
imobilbrugssitua-

tion.
Kapitletsafsniteropdelteftertypenadata,
f derbliver

undersøgt.Førstundersøgestestperso-

nernesarbejdsbelastningvedhjælpaNASA
f
TLX-proceduren.Derefte

undersøges
r
nærmere

hvilkebrugbarhedsproblemer,derblevfundet,ogtilsidstundersøgesde

data,derblev

opsamletmedhenblikptåestpersonerneseffektivitet
brugen
i
aprog
f

rammet.Forhvertafsnit

beskrivesførstdatabehandlingen,hvorefter
resultaterne
undersøges.
Foralleafsnittenegælderdet,atviharfokuspåasammenlig
t

netesttypernepåbaggrundaf

begrebsrammenommobilitetogbrugam
f obileapparater,somhardanne
viklingenade
fnyetesttyper.Detvilsige,atvivilse
på,
om

baggrund
t
forudde
opsamlededata
kansigenoget

om,hvorvidtdenyudvikledetesttyperadskillersigfrahinanden.Vivil
hvordanvoresegne
testtyper
relaterer
sig
tilreferencetest

desudenundersøge,
typerne,
Sidde
oG
g ågade.

Diagrammerne,derbenyttestilatviseresultaterneforde

sekstesttyper,viseraltidgennem

rækkefølgenatesttyperne,
f
attesttypernetilhøjreinvolvererf

lereopmærksomhedskrævende

opgaverfortestpersonerneifølgeteorienomopgaveudførelseoga
Eksempelvisvilrækkefølgenei dt iagrammedallesekstestty

utomatiskbearbejdning.
perværeSiddeefterfulgtaf

Løb-konst,sombeggehar
toopmærksomhedskrævendeopgaver,derefterLøb-var

og8-konst,

sombeggehartreopmærksomhedskrævendeopgaver,ogtilsidst8-varogG
ge
har
fire
opmærksomhedskrævende
opgaver

1

.

fIorbindelsemedvoresarbejdeomkringanalysenarfesultaterne
relevant,benyttetdeafholdteinterview,dadisseoftekangive

ågade,sombeg-

harvi,
det
i omfangdeter
etnærmereindblik
baggruni

denfor
resultaterne.

1
Disse
talinkludererforalletesttyperne”tænkeh

øjt”-processen,dadenifølgeafsnit6.4.3een
rek

straopmærk-

somhedskrævendeopgave.
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8.1
Arbejdsbelastning
dette
I afsnitbeskrivesførst,hvorledesdatabehandlingenharfundets

tedogderefteranalyse-

resresultaterne
opnåetmedNASA
TLX-proceduren.

8.1.1Databehandling
Førstetrin
databehandlingen
i
ade
findsamledearbejdsbelastnings
atindføreværdiogvægtforhverfaktor
et
iregneark.Detteer

datavarforhvertestperson
gjortbådeforoverskuelighe-

densskyldogmedhenblikpådevidereudregningeradf ensamledearbej

dsbelastning.Et

eksempelpå
værdier
for
enfiktivtestpersonkan
ses
Tabel
i 11.
Udregningenafdensamledearbejdsbelastning

1
foregår
vedførstaut dregnedentilpassede

2
værdifor
hver
afdeseksfaktorer.Dennetilpassedeværdierværdienfor

hvor
, stor
enbelast-

ningfordennefaktortestpersonenfølteundertesten,multipliceretm

eddenvægt,somtest-

personenhartillagtfaktoren.Belastningenfindeshereftervedatadd

eredesekstilpassede

værdierogdivideredennesamledeværdimed15(pga.de15vægtetes

tpersonenharfordelt

på
faktorerne).
Udoverdisseudregningerharvudi
Værdi

regnetgennemsnittetfordesekstest-

Vægt Tilpasset
værdi

personerunderhvertesttypefor

Mentale
krav

15

2

30

dervedakunne
t
sammenlignetestty-

Fysiske
krav

40

1

40

Tidsmæssige
krav

10

0

0

benyttes
envariansanalysemedpost

Anstrengelse

75

3

225

hoct estsiformafFishersLSD.

Præstation

30

5

150

Frustration

55

4

220

perne.Foratsikrevaliditetenaf
sammenligningerne af testtyperne

Nårresultaterbenævnesmindresignifikante,edr etmedetsignifikansniveaupå10%.Nårdebenævnes
signifikante,erdetmedetsignifi-

Arbejdsbelastning

Tabel11.Eksempelpåværdierforarbejdsbelastning

1
Kaldes
originalteksten
i
for
”workload”.

originalteksten
I2
kaldes
den
tilpassedeværdi”adj

80

665/15= 44,33

ustedrating”.

.
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kansniveaupå5%.Nårdebenævnesstærktsignifikante,erdetmedets

ignifikansniveaupå

1%.

8.1.2Analyse
dette
I afsnitanalyseresførstværdiernefordensamledear
res mentalekrav , fysiskekrav og

bejdsbelastning.Derefteranalyse-

anstrengelse,somvivurdererharstørstinteresse
sammeni

hængmedteoriernebagdne yudvikledetesttyper.Defaktorer,de
lyseretnærmere
dette
i afsnit,er

dermed
r
ikkevilbliveana-

tidsmæssigekrav , præstation og frustration.Engennemgang

af
resultaterne
fra
disse
tre
faktorer
kanfindes
bilag
i L.
Fordensamledearbejdsbelastningogdterefaktorer,deranal

yseresnærmere,undersøgesde

opsamlededataførstmedhenblikphå elheden.Detvilsige,omdetumi
senogletendenser
forskelle
i
ellerlighedermellemdeseks

ddelbartermuligtat
testtyper
forhold
i
til,attesttyper-

neeudviklet
r
udfrateorienomopgaveudførelseogautomatiskbearbejdning
seresdoe psamlededata
lyset
i af,atvisseatesttyperne
f

Derefter
.
analy-

erudvikletmedudgangspunkt
fori

skelligegraderafbevægelse.Dettebetyderblandtandet,atvi

disse
i underafsnitvilsammen-

1

ligneSidde,Konst-ogVar-testtyperne

Da
. behovetfornavigationharværetenandenvigtig

baggrundforudviklingenatesttyperne
f
vildetteaspektligeledesblive
menligneLøb-testtypernemed8-testtyperne.Forhverfaktorvil
hvordandneyudviklede
testtyper
relaterer
sig
tilde
to
referen

undersøgtvedasamt
dertilsidstbliveundersøgt,
cetesttyper,
Sidde
oG
g ågade.

8.1.2.1Samletarbejdsbelastning
Opgaveudførelse
Figur25viserværdiernefordensamledearbejdsbelastning,somt
desekstesttyperfølte.Påfigurensesdet,atnårtesttypen

estpersonerneunderhveraf
ifølgeteorienomopgaveudførelse

involvererflereopmærksomhedskrævendeopgaver,somtestpersonenskaludføre
stigerdensamledearbejdsbelastning.Envariansanalyseviser,at
testtyperesrtærktsignifikant(F

samtidigt,

forskellenemellemdeseks

p<0,01).Detvilsige,atantalletaof pmærksom5,30=4,14,

hedskrævende
opgaver
en
itesttype
kan
have
indflydelse
pdåen
samled

1
Konst-testtyper
betegner
Løb-konstog
8-konst,men

aerbejdsbelastning.

Var-testtyper
s
betegner
Løb-var
og8-var.
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Enenkeltafvigelsefradennetendense8-konst,
r
somharstørresa

mletarbejdsbelastningend

både8-varogGågade.Dettekanmåskeskyldesdenfrustrat

ion,somtestpersonerneunder8-

konstfølte
højere
i
gradendtestpersonerneunderdeandretesttyper

Hverken
.
interviewsmed

testpersonerneellerandetopsamletdatagiverdogenforklari

ngpå,hvorfortestpersonerne

under
8-konstvar
megetfrustrerede.
Bevægelse

60

55

BenyttesFishersLSDtilat

konstharenanelsehøjere
belastning,menforskellener
ikkesignifikant.Dermedafviserresultaterneikkeanta-

Tilpassetværdi

Løb-konst,sesdet,atLøb-

40

48

35
27

30
20
10

gelsenom,atkonstantbevæ-

0
Sidde

gelseerhelt(ellerdelvist)
automatiseretogderforikke

48

50

sammenligne Sidde med

54

Figur 25.Samletbela

harnogenstørreindflydelse

Løbkonst

Løb-var 8-konst

8-var

Gågade

stningaftestpersonerneforhver
testtype.

på
testpersonernessamlede
arbejdsbelastning.
MedhensyntilLøb-varerderderimodenstærktsignifikantforskel
lastning
forhold
i
tilSidde.Varieretbevægelsekanaltsåbety

den
i samledearbejdsbedeenhøjerebelastningatfest-

personerneogdermed,atdeteer nopmærksomhedskrævendeopgave.Sammenli
konstogLøb-var,sesdet
Figur
i 25,atLøb-varharenhøjereværdi.
dels,atvarierendebevægelseem
r erekrævendeendkonstantbevægelse,
lemdissetotesttyperikkeesignifikant
r
ogdetkanaltsåi

gnesLøbDennetendensvisertil
daforskellenmel-

kkeafvises,atderingenforskeler

på
dem.
Sesderpå8-testtyperne,erdetsomsagt8-konst,dergivert
shersLSDviserdogingensignifikantforskelpådteo.Dennesam
ikke
afvise,atder
ingenforskeler
på
varierende
bevægelse
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estpersonenstørstbelastning.Fimenligningkanaltsåheller
og
konstantbevægelse.
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Navigation
SomdetkansespF
å igur25,erderingenforskel
den
i samledearbej
og8-var.Udfradisseresultatervirkerdetikke,somombehovetf

dsbelastningforLøb-var
ornavigation
laboratoriet
i

har
krævetøgetopmærksomhed
fra
testpersonerne
8-var
i og
dervedf

orhøjetbelastningen.

Da8-konstharhøjerebelastningendbåde8-varogGågade,kanderpå

trodsadf enstærkt

signifikanteforskelmellemdennetesttypeogLøb-konstikkevise

s,omdetskyldesbehovfor

navigationeller
nogetandet.
SammenlignesSiddemedGågadeerderensignifikantforskel,men
skyldesbevægelsensombevidstnavigation.DaGågadeharhøjeresaml
endLøb-var,erdetdogmuligt,atdetteskyldes,atbehovetfornaviga

dettekanligesåvel
etarbejdsbelastning
tionogsåharhaften

betydning.
Referencetesttyperne
Somdetses
Figur
i 25,er8-konstdentesttype,dervisermindst
ternefra8-konststemmerdogsomsagtikkeoverensmed,hvadvhavde
i f

forskelfraGågade.Resultaorventetudfrateo-

rienomopgaveudførelse.
MedhensyntilSidde
edet
r somforventetværdierne
for
Løb-konst,der
e

tættest
r
på.

8.1.2.2Mentalekrav
Opgaveudførelse
Figur
26viser
detilpassedeværdierformentalekravforhver
a
analyseviser,atderikkeenr ogensignifikantforskelmellemdes
p=0,12)ogforskellenekanaltsåskyldesandetenddetforskellige

de
fsekstesttyper.Envariansekstesttyper(F

5,30=1,91,

antalopmærksomhedskræ-

vende
opgaver
testtyperne.
i
Deterdoginteressant,atdervisersigentendenstilat

dementalekravstiger,efterhånden

somtesttypeninvolverer
flere
opmærksomhedskrævende
opgaver.
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Bevægelse
SammenlignesSidde,Løb-konstogLøb-var
ser
detudtil,atvarie

rendebevægelsestiller
stør-

rementalekravtiltestpersonerne.Varierendebevægelseer

altsåenkontrolleretopmærksom-

hedskrævendeopgave,somforventetudfrateorierneomautomatiskbearbe

jdning.Menogså

Løb-konstgiverenhøjere

250

værdiendSiddeogdette

204

antyder,atenkonstantbe-

200

185

digautomatiseretogaltså
ogsåeen
r opgave,derstillerkravomopmærksomhedfratestpersonen,selv-

Tilpassetværdi

vægelseikkeerfuldstæn-

148

150

126

100
50

omdetikkeerisamme
gradsomvarierendebevæ-

75
29

0
Sidde

gelse.Forskellenmellem

Løb- Løb-var 8-konst
konst
Figur26.Mentalekrav.

8-var

Gågade

Løb-konstogSiddeedr og
ikkesignifikant,selvomværdienforLøb-konstermereenddobbeltsåhøj.D
deresr torforskelpå,hvorhøjttestpersonerneunderhvertesttype

etteskyldes,at
harangivetdementale

krav.
Medhensyntil8-testtyperne,hvor
typenabevægelse
f
ogsåbør
vær

gerundlagforeneventuel

forskel,erderogsåentendenstilhøjerekravvedvarieretbevæge

lse.Forskellenmellem8-

konstog8-varedr ogikkesignifikantogvkan
i altsåikkeafvise,

atderingenforskelerpå

varierende
bevægelse
ogkonstantbevægelse.
Navigation
Betragtervvi ærdierneformentalekravmedhenblikpåbehovfornavig
umiddelbartmuligtatsigenogetpræcistmedhensyntildement
konstmed8-konstsamtLøb-var
med8-var
er
der
ingensignifikante
Dettekandelvistforklaresmediagttagelser,viforetog
under
viobserverede,attestpersonernestortsetignorerededfeorhindring

84

ation,edr etikke
alekrav.SammenlignesLøbforskelle
mellemdem.
udførelsena8-testtyperne,
f
hvor
er,dervaropstillet.Dette
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understøttesatfestpersonernesforklaringerunderinterviewene,hvor

flereudtalte,atdeblot

holdtøje
med,hvor
”haren”gik,
og
dervedundgik
selv
askulle
t navigereb

evidst.

SammenlignesSidde,hvorderingenbehovfornavigationer,medGågade,hvor
teorienomautomatiskbearbejdningvar
påkrævetbevidstnavigation,er
re,menikkesignifikant,vedsidstnævnte.Dehøjerekravkandogskyldes

derifølge
dementalekravhøjeat
,testpersonerne

ogsåebevægelse
ir
under
Gågade.
Referencetesttyperne
Somsagtviser
envariansanalyse,atder
samletsetikke
er

nogen
signifikantforskelpå
dseeks

testtyper.PåFigur26sesdetdog,at8-konsterdentesttype,

derertættestpåaopnå
t mentale

krav
samme
i
gradsomGågade.DerimodstillerLøb-varog8-v
tiltestpersonerneendGågade.Detteptårodsaf,atdisseelle

artilsyneladendehøjerekrav
rsindeholderligesm
å angeeller

færre
opmærksomhedskrævende
opgaver
end
Gågade.
Medhensyntilmentalekravedet
r Løb-konst,derertættestpåS

idde,somviogsåhavdefor-

ventetdetudfra
teorienomopgaveudførelse.
8.1.2.3Fysiskekrav
Opgaveudførelse
Figur27viserdetilpassedeværdierfordefysiskekravfor
per.
Envariansanalyseviser,atderikkeesignifikant
r
forskel
p=0,79)ogforskellenekanaltsåskyldesandetenddetforskellige

hverafdeseksforskelligetesttymellemtesttyperne(F

5,30=0,48,

antalopmærksomhedskræ-

vende
opgaver
testtyperne.
i
DogadskillerGågadesigendelfradeandretesttyper.Dette
underGågade
højere
i
gradendtestpersonerneunder8-testtyperne

kanskyldes,attestpersonerne
vartvungettilindimellem

atse
opfor
atnavigere.Dette
underbyggesaf
interviewene,
hvor
te

stpersonerne
under
Gågade

forklarede,atde
ikke
selvfølte
nogetstørre
behovfor
navigation
p

ga.bølgebrydereffekten.
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Detskalbemærkes,atdefysiskekravikkekundækkergangbevægelsen

menogsådfeysiske

krav,derstillesforainteragere
t
medprogrammetdvs.bevægels

enafarmeoghænder.For

eksempelsyntesentestpersonunderSidde,atder

250

skulle trækkes meget i

kommendeellerssadstille
ogroligtvedetbord.Omvendtangavenkeltetestpersoner

under

Tilpassetværdi

enhøjværdi,selvomved-

194

200

scrollbarerogangavderfor

150
117

127

118

112

92

100
50

Var-

testtyperne lave fysiske

0

krav,fordideikkemente,

Sidde

atdervarmegenscroll-

Løbkonst

Løb-var 8-konst

8-var

Gågade

Figur27.Fysiskekrav.

ning.
Bevægelse
DefysiskekravviseringenstørreforskelpåLøb-konst,Løb-var,8
nerneføltealtsåtilsyneladendeikkenogenstørreforskelpå,hvorhå
gåmedenkonstantellervarierendebevægelse.Igenkandettesky

-konstog8-var.Testpersordtdetvarrentfysiskat
ldes,atfysiskekravifølge

definitionendækker
mere
endblotbevægelsen
abenene.
f
Navigation
HvismansammenlignerværdierneforhenholdsvisLøb-konstog8-konstsa
var
indikerer
disse,atheller
ikke
behovetfor
navigationhar
betydning
SomsagterdertydeligforskelmellemGågadeogdeandretes
testpersonernesbevægelse,behovfornavigationellernogethelttredje

mtLøb-varog8for
de
fysiske
krav.
ttyper,menomdetteskyldes
er
,ikkemuligtatudta-

le
sig
om.
Referencetesttyperne
Medhensyntilfysiskekraveder,
r somveddementalekrav,ikkenogen
pådseekstesttyper.SermannærmerepF
å igur27,erderdahe
værdier
ligger
procentvistmegetnærmereGågadeenddaendres,men8-
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signifikantforskel
lleringenatesttyperne,
f
hvis
var
er
dogdentestty-
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pe,somdette
i eksperiment,erkommettættestpå.Denmanglende

forskelkan,somnævnt

underdementalekrav,skyldes,at8-testtypernemodsatvoresintent

ionerifølgetestpersoner-

ne
ikkegavbehovfor
navigation.
OgsåmedhensyntilatligneSiddeeder
r ingenade
f andretest

typer,dermarkantskillersig

udfra
daendre.Figur
27viser,
atdeter
Løb-var,hvisværdie

tættest
r
på
Sidde
medhensyntil

denne
faktor.
8.1.2.4Anstrengelse

250

Opgaveudførelse

228

200

178

186

8-var

Gågade

anstrengelse
de
iseksforskelligetesttyper.Værdienfor
anstrengelse blev angivet

Tilpassetværdi

163

Figur28viserværdiernefor

150
106

100
52

somenseparatværdiuaf-

50

hængigafdeandrefaktorer

0

af testpersonerne, men er

Sidde

alligevelidefinitionenbe-

Løb- Løb-var 8-konst
konst
Figur28.Anstrengelse.

nævntsomenslagskombinationadf etoforegåendefaktorer,mentaleogfysiskekrav.Ifølg

e nvariansanalyseadf isse

værdiererder,modsatresultaternefradefysiskeogmentalekr

av,herensignifikantforskel

pådseekstesttyper(F

p=0,02).Detvilsige,atantalletafopmærksomhedskrævende
5,30=3,27,

opgaver
en
itesttype
kanhave
indflydelse
paånstrengelsen
FishersLSDviser,atdetisærerSiddesammenlignetmedde
serenforskel.Dettestemmeroverensmedforventningerneom,at
mindrekrævendebådefysiskogmentaltenddeandretesttyper,hvort

andretesttyper,dertydeligtviSiddeemere
r afslappetog
estpersonernebliver

udsatfor
flere
opmærksomhedskrævende
opgaver
samtidigt.
Bevægelse
MedundtagelseaLøb-var
f
eranstrengelseforSiddesomsagt
dretesttyper.Fordennetesttypeeværdien
r
dogstadignoget

signifikantlavereendalleanhøjereendSidde,somdetogså
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kanses
Figur
i 28.Dabevægelseeet
rafdeelementer,somf

indes
alle
i andretesttyperend

Sidde,virker
detsandsynligt,atforskellen
skyldesdette.
Deternogetmereoverraskende,atdetbådeforLøb-og8-te

sttypernevisersig,atanstrengel-

seehøjest
r fortestenemedkonstanthastighed.Dettestemmeri

kkeoverensmedresultaterne

for
mentale
ofgysiske
krav,menforskellene
eikke
r signifikant

e.

Hellerikkevedundersøgelserafandreresultater,såsomværdier
ellerantalletafløstetestopgaver,viserdersigtendense

neforderesterendefaktorer
r,derkanhjælpetilatforklaremisfor-

holdetmed,atVar-testtyperneemindre
r
anstrengendeendKonst-te

sttyperne.Forskellenkan

dogskyldes,attestpersonernevedvariabelhastighedfiknoglestil
stånæstenstilleendelaftiden,idetdeherblotskullefølge”

leperioder,hvordekunne
haren”ellerløbebåndet,som

bevægede
sig
medkm/t.
1
Navigation
Somnævntovenfor,hartestpersonerneunderSiddeangivetbetydeligtla

vereværdierforan-

strengelseendtestpersonerneunderdeandretesttyper.Udoverden

øgedebevægelse,kandet,

atderebr ehovfornavigation,selvsagtogsåværeenbetydendefors

kelmellemSidde,8-

testtyperne
oG
g ågade.
SammenlignesLøb-testtypernemed8-testtyperneedr ering
altsåikkesikkert,atforskellene
værdierne
i
skyldesbehovetfor

ensignifikantforskelogdeter
navigation.Somnævntunder

mentalekravkanforskellenderimodskyldes,avt oresforhindringer

ikkenødvendiggjorde

særligmegenbehovfornavigation,nårtestpersonenblotkunnefølge”haren”
tilGågadeeder
r ingensignifikantforskel.Dettekanskyldes

Også
. forhold
i
problemetmed,atkameramand

ogtestlederundertestenedannedeen”bølgebryder”,derfikandrefolk

tilatgå
en
i storbue

udenomtestpersonen.Flereatestpersonerne
f
forklaredeunderinter

viewet,athvisdehavde

gåetalene,ville
dethaveværetnødvendigtmed
megen
mere
opmærksomh

edpnåavigationen.

Ogsåtestpersonerunderandretesttyperudtalte,atdemente,atm
gøre
detsværere
abenytte
t
apparatet,samtidigtmedade
tskul

odgåendemenneskerville
legå.

Referencetesttyperne
PåFigur28sesdet,attesttypen,hvisværdiforanstrengelsem
var.
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Somsagtvirkerdetbesynderligt,atLøb-konstskulleværemere

anstrengendeendLøb-var.

Afsammegrundvirkerdetbesynderligt,atLøb-varerdentesttype

der
, mindermestomSid-

de.

8.1.3Delkonklusion
Udfraanalysenaresultaterne
f
framålingenaarbejdsbelas
f

tningsesdet,atdetertesttypen8-

konst,dermindermestomGågade.Detvilsige,atudfraenformodni

ngom,atGågadegiver

demestrealistiskeresultater,kanvikonkludereafor
t alave
t e

ntestsituationlaboratoriet,
i

somlignerenvirkelig,mobilbrugssituation,erdetnødvendigtattage

højdeforbevægelseog

tilenvisgradogsåbehovfornavigation.Dettepassermedkateg

oriseringenaftesttypernes

situation,somvist
Tabel
i 10
afsnit
i 7.2.2.4.Detskaldogbemærkes,at
lede
testtyper,medhensyn
tilandre
afaktorerne,
f
belastede
te

nogleade
fnyudvikstpersonernemere
endGågade.

UdfraangivelsernemåltgennemNASATLX-procedurenkanvde
i

sudenkonstatere,atantal-

letaof pmærksomhedskrævendeopgaveren
i testtypeharensignifika

ntindflydelsepåden

samledearbejdsbelastning.Dettebekræfterteorierneomopgave

udførelseogautomatiskbe-

arbejdning,somtesttyperneblevudvikletpåbaggrundaf.Detvilsige,at

varierendebevægel-

seogbehovforbevidstnavigationeopmærksomhedskrævende
r
opgaverogjofle
opgaver,enbrugerhar
en
i brugssituation,jomereedet
r nødvendig

readf isse
at
tdeleopmærksomhe-

den.
Begrænsninger
Underanalysenvistedersignoglesammenhænge,somsammenmedudtal

elserfrainterview-

ene,kansigenogetom,hvorgodtvorestesttypererudviklet.Foreksemp

elviserresultaterne

forvisseafaktorerne,
f
atbehovetfornavigation,somviønskedeaopnå
t v

edaændre
t testop-

stillingenogruterne
8-testtyperne,
i
tilsyneladendeikkevars
omopgaveudførelseogautomatiskbearbejdning.Også
Gågade
i
eres
r

tortnoktilatbekræfteteorierne
ultaterneikkeheltsom

forventede
pga.voresopstilling.
Underudførelsenaeksperimentet
f
opdagedevdesuden
i
entendenstil,at
derSidde,somertesttypenmedfærrestopmærksomhedskrævendeopgaver
om,hvaddelavede.Determuligt,atdettekanhavegjortforskel
Siddeogdaendretesttypermindreudtalte,enddreeelter.F.eks
varhavekompenseretfordetstørrekravomopmærksomhedpbåevægelse

testpersonerneuntænkte
,
merehøjt
lene
arbejdsbelastning
i
for
kan
. testpersonerneunder8ognavigationved
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atfjerneopmærksomhedfra”tænke-højt”-processenogdervedhararb

ejdsbelastningenikke

føltessåhøj.Muligvisvilbrugaefnandentestprotokolkunneundgåapåvir
t

keresultaterne

pådennemåde.Dervedkunnevmed
i størresikkerhedhaveafgjortombevæge

lseognaviga-

tionhar
indflydelse
paårbejdsbelastningen.
MedhensyntilbrugafNASATLX-procedurenerdetenusikkerhedsf

aktor,atdeangivne

værdieresramletudfra36testpersoner,somhverhardeltaget
ei

ntesttype.Hvisdethavde

væretmuligtatladehver
testpersonprøveallesekstesttyper,

kunnetestpersonenhaveangivet

arbejdsbelastningenforhveratfesttypernesetforhold
i
tilhina

nden,hvilketkunnegiveet

mere
reeltsammenligningsgrundlag.
Detvardogikkemuligtatbenyttesammetestpersontilfler

etestsessioner,idettestpersonen

villeopnåerfaringmedprogrammetunderdenførstetesttypeog

derforbevidstellerubevidst

kunnebenyttedenopnåedeerfaringunderudførelsenaden
f næstetesttype,
følgenatesttyperne
f
kunnefbå etydningforbl.a.antalletaff
ten
brugen
i
aprogrammet
f

[Rob83,s.31]

hvormedrækkeundneproblemerogeffektivite-

.

8.2
Brugbarhedsproblemer
dI etteafsnitbeskrivesførst,hvordandatabehandlingenafdefundnebrugba
harfundetsted.Derefterforetagesenanalyseadf ebrugbar

rhedsproblemer
hedsproblemer,somerfundeti

forbindelse
meddenpraktiske
brugade
fsekstesttyper.
oI vervejelserneomstrukturogindholdaaf nalysenabf rugbarhedsproble
udgangspunkti

[Jef91],[Kar92]

merneharvtaget
i

og[Nie92] som
, alleomhandlersammenligningafmetodertil

brugbarhedstest.Somvigtigefaktorer
for,hvorgodenmetodetiltes

af
tbrugbarheder,opstil-

lerdisseartiklermængdenaffundnebrugbarhedsproblemeroghvorkrit
blemerer.Viharderforvalgtatladedfeørstedeleaaf
udoverbeskrivessidstafsnittet
i
deresultater,somforskelli

iskedefundnepro-

nalysenomhandledissefaktorer.Dergekombinationeradf eudførte

testtyper
giver.
Somsupplementtilanalyserne,der
er
beskrevet
dette
i afsnit,
medforskelligetilgangsvinklertildefundnedataombrugbarhedsp
erbeskrevet
bilag
i OResultaterne
.
adem
f vilkortblivebes
deter
relevant.
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8.2.1Databehandling
8.2.1.1Indledendeforberedelse
Foraanalysere
t
brugbarhedsproblemernelavedevførst
i indledende

prøve-gennemsynafto

videooptagelseraef ntestsessionforSiddeogentestsessionfor

Gågade.Grundentil,atvi

valgtenetopdissetesttyper,var,atdetpåbaggrundateorien
f
om

opgaveudførelsekunnefor-

ventes,atdissevardetomestforskelligetesttypermedhensyn

tilantalletaof pmærksom-

hedskrævendeopgaver.Efterprøve-gennemsynenediskuteredevihvilkeproblemt

yper,der

var
fundet,samthvordandsekulle
noteres.
Baseretpåprøve-gennemsynene,

[Jef91], [Sko01] og
voresforudgåendeideerom,hvadebrugt

barhedsproblemer,definerede
vet
ibrugbarhedsproblemsom:
”Althvadderkanforhindre,forsinke,forvirreellerirritere
under
arbejdetmedsystemet–altfra
systemfejltilstave

brugeren
fejl”.

8.2.1.2Gennemsynafvideoerne
Efterdeindledendegennemsyngennemgikvivideooptagelserneaaf l

letestsessionernefor

dervedatfindefremtilhvilkebrugbarhedsproblemer,hvertestper

sonhavdefundetunder

opgaveløsningen.
Forikkealade
t opsrægeaen
ftesttypeforegikgennemgangenavi
f

deoerne
tilfældig
i
række-

følge.Detvilsige,atvivalgteentilfældigtesttype,genne

msåtotestsessionerpåvideofra

dennetesttypeogvalgtederefterennytesttype.Efterat

havegennemsettotestsessionerfra

alle
testtyper
startede
vforfra.
i
Undergennemsynetahf vertestsessiongennemgikviéntestopgavead
hverisær,hvilkeproblemer,vimente,testpersonenfandt.Detteble
problemertestpersonenselvnævnte,samthvisvkunne
i
se,atvedkommende
veløsningen,blevirritereteller
forvirret.Eftergennemsynetdi

gangenognoterede
vgjortbådeudfra,hvilke
gik
stå
iopgai
skuteredevfællesskab
ii
præcis

hvilke
problemer,der
skulle
nedskrivesfor
testpersonen.
alt
I blevderfundet57forskelligebrugbarhedsproblemer.Ensamlet

oversigtoverdissepro-

blemerkanses
bilag
i Mmedbeskrivelsenafproblemet,somdet

blevnoteretundervideo-

gennemsynene.bI ilagNerdetforhvertbrugbarhedsproblemvist,hvilke

testpersoner,der

fandtdette
problem.
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8.2.1.3Severityrating
Eftergennemsynafalletestsessionernegavvi,forakategoris
t

ereproblemerne,enseverity

1
ratingbaseret
påproblemkategorierne
Tabel
i 12,somerkonstrueretaf

[Sko01]
påbaggrund

af [Dia01]Dette
. foregik
to
iomgange.
den
I førsteomgangarbejdedehvereva
gigtaf
de
andre
opglacerede
alle
problemerne
en
iaproblem
f
•

Kosmetisk

•

Alvorlig

•

Kritisk

luatoruafhænkategorierne:

Udoverdissetrekategoriergavvdesuden
i
enseverityrating”ikke

etproblem”tilproblemer,

somvimente,ikke
skyldtesprogrammeteller
apparatet.
Mensvgav
i disseseverityratings,havdevkun
i beskrivelsenaproble
f

metatgåudfraogin-

genoptegnelseroverpræcis,hvormangetestpersoner,derhavdeople
skyldtes,atviønskedeavære
t suåpåvirkedesommuligtaf,atvis

vetproblemet.Dette
elvhavdeudførtde36test-

sessionerogderforkunnerisikereautomatiskaville
t givehøje

ratingstildeproblemer,som

mange
testpersoner
havde
oplevet.
Brugssituationen
Forsinket

Irritation/

Forventningvs.faktisk

Problemkategorier

Irrationalitet
Kosmetisk
Alvorligt
Kritisk

<
minut
1
Flere
minutter

Lettere
Middel

Fuldstændigt(går
i

Stærk

stå)

Tabel12.Kategoriseringafbrugbarhedsproblemer

Valgetaf,hvilkenproblemkategorietproblemskulleplaceresiblev
,

Mindre
forskel
Betydelig
forskel
Kritiskforskel
[Sko01].

tagetudfradenalvorlig-

steproblemkategori,sombedømmelserneaproblemet
f
hørtetil.Etekse

1
Vi
brugerherudfra[Rub94]denengelskebetegnels

heltdækker
detsamme.
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problemnr.56

1

Dette
. problemsinkedetestpersonerne
et
iellerflereminutter

gorikosmetiskelleralvorligt),mendetskyldtes,atsystem

(problemkate-

etvirkedemegetforskelligtfra,

hvadmangeatestpersonerne
f
havdeforventet(kritisk),ogirrite

redemange(alvorligt).Udfra

dette
blevproblemetkategoriseretsomkritisk.
Hviseproblem
t
blevoplevetaffleretestpersonerogblotenadis
f

seoplevedeproblemetsom

kritiskeller
alvorligt,blev
problemetogså
her
givetden
højeste

rating.

Andendelforegikfiællesskab,hvorvei fterhverisæraht avegennem

gåetalledefundne

brugbarhedsproblemer,diskuteredeosfremtil,hvilkenendeligrating
have.Dettesketeved,atvihverisærangavdengivneratingoga

hvertproblemskulle
rgumentetfordette.For24

afproblemernehavdealletregivetsammeindledenderating,for

andre27problemer
havdeto

afogs ivetsammeindledenderating.Veddesidsteseksprobleme

var
r derindledendegivet

treforskelligeratings.Veddissesidsteseksproblemerble

vdog
i hurtigtenigeom,hvilken

ratingproblemetskullehavevedaargumentere
t
udfraTabel12.V

oresratingsaproblemerne
f

er
vistsammenmedoversigten
over
de
fundne
problemer
bilag
i M.
Denne
fremgangsmåde
eblandt
r andetbaseretpå

[Jef91].

8.2.2Mængdenafproblemer
dette
I afsnitbenyttesmængdenafundne
f
brugbarhedsproblemerti

sammenligning
l
atesttyf

perne.Førstsammenlignesdetsamledeantalbrugbarhedsproblemer,
hvertesttype,hvoreftervibeskrivertreårsager,somkanforklare
testtyperne.Derefter
forklareskortdeyderligere
analyse

somblevfundetunder
defundneforskellemellem

r,
somer
beskrevet
bilag
i O.

dette
I ogfølgendeafsniterdebrugbarhedsproblemer,somharfå
”Ikkeept roblem”,frasorteretforbindelse
i
medanalyserne.De
brugbarhedsproblemer,somvivurderer,attestpersonerneharfundet.De

etseverityratingen0dvs.
,
rvedservki unpådereelle
rmedbliverdetsam-

lede
antalbrugbarhedsproblemer,somanalyseres,53.

1
Problembeskrivelsen
fornr.56lyder
bilag
i Msom

”: Brugerenkanikkese,ombeskedenkansendestilto

personer”.
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8.2.2.1Antalbrugbarhedsproblemerunderhvertestt

ype

Figur29viserdetantalbrugbarhedsproblemer,somblevfundetunderhv

ertesttype.Somdet

kanses,fandtingenatfesttypernesamtlige53brugbarhedsprobleme

r.Derblevfundetflest

problemeratfestpersonerneunderSidde,somtilsammenfandt34problemer
femtesttypererantalletaffundneproblemervæsentligtlave

For
. deøvrige

remed23fundneproblemerved

Løb-konstogGågadesomdethøjesteog18fundneproblemer
8-konst
i
somde

laveste.
t
Sid-

de
fandtdermedmellem48%
og
89%
flere
problemer
end
døevrige
test

typer.

Detvilsige,attesttyperne,hvor
50

finderfærreproblemerendtesttypen,hvortestpersonerneikke
eribevægelse.Sammenlignes
Løb-konstoverforLøb-varsamt
8-konstoverfor8-varefrorskel-

Antalfundneproblemer

testpersonerneeribevægelse,

40

34

30

23

21

20

20

23
18

10
0

len
antallet
i
affundneproblemer

Sidde

kuntreproblemerogdermedså
beskedent,atdennesammenlig-

Løbkonst

Løb-var 8-konst

8-var

Gågade

Figur 29.Fundnebrugbarhedsproblemerforhvertes
type.

ningikkekanbenyttestilatkonkludere,

hvorvidtforskelligetyperabf evægelseharnogenindvirkningpåantall

etafundneproble-

mer.
8.2.2.2Primæreårsagertilflerefundneproblemer

underSidde

Antalletaffundnebrugbarhedsproblemervurderes,somtidligerenævnt,
stefaktorer
en
isammenligningabrugbarhedsmetoder
f
interessantatundersøge,hvilkeårsagerderertildenstorefo

somenade
f vigtig-

[Jef91],[Kar92] og [Nie92]

Det
. erderfor

rskelmellemSiddeogdøevrige

femtesttyper.
For
atudpegeårsagerne
tilforskellene
mellemSidde
odge
turstudieaf

[Hen95],[Jef91],[Kar92]

andre
testtyper,lavede
vet
ilittera-

og [Nie92] samttilsvarendeartikleromsammenligningeraf

metodertilbrugbarhedstests.Voresfokusundersøgelsen
i
afdissea
beskrivelserogbrugaforskellige
f
formerforkategoriser

rtiklervaraltedeefter
ingabrugbarhedsproblemer,
f
somvi

kunneanvendepådefundneproblemer.Dervedønskedevmed
i udgangspunktde
i fundne

94

t-

Kapitel8–Resultater

problemeratafklare,omdeforskelligetesttyperfandtforskel

ligekategorierafbrugbarheds-

problemer.
Voresundersøgelseadisse
f artiklerogforsøgpåabenytte
t

deforeslåedekategoriseringsfor-

mererbeskrevet
bilag
i O.1.Erfaringenfradenneundersøgelse

ogforsøgenevar,atderikke

varkategoriseringsformer
den
i undersøgtelitteratur,som
ei

ndirekteellertilpassetversion

kunnehjælpemedatforklareforskellenai ntalletafundnebrugbar

hedsproblemermellem

Sidde
odgøevrige
femtesttyper.
Forsøgenepaåbenytte
t
dfeorskelligekategoriseringsformerbe

kræftededognogleindtrykaf

muligeårsagersomvidannedeous ndervideogennemgangenadf eforske

lligetestsessioner.

Medudgangspunkt
disse
i muligeårsagerharviefterfølgendeana
merneudfraderesbeskrivelserogdetantalgange,somdetenke

lyseretbrugbarhedsproblelteproblemforekom
de
ifor-

skelligetestopgaver
den
i enkeltetesttype.Udfradenneundersøgel

sevurderervi,atderertre

primæreårsagertildenstoremængdeafundne
f
brugbarhedsprobleme

under
r Sidde,somkan

beskrivessom:
1.Testpersonerne
under
Sidde
påvirkesmere
alangsom
f
responsfra
p

rogrammet.

2.Testpersonerne
under
Sidde
afprøver
flere
ting
programmet.
i
3.Testpersonerne
under
Sidde
”tænker
mere
højt”.
Eteksempelpå,hvordandenførsteårsagvisersig,erdeopsamlededat

oamkringproblemnr.

1
12Dette
. problemopstod,nårentestpersonhavdetrykketpåenknapogpr

langtidomatskiftetilnæsteskærmbillede,attestpersonenbl

ogrammetvarså
evutålmodigogententrykkede

påknappenigenellergjordeansatstildet,indenskærmbilledetvar

skiftet.
forbindelse
I
med

Siddeblevdetteproblemfundetaftretestpersoner,mensdetfor
andr

teesttyper
blevfundetaf

to,enellersletingentestpersoner.TesttypenLøb-konst,hvortote

stpersonerfandtproblemet,

harligesomSiddefåopmærksomhedskrævendeopgaver.Testpersonerneunder

testtyperne

medflereopmærksomhedskrævendeopgaverhavdebevægelseognavigationat

koncentrere

sigomogsåoglodsigderforikkegsåm
å egetpåaventet
f

id
programmet
i
menbrugtedenne

tilatf.eks.se
oopngavigere.

1
Problembeskrivelsen
fornr.12lyder
bilag
i Msom

”: Ervedattrykkepåknapigenpga.langsomrespons

fraprogram ”.
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1
og
nr.46

Eksempler
pådenandenårsageproblem
r
nr.30

2

som
, beggekunfindesunder
Sid-

de.
problem
I
nr.30etestpersonen
r
tvivl
i om,hvorvidtmankansendedensa

mmebeskedtil

topersonersamtidigt,ogforatfindeudadette,
f klikkerhanpeån

scrollbarlangtfratelefon-

nummer-feltetfor
atse,omdetmon
kangive
nogetinteressant,
ha

knanarbejde
videre
med.

problem
I
nr.46hartestpersonenalledne ødvendigeknappersynligepåskær
geralligevelam
t inimeredetvirtuelletastaturforaste

men,menvælom
, derskulleværenogleknapper

gemtunderdet.Beggeproblemereeksempler
r
på,attestpersoner

neunderSiddeoftehavde

overskudtilatafprøvemereendnødvendigtforatløsetestopgaverne.

Denneformforadfærd

skete
sjældnere
under
deandre
testtyper.
3

Eteksempelpådensidsteade
ftreårsager
er
problemnr.40

Dette
. sker
ved,atder
oversigi

terneoversendteogemtebeskederikkeemulighed
r
foratbladrefra

sidstetilførstebesked,

udenabladre
t
forbialledm
e ellemliggendebeskeder.Femafdes

ekstestpersonerunderSid-

defortalte,mensdetænktehøjt,atdehavdeforventetatkunnegøredett

e.Underhverafde

øvrige
testtyper
var
der
højestentestperson,
somudtrykteforventni
Deter
voresformodning,atdissetreprimæreårsager
alle

ng
omdette.
har
relationtildet,attestpersonerne

underSiddeikkeskalbevægesigellerharbehovfornavigation.Detk

anforklare,atdeer

mereopmærksommepå,nårprogrammetreagererlangsomt,fordidei

modsætningtiltestper-

sonerneunderdeandretesttyperikkeharandreopmærksomhedskrævendeopgaver

de
, kan

henledeopmærksomhedenpventetiden.
åi
Desudenkandet,atdeefokusere
r

på
t interaktio-

nenogatænke
t
højt,forklare,atdeafprøverfleretingogkommerm

edflerekommentarer

endtestpersonerneunderdeandretesttyper,fordideharmereovers

kudtilatudføreekstra

handlinger.
8.2.2.3Yderligereanalyser
BilagOindeholderbeskrivelserogresultaterafdeyderliger

aenalyser,somviharudførtmed

fokuspåantalletaffundnebrugbarhedsproblemer.dI etteafsnitgi

vesenkortoversigtover

indholdetog
dveigtigsteresultater
af
disse
analyser.

1
Problembeskrivelsen
for
nr.30lyder
bilag
i Msom

”: Brugascrollbar
f
pga.tvivlom
tomodtagere

2
Problembeskrivelsen
for
nr.46lyder
bilag
i Msom

”: Dækkertastaturovernoget?

3
Problembeskrivelsen
for
nr.40lyder
bilag
i Msom

”: Ønsker”startforfra/vendrundt”-knap/feature
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bI ilagO.2analyseresantalletaffundnebrugbarhedsproblemerfor

hvertestpersonogviser

bl.a.,attestpersonerneunderSidde
gennemsnit
i
finder10,8problemer,me

nsgennemsnittet

for
de
øvrige
testtyper
ligger
mellem5,2o7g,5fundne
problemer
for

hver
testperson.

bilag
I O.3analyseres,hvormangetestpersonerderforhverte

sttypeharværetinvolveret
at
i

findedetenkeltebrugbarhedsproblem.Analysenviser,atderikkeer

nogentendens,derkan

pegepåomforskelle
bevægelse
i
ellerbehovet
navigation
i
betyder,a

flere
t testpersonerfin-

der
samme
brugbarhedsproblemeller
omvendt.
bilag
I O.4analyseresantalletafbrugbarhedsproblemer,som

erunikkeforhvertesttype,dvs.

kunfindesatfestpersonerunderéntesttype.Analysenviser,att

estpersonerneunderSidde

finderflereunikkeproblemerendtestpersonerunderdeandretesttyp

er,hvilketformodentligt

hængersammenmeddteidligerebeskrevneårsager
forrige
i
af

snit.Enundersøgelseaevenf

tuellerelationermellemtesttypeogdfeundneproblemergiver

ikkeindikationerom,attypen

af
de
fundne
unikke
problemer
hænger
sammenmed
testtypen,
hvorunder
de
er

fundet.

bilag
I Otager
.5 udgangspunkt
en
i beregningsteknikbeskreveti

[Nie90]
foratsepåantallet

afproblemer,somgrupperaforskelligstørrelsefrasammete

sttypekanformodesafinde.
t

Resultatetafdenneanalyseesom
r de
i øvrigeanalyser,atSi

ddeadskillersigkraftigtfrade

øvrigetesttyper
antallet
i
affundneproblemer.Eteksempelpådet

teer,attretilfældigetest-

personerfraSiddesammenlagtvilfindeflereproblemerendsamt

ligesekstestpersonerfraen

af
de
øvrige
testtyper.

8.2.3Severityratings
Sombeskrevettidligereeseverity
r
ratingsoftebrugt
for
i
skelligemetodertiltestafbrugbarhed.
dette
I afsnittage

bindelsemedsammenligningaforf
fsørstudgangspunkt
en
ioverordnet

sammenligningade
f sekstesttyperudfradeafgivneseverit

yratings.Dereftervilviforhver

severity
rating
beskrivemængdenotgypenaproblemer,
f
somblev

givetdenne
rating.

8.2.3.1Overordnetsammenligning
Tabel13viserensamletoversigtoverdefundnebrugbarhedsproblemer
rating,vihargivetdem.Forhverseverityratingangiverdenfør
blemeradf enneslagstestpersonerneunderdenpågældendetesttype
kolonneangiver,hvormangeprocentafdetsamledeantalproblemermeddenne

udfradenseverity
stekolonne,hvormangeproharfundet.Denanden
severityra-

ting
er.

97

Kapitel–8Resultater

Kritiske

Alvorlige

(ialt
4)
Testtype

Kosmetiske

(ialt
17)
Antal

(ialt
32)

Antal

Procent

Sidde

4

100

11

65

19

59

Løb-konst

4

100

11

65

8

25

Løb-var

3

75

9

53

8

25

8-konst

4

100

9

53

8

25

8-var

3

75

9

53

6

19

Gågade

3

75

8

47

12

38

Tabel13.Defundnebrugbarhedsproblemerforhvert

Procent

Antal

Procent

esttypevistudfraseverityrating.

Sammenlignesdetsamledeantalfundnebrugbarhedsproblemerforhvera
ratings,sesdet,atdererfåkritiskeproblemer,flerealvorl

fdetreseverity

igeproblemerogflestkosmetiske

problemer.
Servpi åantalletabf rugbarhedsproblemer,somfindesunderdenenkelte

testtypeharalle

testtyperfundet75%eller100%afdekritiskeproblemer,mensta

lleneelavere
r fordeøvrige

severity
ratings.Fordealvorligeproblemerfindesmellem47%og

65%afproblemerneunder

deenkeltetesttyper,mensderveddekosmetiskeproblemereerst
somfindesunder8-var,tilde59%,somfindesunderSidde.Tabel13giver

tørrespringfrade19%,
etsamletoverblik

over
sammenhængenmellemmængdenafundne
f
brugbarhedsproblemer
ogd
tyratingsforhvertesttype.Foragt iveengrafiskoversigtove

srammenhængenmellemde

enkeltebrugbarhedsproblemer,testpersonerne,somfandtdem,ogdenseve
merne
har
fået,har
viderfor
medinspiration
fra

teildelteseveri-

rityratingproble-

[Jac98]
lavetFigur
30,Figur
31
oF
g igur
32.

Forenforklaringahvordan
f
figurernelæsestagesudgangspunkt
Fi
blikover
alle
dkeritiskeproblemer.Somdetses,er
figurenhorisont
le,somdækkerhversintesttype.
hver
I hoveddelersekskolonner,somhverr

igur30,somgiveroveraltdeltop
seks
i hoveddeepræsentereren

enkeltaftestpersonerneunderdennetesttype.Defirerækkerrepræ

sentererhverebrugbart

hedsproblem,ogtalletangiverid-nummeretfordetteproblem.cI e

llerneedr etmedenud-

fyldningafeltet
f markeret,hvistestpersonenharoplevetdettebr
pågældendeproblemeruniktfordenpågældendetesttype,erdetteendvider
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’U’
cellen.
i
Hverfigurersorteret,såledesproblemerne,s

omeroplevetafflesttestpersoner,

erøverstpådenpågældendefigur.Detotal
bunden
i
ahver
f testtyp

oepsummerer,hvorman-

ge
unikke
problemer
blevfundetog
hvor
mangeproblemer,
der
alt
ible

vfundet.

Eksempelvissesdetøverste
i
rækkeFigur
i 30,atbl.a.denførst

eogdenandentestperson

underSiddeharfundetbrugbarhedsproblemnr.56,mensdetkanses,atd

entredjetestperson

ikkehar
fundetdet,idetdentilhørendecelleikkeeudfyldt.
r
Figur
I 31

kandetdesudenses,at

testpersonnr.6har
fundetdetunikke
problemmedid-nummeret32.

Figur30.Oversigtoverkritiskeproblemer.

Figur31.Oversigtoveralvorligeproblemer.

Somdetkansespå
Figur
30,er
der
entendenstil,atmange
testper
finderdekritiskeproblemer.Figur31viser,atderfordeal
problemer,somoplevesafleretestpersoner,mendisseudgørenmindre
antalalvorligeproblemerenddge jordeveddke ritiskeproblemer.For

soner
under
alle
testtyperne
vorligeproblemerogsåeet
rantal
delafdetsamlede
dekosmetiskeproble-
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mererderkunfpå roblemer,somoplevesamange
f
testpersonerfra

fleretesttyper,hvorimod

mange
problemer
kunoplevesafeneller
to
testpersoner,
somdetogså

kansespå
Figur
32.

Figur32.Oversigtoverkosmetiskeproblemer.

8.2.3.2Kritiskeproblemer
Somtidligerenævntfindesderunderalletesttypernetreeller
blemer.Figur
30viser,atproblemnr.11og56findesamellem
f
t

fireade
falt
i firekritiskeproogsekstestpersoner
under

alletesttyperne,mensproblemnr.15og27kunfindesamellem
f
e

nogtretestpersonerunder

de
testtyper,hvor
problemetfindes.
Problemnr.15

1
findes
ikke
halvdelen
i
aftesttyperneogdetkanderforvære

undersøgedettenærmere.Detteproblemopstår,hvistestpersonenp

1
Problembeskrivelsen
for
nr.15lyder
bilag
i Msom
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programmetkommertilatpåvirkeenandenbeskedendforventet.Mankander
omdetharsammenhængmedtesttypen.Enmuligforklaringer,att

foroverveje
estpersonerneunderSid-

de,Løb-konstog8-konst,somfinderproblemet,ermindreopmærksommepåb
derforharbedretidtilattrykkepkånapper,indenprogrammetharopda

evægelseog
teretheleskærmbille-

det.Dermedkommerdemåskeofteretilattrykkepeånknap
ei

nforkertbesked.Daproble-

metkunfindesaen
fellertotestpersonerunderhvertesttype,e

denne
r forklaringdogsværat

understøtte.
8.2.3.3Alvorligeproblemer
Figur31viser,atestpersonerneunderSiddeogLøb-konstfinder11a

lvorligeproblemer,

menstestpersonerneunderdeandretesttyperfinderotteeller

ni.Forskellenmellemtesttyper-

ne,hvortestpersonernefinderflestalvorligeproblemer,ogtestt

yperne,hvortestpersonerne

finderfærrestalvorligeproblemer,eraltsåkuntreproblemer.D

etteviser,atselvomSidde,

sombeskrevet
afsnit
i 8.2.2.1,samletsetfinderlangtflereproblem

erenddøe vrigetesttyper,

er
forskellenpaålvorligeproblemer
ikkeasamme
f
procentmæssige

størrelsesorden.

MedhensyntilunikkealvorligeproblemerfindertestpersonerneunderS

iddeog8-varhverto

unikkeproblemer,menssådanneikkefindesatfestpersonerneunderdeøvrige
undersøgelseade
f fireunikkeproblemerviserdog,atdeikkeadskill

testtyper.En
ersigvæsentligtfrade

andrealvorligeproblemer.Detladeraltsåtilatværetilfæ

ldigt,attestpersonerneunderdisse

testtyper
finder
unikke
problemer.
8.2.3.4Kosmetiskeproblemer
Figur32viser,attestpersonerneunderSiddefinder19kosmetiskeproble

mer,menstestper-

sonerneunderGågadefinder12.Deøvrigetesttyperfindermellem

seksogottekosmetiske

problemer.
Denstoremængdekosmetiskeproblemer,somfindesunderSidde,kanhænges
attestpersonerneunderdennetesttype,somtidligereforklaret,pr
mere
oigrriteresmere
over
langsomresponsfra
systemet

ammenmed,
øvermere,kommenterer

.
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Denneforskelkanbl.a.ses
de
i unikkeproblemerforSidde,somoftefre
årsager.Foreksempelerproblemnr.38

mkommeradf isse

1
unikt
underSidde,hvorenenkelttestpersonundrer

sigover,atbeskederneikkevisesmednyestebeskedførst,somhan

ervanttilfrasitemail-

2

program.Etandeteksempelerproblemnr.9

hvor
, testpersonenfortæller,athantror,athan

harændretettelefonnummer,menikkeesikker
r
pådet,dahanikke

harfåetenudtrykkelig

bekræftelsefraprogrammet.Beggeeeksempler
r
påproblemer,som

mankunneforestillesig,

attestpersonerunderandretesttyperogsåfindermenikketænker

højtogdermedikkebliver

noteretsometproblemfor
disse
testtyper.
Fordeøvrigetesttyperfindesmellemetogfireunikkekosmeti

skeproblemeraftestpersoner-

neunderhvertesttype,meningenafdisseesråspecielle,atde

kansigenogetgenereltom

selve
testtypen.

8.2.4Kombinationeratesttyper
f
dI eforegåendeafsnitharfokusværetpåmængdenafundneproblemer

ogdenseverityra-

ting,somdissehavde,forpådenmådeasammenligne
t
denkeltete

sttyperoverforhinanden.

Enandentilgangsvinkeltilatsammenlignetesttyperne,eratunde
ne
egode
r tilatsupplerehinanden.Dettegøresbl.a.
i

rsøgeomnogleatesttyperf
[Hen95].

Baggrundenfor
atundersøge,omtesttyper
kansupplere
hinanden,
bunder
de
i

tidligere
omtal-

tekendsgerninger
afsnit
i 8.2.2.1,somer,atunderingenatesttyperne
f
mer.
analysen
I
bilag
i O.4edet
r desudenvist,atderunderal

findesalle53probleletesttypernefindesproblemer,

somerunikkefortesttypen.Dermedvilvivedf.eks.atkombineredef

undneproblemerfra

SiddemedproblemernefraLøb-konstopnå,atdetkombineredeantalproblem
Udenendybereanalyse,erdetdogikketilatsige,hvaddetkonkrete

erbliverøget.
resultatafdenneoglig-

nendekombinationervilvære,fordinogleaproblemerne
f
efundet
r
underbe

ggetesttyperog

manderforikkebarekanlæggedteoantalsammen.Denneanalysegiv

es
dette
i afsnitforat

kunnebeskrive,hvor
i højgraddeforskelligetesttyperkansiges

atsupplerehinandenog

dermedogså
hvordandfeundne
problemer
overlapper
hinanden.

1
Problembeskrivelsen
for
nr.38lyder
bilag
i Msom
2
Problembeskrivelsen
for
nr.9lyder
bilag
i Msom:
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8.2.4.1Kombinationaftotesttyper,hvermedseks

testpersoner

Tabel14viserresultatetafparvistatkombineredfeundnebrugbar

hedsproblemerfordeseks

testtyper.
udregningen
I
adisse
f talerproblemer,somerfundet

underbeggedteotesttyperi

engivenkombination,kuntaltmedengang,såledestalleneudtrykkerdet

samledeantalfor-

skellige
problemer,somer
fundetaf
de
togange
sekstestpersoner.
Øverstelinje
hver
i kombinationtabellen
i
angiverdetsamledeanta

forskellige
l
problemer,

somerfundet.Førstetalparentesen
i
nederste
i
linieangiver

antalletafkritiskeproblemer,

andettalangiverantalletaaf lvorligeproblemerogsidstetal

angiverantalletakf osmetiske

problemer.Someteksempelsesdet
kombinationen
i
øversttilvenstre

at,vivedakombinere
t

SiddemedLøb-konstvillefinde
alt
i 40problemer.Afdisse40problemer

villefireværekri-

tiske,14være
alvorlige
o2g2være
kosmetiske.
Løb-konst

Løb-var

8-konst

8-var

Gågade

40

38

38

41

42

(4;14;22)

(4;13;21)

(4;13;21)

(4;15;22)

(4;14;24)

Løb-

29

31

30

34

konst

(4;12;13)

(4;13;14
)

(4;13;13)

(4;13;17)

27

28

29

(4;11;12)

(3;13;12)

(3;10;16)

28

29

(4;13;11)

(4;10;15)

Sidde

Løbvar
8-konst

31

8-var

(3;13;15)
Tabel14.Resultaterakombination
f
aftotesttyper

tabellen
I
sesdet,atdenoverordnedetendenser,atdeforskell
to
igrupper.Denenegruppeekombinationer,
r
hvorSiddeindgår.Herf
og42problemer.Denandengruppeeralleandrekombinationer,hvorantal

.

igekombinationerkaninddeles
indesdermellem38
letafundne

problemer
ligger
mellem27o3g4.
KombinationermedSidde
Kombinationen,somfinderflestproblemer,beståraSf iddeogGågade.D
finder
alt
i 42problemer,dvs.otteproblemermereendSiddealene.K

ennekombination
ombinationena8-var
f
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ogSiddefinder41problemer,dvs.færreendkombinationenaG
f ågadeogSidde

menflere

alvorligeproblemerendkombinationenaGågade
f
ogSiddeogkanpdåen

mådeopfattessom

bedre
tilatfinde
dveigtige
problemer.
Deto vennævntekombinationerfindermedtolvtestpersoneraltsåflere
vibenyttersekstestpersoner
Sidde.
i analysen
I
bilag
i O.5vi
gruppestørrelserbliverfundetnyeproblemerforhverekstratest
engruppe.Detteindikerer,atvvi edattilføjeseksekstrates
flereproblemerendd3e4,somalleredeefundet,
r
menvhar
i ikkeda

problemer,endnår
sesdet,atderfordeundersøgte
person,somblivertilføjettil
tpersonertilSidde,villefinde
tatilpræcistatudtaleos

om,hvorvidtdennetendensvillefdå etsamledeantalunderSiddeopover42pr

oblemermed

brugatolv
f testpersoner.
Kombinationer
udenSidde
Betragtesdenandengruppeakombinationer,
f
hvorSiddeikkeindgår,finde

de
r tolvtestper-

sonerunderdekombineredetesttypersomsagtmellem27og34probleme

r.Kombinationen,

somfinder
flest,er
GågadeogLøb-konst,somfinder
34problemer,hvilket

er
detsammesom

Sidde
alene.
KombinationenaLøb-var
f
og8-konstfinder
alt
ikun27problemer,hvilkete
Siddealene,menmedsekstestpersonermere.Sammenlignervidett
ter
bilag
i O.5,viserdetsig,atfiretestpersonerunderSidde

syv
r mindreend
m
e eddfeundneresultafinderligesåmangeproblemer

somde
12testpersoner
denne
i kombination.
Dereraltsåingenade
fkombinationer,hvor
Siddeikkeindgår,som
problemer
endSiddealene,selvomder
brugesdetdobbelte
antaltestpers
8.2.4.2Kombinationaftotesttyper,hvermedtret
Resultaternefordeforskelligekombinationerforrige
i
afsnitvi
Siddemedandretesttypervar
stand
i tilatfindeflereproblem

er
stand
i tilatfindeflere
oner.
estpersoner
ser,avt vi edatkombinere
erendmedSiddealene,men

medbrugatfolvtestpersoner
modsætning
i
tilseks.Udfradettehar

vifundetdetinteressant

atundersøge,omdetermuligtatlavekombinationeraftesttyperm

ed
alt
i sekstestpersoner,

somgiver
bedreresultater
endetnesttypealene.
Tabel15viserresultaterneaafkombinere
t
totesttyper,hvishver

testtypebenyttedetretest-

personer.Disseberegningerelravetpåsammemådesomforr
i

igeafsnitsamtmedbrugaf
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teknikken,som
bilag
i O5b. enyttestilatudregnedetgennemsnitli

geantalfundneproblemer

forforskelligestørrelseragf rupperatfestpersoner.Som
Ti

abel14angiverøverstelinjefor

hverkombinationdetsamledeantalforskelligeproblemer,somvill
nederste
linje
viser
antalletaf
problemer
medhver
severity
ra
Løb-konst
Sidde

28,9
(3,7;
10,7;14,5)

Løbkonst

Løb-var

ting.
8-konst

28,2
(3,5;
10,5;14,2)

eværefundet,mensden

8-var

28,2
(3,9;
10,3;14,0)

21,4
(3,5;
9,5;
8,4)

(3,8;
8,6;
7,9)

29,5

(3,4;
10,5;14,2)

(3,4;
10,8;15,3)

20,6

22,9

(3,3;
9,7;
7,6)

20,3

Løbvar

28,1

22,6
(3,8;
9,8;
9,0)

Gågade

(3,3;
9,6;
10,0)

19,7

20,9

(3,0;
9,7;
7,0)

(3,0;
8,3;
9,6)

19,7

8-konst

21,1

(3,7;
9,2;
6,8)

(3,7;
8,1;
9,3)
19,8

8-var

(2,8;
8,7;
8,3)
Tabel15.Resultaterakombinationer
f
ato
f testtyp

er(medtretestpersonerfrahvertesttype).

Tabellenviser,atkombinationerneigenkaninddeles
to
igrupper.Den

førstegruppebeståraf

kombinationer,hvorSiddeindgår.Herfinderdesekstestpersonermellem

28,1og29,5pro-

blemer.Denandengruppebestårigenakombinationer,
f
hvorSiddeikkeindgår

og
, hervarie-

rer
antalletaf
fundne
problemer
mellem19,7o2g2,9.
Tabellenviser,atingenafkombinationerneformåraftindeligeså

mangebrugbarhedspro-

blemer,somhvisallesekstestpersoner
havdeværetfraSidde.Kombi

nationen,der
finder
flest

problemer,eirgenGågadeogSidde,mendennefindergennemsnit
i
fire

ethalvtproblem

mindreendSiddealene.
forhold
I
tilantalletaffundneproblemerer
atkombinere
flere
testtyper,da
Sidde
alene
finder
flere
proble

deraltsåingenfordelei
mer.

8.2.5Delkonklusion
IdetteafsnitogbilagOharvimedudgangspunktidefundnebrugbarhedspr

oblemer

sammenlignetdesekstesttypermedfokuspm
å ængdeaproblemer,
f
se

verityratingsfordisse

ogkombinationeraftesttyper.PåalledenævnteområderfandtSidde

flestproblemerogvar

dermedaforetrække
t
somtesttype.Løb-konstfandtdogsammeant

alalvorligeogkritiskpro-
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blemersomSiddeogvilderforværeegodt
t alternativtilSidde,hvi

m
s anprioritereropdagel-

se
akosmetiske
f
problemer
lavt.
udregningen
I
akombinationer
f
vardethvergangSiddeogGågade,somtilsa

mmenfandtden

størstemængdeproblemer.Detkantydepå,atdetodermedfinde

frlestforskelligetyperaf

problemerogader
t dermedeen
rsvagrelationmellemtesttyp

enogdeproblemer,derfindes

underden.Detteedog
r ikkeenrelation,viharkunnetpåvisepbå aggrundaf

resultaterneog

forskellentilde
andre
kombinationer
er
da
også
megetlav.
Etinteressantspørgsmål,somikkekanbesvaresudfradeopsamleded

ata,er,omtestperso-

nerneunderdeandretesttyperfaktiskopleverligesm
å angeell

erflerebrugbarhedsproblemer

endtestpersonerneunderSidde,menikkeharoverskuddettilattænkehøjtom

det,fordideer

mere
opmærksomme
paånavigere
t
og/eller
bevæge
sig.
Begrænsninger
Detervoresvurdering,atenvigtigdelafbegrænsningernemht

resultaterne
.
angåendebrug-

barhedsproblemerskyldes,atderkanværeusikkerheder
forbindelse
i
m

eddatabehandlingen.

Denneusikkerhederf.eks.atviselvharværettvungettilatplanlæ

gge,udføreogevaluere

brugbarhedstesten.Detvilsige,atviselvudførtevideogennemsynene

påtrodsaf,atviogså

selvhavdeudførtbrugbarhedstesten,ogdermedkunneværepåvirketaf,hvadvi
vetunderudførelsenatestsessionerne.
f
Dettebetødbl.a.atvoresaf

givelseaseverity
f
ratings

kanværepåvirketafantalletaftestpersoner,derfandtproblemet

Fordi
. viselvudførtealle

videogennemsynene,kanviogsåforhvertesttypehaveværetmereopmærks
blemer,somvialleredehavdefundetunderenandentesttype,endvville
i
kunhavdesetentesttype.Somdetbemærkesi

havdeople-

ommepåprohaveværet,hvisvi

[Jac98]afhængeropdagelseap
f roblemerog

afgivelseaseverity
f
rating
stor
i gradaden
f enkelteeva

luator.Denbenyttedetilgangsvinkel

tilvideogennemsynetogafgivelsenasfeverityratingedr erf

oreftervoresmeningdenbedst

mulige
under
degivne
omstændigheder.
Somtidligerebeskrevet,varantalletaftestpersonerikkeomfa
statistisksignifikante.Detteskyldes,atvi
stedet
i fora

ttendenoktil,atresultaterneer
have
t ftåesttypermedmangetestper-

sonerunderhvervalgteahave
t mangetesttypermedfåtestpers
blevforetaget,dalitteraturstudiet,beskrevetkapitel
i
2viste,
,
kunindeholdtfåeksemplerpålignendeeksperimenter.Voresvalgaanta
f
osdermedmulighedforatudforskeestørre
t områdeavores
f beg
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og
navigation.Vihar
derfor
fåetmulighedfor
atkunne
vurdere,hvad

der
kanværeinteressant

atarbejde
videre
med,menhar
samtidig
fåetstørre
usikkerhed
i

præcisionen
aresultaterne.
f

8.3
Effektivitet
dette
I afsnitbeskrivesførst,hvordanbehandlingenadata
f opsaml
gelseaeffektivitet
f
har
fundetsted.Derefter
analyseresr

etmedhenblikpuåndersøesultaterne
nærmere.

8.3.1Databehandling
Undergennemsynetafvideoerneafbrugbarhedstesteneopsamledevi,udover

debrugbar-

hedsproblemer,testpersonernefandt,ogsåenrækkeandredataforhvert

estperson.Enforkla-

ring
ade
fforskellige
data,
der
blev
opsamlet,følger
herefter:
•

Tidforløsningaopgaver
f

–Tidenforløsningade
f enkeltetestopgaver.Dissetider

blevbrugttiludregningenafgennemsnitstiderforopgaveløsningogtil

atse,hvor

mangeheletestopgaver
testpersonernenåedeafærdiggøre.
t
Dets

kal
forbindelse
i
med

dettenævnes,atdeterhele,færdiggjortetestopgaver,somtidenbli

vermåltfor.Det

vilsige,atselvomentestpersonvar
gang
i medaløse
t testopga

venr.fem,dadtemii

nuttervargået,ervedkommendekunnoteretforahave
t løstfiretest

•

opgaver.Dette

blevgjort,dadetikkeemuligt
r
præcistatvurdere,hvorlangten

testpersonvarnåeti

løsningenaen
ftestopgave,da
dfeleste
kunne
løsesvia
forskellige

tilgangsvinkler.

Fejltryk–Detteomfatterproblemermedatrammekorrektmedpennen.Ekse

mpler

påsådanneproblemerer,nårvpi åskærmbilledetkunnese,atenknapblevt

rykket

ned,meningentingskete.Dettesker,hvispennengliderudenforknappen
ketogoperativsystemetderforikkeregistrererdetsometvalg

undertrykOgså
. decideredetaste-

fejl,dvs.nårtestpersonenmedpennenramteenforkerttastpåtasta

turetellerramteen

andenknapenddenønskede,blevtaltmed
under
denne
kategori.
•

Ikke-registreredetryk –Detteomfatter,hvistestpersonenforsøgteatrykkepåe
punktpåskærmen,menfiktrykketforblødt,såskærmenikkeregistrer
Derudovernoteres,hvistestpersonenheltramtevedsidenafpunktet,vedkomm

t
edetrykket.
ende

ønskede
aramme,
t
så
programmetikke
registrerede
det.
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•

Opgavegentagelser–Detteomfattertestpersonernesforespørgsleromendnuenga
atmåttesetestopgaven.Eteksempelpådetteer,nårtest

ng

personerneglemte,hvilket

navndsekulle
sendeenbesked
til.
•

Fald bagud–Detteomfatterantalletafgangetestpersonen”faldtbag
og8-testtyperne.VedLøb-testtypernebleve”fald
t bagud”mål

ud”underLøbved
t ase
tpå,hvornår

testpersonensattefartensåmegetned
forhold
i
tilløbebåndetsh

astighed,athanfor-

svandtudafbilledet.Ved8-testtypernemåltes”faldbagud”ved,

atvivurderede,at

testpersonenvar
kommetså
langtbagefter
”haren”,
atvedkommende

var
faldetbagud.

8.3.2Analyse
dI etteafsnitvilvianalyseredeførnævntedata,somblevopsam

letundervideogennemgan-

gen.

04:00

Tid

03:00

Sidde
Løb-konst
Løb-var
8-konst
8-var
Gågade

02:00

01:00

00:00
1

2

3

4

5

Testopgavenr.

Figur 33.Gennemsnitstiderforløsningaftestopg

aver.

8.3.2.1Gennemsnitstidogantaltestopgaver
Figur33viserenoversigtovergennemsnitstidernefortestpers
deseksforskelligetesttyper.Somdetkanses,erderikkenogens
getesttyper,hvilketogsåbekræftesaefnvariansanalyseatf
dehurtigstetider,er
forskelligtfratestopgavetiltestopg
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nogetomsammenhængenmellemantalletafopmærksomhedskrævendeopgave

or gdentid,

dettager
atløse
testopgaverne.
Atderikkeeforskel
r
kanskyldes,atdetestopgaver,visti

lledetestpersonerne,varkorteog

forholdsvishurtigealøse
t ogavi
tdesudenstoppedeopgaveløsningenefter

timinutter.Ten-

densermedhensyntileffektivitetenafprogrammet,nårdetbenytt

esde
i forskelligebrugs-

sammenhænge,somtesttyperne
involverer,
villemåske
stå
klarere

frem,hvis:

•

Testpersonerne
havde
fåetlængere
tid
tilatteste
programme

•

Opgaveløsningen
stedet
i for
de
tminutter
i
var
baseretpåefa
t

•

Testpersonerneblevbedtomatløsetestopgaverneshåurtigtsomm

t.
stantaltestopgaver.
uligtogikkeskul-

le
tænke
højt.
Vedkortvarigbrug,dvs.detminutter
i
testpersonernefik,erdert

ilsyneladendenæsteningen

forskel
effektiviteten
i
aafnvendelseapf rogrammet,hvadentente

stpersonenebevægelse
ir

og/ellerharbehovforatnavigeresamtidigtmedinteraktionenmed

programmet.Somdetkan

ses
Figur
i 33,nåedekuntestpersonerunderSiddeogLøb-testtyper

nealøse
t femheletestop-

gaver.Figur34,somerenoversigtoverdetgennemsnitligeantal

testopgaver,testpersonerne

under
hver
testtypenåedealøse,
t viser
daogså,attestpersone

under
r Gågadeog8-testtyperne

ikkenårheltsåmangetestopgaversomtestpersonerneunderSiddeogLøb
kanskyldes,atGågade
o8g-testtyperne
stiller
krav
ombe

-testtyperne.Dette
vidstnavigationodgermedindimel-

lemtvingertestpersonernetilatkiggevækfraapparatetog

fokuserepoå mgivelserne.Tiden,

der
brugespå
dette,bliver
så
ikke
brugtpå
løsningatestopgave
f

rne.

6

Antaltestopgaver

5
4
4,0

4,2

Sidde

Løb-konst

4,5

3

3,7

3,7

3,7

8-konst

8-var

Gågade

2
1
0
Løb-var

Figur 34.Gennemsnitsværdierogstandardafvigelserforanta
opgaverforhvertesttype.

lletaffærdiggjortetes

t-
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8.3.2.2Fejltryk
Figur
35
viser
enoversigtover
de
fejltryk,testpersonerne
havde
unde

de
rforskellige
testtyper.

Figurenviserentendenstilenstigning
antallet
i
affejlt

ryk,efterhåndensomantalletafop-

mærksomhedskrævendeopgaverstiger.Envariansanalyseviserenmindre
pådesekstesttyper(F

signifikantforskel

p=0,10).IfølgeFishersLSDskyldesdenneforskeldogho5,30=2,03,

vedsageligtLøb-var,deradskillersigmegetfradeandretest

typer.Dettegør,atdetikkeer

muligtatafvise,atdensvagestigning
antallet
i
affejlt

rykkanskyldes,atantalletafopmærk-

somhedskrævende
opgaver
testtyperne
i
stiger.
Densvagetendenstil,attestpersonerneoftererammerforkert

medpennen,nårdeudoverat

interageremedprogrammetogsåskalbevægesigognavigere

passer
,
dogmed,hvadderkun-

neforventes.Fordetførstefordideterforholdsvissmåområde

på
r skærmen,somtestperso-

nenskalrammepræcistmedpennen.Fordetandetforditestpersonerne

havdeflereopmærk-

somhedskrævende
opgaver
atdele
opmærksomheden
imellem.
AfvigelsenvedLøb-varskyldesénenkelttestperson,somhavdestore
rammederigtigebogstaverogknapper.Dennepersonvarårsagt

problemermedat
il50%afdesamledefejl-

tryk,somblevtaltfor
Løb-var.
16
14

Antalfejltryk

12
10
8

8,3

6
4
2

4,5
3,5

3,3

3,3
2,2

0
Sidde

Løb-konst

Løb-var

8-konst

Figur 35.Gennemsnitsværdierogstandardafvigelserforanta
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8.3.2.3Ikke-registreredetryk
Figur36viserenoversigtover,hvormangegangeentestpersonfors

øgteatrykke
t
påskær-

menmenikke
fiktrykkethårdtnokeller
ikkeramte
eaktivt
t område

af
skærmbilledet.

Tallene
tabellen
i
kanvirkeoverraskende,daf.eks.Siddeharest
t

ortantalikke-registerede

tryk,hvorimod8-var
ingenhar.
Denprimæreårsagtildisseresultatererdogikkeantallet

afopmærksomhedskrævendeopga-

ver
testtyperne,
i
menderimodhvorgodevideooptagelserneatestp
f

ersonerneer.Det,attest-

personerneholdtapparatetstillevedSidde,betødganskesimpelt,at

viundergennemsynetaf

videoernehavdenemmerevedase,
t hvadtestpersonengjorde.Detvarde

rimodnæstenumu-

ligtatse
testpersonerneshåndog
fingerbevægelser
på
video

erneaLøbf og
8-testtyperne.

Ved8-testtypernevarkameraetikketætnokpåtestpersonentila

se
t præcis,hvadvedkom-

mendelavede,ogvedLøb-testtypernevarderesulterendevideooptagelser
timale,såselvomtestpersonerneunderisærLøb-konstholdtapparatet

desværreikkeoppånogenlundesamme

steddetmesteatfiden,sådækkedetestpersonerneofteforapparat

etmedskulderenog/eller

hånden.
Under
Gågadevar
kameraetikkefikseretsomveddaendretesttyper

og
dkaameramandendet

mesteatfidenhavdeformåetatholdeskærmen
fokus,
i
varoptagelse

rnefradennetesttype

lidtbedremedhensyntilobservationafhåndbevægelserendoptagelserne
testtyperne.Vedenkelteatfestpersonernevardetdogetproblem

fraLøb-og8at
,kameramandengikpå

venstresideatestpersonen,
f
dadennevarvenstrehåndetogdervedmed

håndenskyggedefor

skærmen
forhold
i
tilkameravinklen.
14

13

Antalikkeregistreredetryk

12
10
8

7

6

5

4
2

1

1
0

0
Sidde

Løb-konst

Løb-var

8-konst

Figur36.Oversigtoverikke-registreredetrykfor

8-var

hvertesttype

Gågade

.
111

Kapitel–8Resultater

8.3.2.4Opgavegentagelser
Figur37viser,hvormangegangetestpersonernebadomatfågenta

gettestopgaverneved

hvertesttype.Envariansanalyseviserenstærktsignifikantfor

skelpådesekstesttyper

(F5,30=4,62,p<0,01),menpåtrodsadf esignifikanteforskellepåblandtandet8-konst

og8-

varsamtSiddeogLøb-konstvirkerdetikkeumiddelbart,somomforskell

eneskyldesbevæ-

gelseellerbehovetfornavigation.Dettesesforeksempelved,

attestpersonerunderLøb-var

badomgentagelseatfestopgavernefærregangeendtestpersonerne

underLøb-konst,som

ellersifølgeteorierneomopgaveudførelseburdehavefærreting

atkoncentreresigomog

dervedbedre
burde
kunne
huske
testopgaverne.
SammenlignesLøb-konstmed8-varellerGågade,sesdetogsåher,a

testpersonernemed

færreopmærksomhedskrævendeopgaverbederomopgavegentagelseligesåoft

e llerflere

gange
endpersoner
medflere
opmærksomhedskrævende
opgaver.
Etafspørgsmålene
interviewet
i
gikpå,hvorvidtdetvartilat

husketestopgaverne.Engen-

nemgangasvarene
f
tildettespørgsmålgiver
enmuligforklari

ngpfåorskellenemellemantal-

letafopgavegentagelser,dastortsetalle36testpersonersva

rede,atselvestrukturenatfest-

opgavernevarnemmeahuske,
t
mennavneogtelefonnumreskulledehave

gentaget.Detin-

dikerer,atestopgavernevarsåkortfattede,adt eopmærksomhedskr

ævendeopgaverikke

havdenogenindflydelsepåhukommelsen,menatopgavegentagelsernederim
hvor
gode
testpersonerneetil
rathuske
enyt
t navneller
tele

odgrunderi,

fonnummer.

8

Antalopgavegentagelser

7
6
5,5

5

5,5

4
3

3,3
2,8

2

2,7

2,8

1
0
Sidde
Løb-konst
Løb-var
8-konst
Figur 37.Gennemsnitsværdierogstandardafvigelserforanta
hvertesttype.
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8.3.2.5Faldbagud
Figur38viser,hvormangegangeallesekstestpersonerunderena

L
f øb-eller8-testtyperne

testtype
alt
ifaldtbagud..
Talleneviser,attestpersonerne

nogetletterevedatholdeden

14

nerneunder8-testtyperne.Dette
skyldesmuligvis,atderpåløbe-

Antalfaldbagud

16

fastsattehastighedendtestperso-

17

18

under Løb-testtyperne havde

12
10
8
6
3

4

båndetbådevareinstrumentpat

2

nelogforkantenafselveløbe-

0

0
Løb-konst

båndet,somtestpersonenkunne
seudaføjenkrogenogderved

15

Løb-var

8-konst

Figur 38. Samletantalfaldba
gudforLøb
testtyperne.

8-var

og
-8

-

nogenlundeholdesiggåendepå
sammestedheletiden.Detvardaogså,nårhastighedenafløbeb

åndetblevsatmegetopi

løbetafkorttid,f.eks.fra2til5km/t,attestpersonerneikke

heltkunnefølgemedunderLøb-

var.
Sandsynligvishardetværetlidtsværerefortestpersonerneunder

8-testtyperneabedømme
t

præcist,hvorlangtdevarefter”haren”.Detteblevdertagethøj

deforundergennemsynetaf

testsessionerne,idetvikunmarkeredeefald
t bagud,hvisdetsketehurt

igteller
afstandenblev

megetmereenddetometer.Deterdoginteressant,atogsåtes

tpersonerunder8-konstfaldt

bagud,selvom”haren”gikmedenkonstantbevægelse.

8.3.3Delkonklusion
vores
I eksperimentvistedersigingensignifikantforskelpåde

seksforskelligetesttypermed

hensyntil,hvorhurtigttestpersonerneløstetestopgaverne.Der

medkandetikkevises,atfor-

skellenpaåntalletafopmærksomhedskrævendeopgaver
testtyperne
i
e
skel
antallet
i
afløstetestopgaver.Deterdoginteressant
testtypernegennemsnit
i
nåedeenhalvopgavemereendderestere
opmærksomhedskrævendeopgaver.Udfradetteladerdettilatflere

årsag
r tildenlillefor-

at,testpersonerunderSiddeogLøbndetesttypermedflere
samtidigeopgaverned-

sætter
effektiviteten
anvendelsen
i
aprogrammet.
f

113

Kapitel–8Resultater

Dennetendensfindesogså
resultaterne
i
mht.fejltryk,somdervar

flereaunder
f testtyperne,

somindeholdtflereopmærksomhedskrævendeopgaver.Detvilsige,atder

vedhjælpafen

metodetilbrugbarhedstest,dertagerhøjdeformobilitet,kanopnåsda

taomanvendelsenaf

apparateten
i mobilbrugssituation,somikkefremkommersamme
i
gr

adei ntesttypesom

Sidde.Dettekanf.eks.anvendestilatvurdereomknapper
programmet
i

skalværestørre,så

de
enemmere
r
aramme.
t
Begrænsninger
Valgetaf”tænke-højt”somtestprotokolkanhaveværetetproblemmht.
m

ålinger
af
effektivi-

teten,dadennetypetestprotokolisærunderSiddemotiveredetestpersone

rnetilatfortælleså

meget,atdeikkeløstetestopgavernesåhurtigtsommuligt.Der

udovervar”tænke-højt”et

problem
forbindelse
i
medmåling
af.eks.
f tid
for
opgaveløsning.
Medhensyntilobservationatestpersoner
f
måvi,udfradoepsamleded

ataombl.a.ikkeregi-

streredetryk,konkludere,atvedvorestestopstillingerbliverdetalj

eredevideooptagelseraf

testpersonernesinteraktionmedapparatetsværereatopnå,efterhå

ndensomtestsituationen

omfatterflereopmærksomhedskrævendeopgaver.Omvendtvistedetsig,

at,
bestræbelserne
i

påafå
tgodevideooptagelserafapparatetunderGågade,ødelagdevi

tilenvisgraddenrea-

lisme,vihavde
håbetatopnå
vedateste
t gågaden.
i

8.4
Besvarelseafdelspørgsmål4
dI ettekapitelharvianalyseretresultaterneopnået
brugba
i

rhedstesten,derblevafholdtved

hjælpade
ffire
nyudviklede
testtyper
samtde
toreferencetes

ttyper.

Arbejdsbelastning
Vedaundersøge
t
arbejdsbelastningenatestpersonerne
f
under
de
atdererenforskeli,hvorbelastendeforskelligesituationer

forskellige
testtyper
fandtvi,
er,altefterhvormangeopmærk-

somhedskrævendeopgaverdeindeholder.Dettebekræfterbegrebsrammen,som
letdenyetesttyperudfra.Desudengiverarbejdsbelastningenet

viharudvik-

indbliki,hvorledesenfor-

holdsvisvirkeligbrugssituation,somGågadebedstkanefterlignesi

laboratoriet,nemligved

attagehøjdeforbådebevægelseognavigation.8-konstvarifølger

esultaternedenatfestty-

pernefralaboratoriet,somermestvirkelighedsnær
forhold
i
ti
samlede
arbejdsbelastning.

114

Gågade
l
set
forhold
i
tilden

Kapitel8–Resultater

Brugbarhedsproblemer
Analysenabrugbarhedsproblemerne
f
fundetunderdeforskelligetestty
tionellebrugbarhedstest,Sidde,finderklartflereproblemerendnoge
Dervistesigunderanalyseningentendensertil,atderunderforsk
skellige
typer
af
problemer.
Dog
findesder
under
Sidde
flestkos
tidigogsåflerealvorligeproblemerendunderdeandretesttyper.Me
blemerfindesderunderalletesttyperdeflesteadf isse.Si
testtyperne,nårdethandleromatfindebrugbarhedsproblemer.Afde

perviser,atdentradinade
fmobiletesttyper.
elligetesttyperfindesformetiske
problemer,mensamdhensyntilkritiskeproddeearltsådenmesteffektiveaf
nyudvikledetesttyper

findesderflestproblemerunderLøb-konst,hvilketkanhængesammenmed,a

den
t ligesom

Sidde
har
få
opmærksomhedskrævende
opgaver.
Effektivitet
Sesderpåeffektivitetenaanvendelsen
f
adet
f mobileapparat,vi

serresultaterne,ateffektivi-

tetenforringes,efterhåndensomtestsituationeninvolvererflere

opmærksomhedskrævende

opgaver.Detvilsige,athvisenmobiltestsituationskalværevirke
højdeforbådebevægelseognavigation.Afdenyudvikledetesttyperedr et
effektivitetensomsagt8-var,somifølgeresultaterneligner
virkelighedsnær.Forværringenafeffektivitetenaaf nvendelsenaf
personernesproblemermedaramme
t
tasterpådetvirtuelletas
påskærmen.Enmuligkonsekvensadf etteer,atknapperneprogrammet
i
hvisprogrammetskalanvendes
mobile
i
brugssituationer.Detkanaltså
brugbarhedstesteapparaterogprogrammervedhjælpaen
f brugbarhedste
dragermobilebrugssituationer,selvomentraditionelbrugbarhedstes
effektivtilatfindebrugbarhedsproblemer.Deterdogisærrele
paratet,da
detofte
eudformningen
r
aapparatet,
f
somer
skyld
i

lighedsnær,børdentage
medhensyntil
Gågademest,ogdervedemest
r
programmetskyldtestesttaturogandremindreknapper
børværestørre,
væreenfordelogsåat
stmetode,somindut middelbartem
r ere
vantfordesignereaselve
f apdenne
typeaproblemer.
f

Samlet
besvarelse
Påbaggrundafresultaterneharvfundet,
i
atdettraditionelle”tænke

-højt”-metode
form
i af

Siddefandtflestbrugbarhedsproblemer.Derudoverharvifundet,at

variationerneaden
f ny-

udvikledemetodegenereltebr edretilaet fterlignearbejdsbel
Gågade,og
tilatundersøge,hvor
effektivtbrugeren
kan
benytte
de

astningen,somfindesunder
mobile
t
apparat
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Medhensyntildelspørgsmåletsformuleringomatundersøge,hvorvirkeli

ghedsnæredeny-

udvikledemetoderer,kanvderfor
i
sige,atdenyudvikledevariationerer

merevirkeligheds-

nære
enddentraditionelle
”tænke-højt”-metode.Men
hensyn
tilspørgsmå

letomeffektiviteten

afmetodenafhængerdetteaf,ommanønskerafinde
t brugbarhedsproblemer

elleromman

ønsker
atundersøge,hvor
effektivtbrugerenkanbenytte
detmobile
appar
Viharhermedbesvaretdelspørgsmål4om,hvoreffektiveogvirke
testtyper
og
dteoreferencetesttyper
er
tilbrugbarhedst
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9Konklusionogviderearbejde
dI ettekapitelpræsenterervvi oressvarpåhovedspørgsmåletog

defiredelspørgsmål,der

blevfremsat
indledningen.
i
Derefter
fremsættesvoresvurderinga
sekstesttyper,hvorefterdergivesenoversigtoverdevigtigst

fordele
f
ogulemper
vedde
ebegrænsningerforvurdering

og
konklusion.Tilsidst
kapitlet
i
giveseonversigtover
områder
afr

apporten,der
er
mulige
at

udforske
nærmere
forbindelse
i
med
videre
arbejde.

9.1
Konklusion
Forhvertspørgsmålvilviførstkortopsummere,hvadvhar
i gjortfor
hvoreftervigivervoresbesvarelse.Voressvarerbaseretpåden

atbesvarespørgsmålet,
teoretiskogempiriskbasere-

de
viden,somvihar
opnået
løbet
i af
projektet.
Delspørgsmål1:Hvilkeerfaringermedbrugbarhedstestafmobileapparate

erbr eskreveti

litteraturen?
Forabesvare
t
dettedelspørgsmåludførtevet
ilitteraturstudie

der
, omfattedeartiklerogvi-

denskabeligeafhandlingerfraenrækkeanerkendtetidsskrifterogkonf

erencerindenforHCI.

Derudoveromfattedelitteraturstudietsøgningerpåforskelligesøg

emaskinerpåinternettet.

Samletblevder
fundet642artikler,somblevkategoriseret
syv
i ka

tegorier.

46afartiklerneombrugbarhedstestam
f obileapparaterbenytter

metoder,somerkendtfra

brugbarhedstestafstationæreapparater.Dissemetoderomfatte

bl.a.
r heuristiskinspektionog

tænke-højttest,hvor
personen,somarbejder
medapparatet,
sidder
vedest
Vifandtdesudensyvartikler,der
omhandler
alternativemetoderti
apparater,derbruges,mensbrugerenkørerbil.Disseartiklerer
oginvolvererderforbrugbarhedstestvedhjælpabilsimulatorer
f
og

krivebord..
brugbarhedstest
l
afmobile
altsåspecifiktrettetmodbiler
bilspilforatgøretestsitu-

ationenmererealistisk.
Toudade
f642artikler,somblevfundetgennemlitteraturstudiet,omhand

leralternativeme-

todertilbrugbarhedstestafmobileapparater,sombenyttes,mens

brugerengårrundt.Disse

metoder
omfatter,atbrugerengår
rundtpårutermedeller
udenfor

hindringer
eller
benytter
en

trappe-maskinetilatsimuleredeopgaver,sombrugerenudfører

samtidigmedbrugenafde

mobile
apparater.
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Svaretpådelspørgsmål1ealtså,
r atder
litteraturen
i
kuner

beskrevetfåerfaringermedbrug-

barhedstestafmobileapparater,somafspejlerdenmobilebrugssitua

tion.Defåmetoder,der

er,laderdesudentilatværetilfældigtbaseretpå”engodidé”

forfatterne
,
harfået,fremforat

være
teoretiskbaseret.
Delspørgsmål2:
Kaneksisterende
teorierbeskriveensamletbegr

ebsramme
ommobilitetog

brugamobile
f
apparater?
For
atbesvare
dette
delspørgsmålkombineredevKristoffersen
i
o

gLjungbergsteoriommobi-

litetmeddenkognitive
psykologisteorier
omopgaveudførelse
oagutom

atiskbearbejdning.

Kombinationenateorierne
f
resulterede
en
ibegrebsramme,der
kan

benyttestilkategorisering

afnogenadf esituationer,sombrugereamobile
f
apparaterkanbefinde

sigiUdfra
. behovet

fornavigation
de
i fysiskeomgivelseroggradenafbevægelsem

ht.mobilitetstypenkandet

afgøres,hvormangeopmærksomhedskrævendeopgaverenbrugermådeleopm

ærksomheden

imellem
en
igivenbrugssituation.
Svaretpådelspørgsmål2ealtså,
r atvivedasamle
t separa

teteorier
omhenholdsvismobilitet,

opgaveudførelseogautomatiskbearbejdningkandanneesamlet
t
begrebs

rammeommobilitet

og
brugamobile
f
apparater.
Delspørgsmål3K
: anderpåbaggrundafdennebegrebsrammeudviklesnyem

etodertil

brugbarhedstestaf
mobile
apparater,somtager
højde
fordenmobile
brugssit
Påbaggrundabegrebsrammen
f
opstilledeven
imodeltilkategoriseri

uation?
ngamobile
f
brugssitua-

tioner.Udfradennemodeludvikledevderefter
i
syvnyetestkonfigurati
passetenmobilbrugssituation.Disse
inkluderer
situationer,
hvor
brug
eller
varierende
bevægelse
samthar
ingen,ubevidsteller
bevids

oner,derhveretrilereneingen,
ir konstant
behov
t for
navigation.

DissesyvtestkonfigurationerudgørsammenmedelementernefraRubi

nsmetode,beskreveti

[Rub94]syv
, forskelligevariationerafenkonkretmetodetilbrugbarhedst

estsamobile
f
appa-

rater.
Svaretpådelspørgsmål3ederfor,
r
atdetkanladesiggøreat

benyttedenopstilledebegrebs-

ramme
tilatudvikle
nyemetoder
tilbrugbarhedstestaf
mobile

apparater.
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Delspørgsmål4:

Hvoreffektiveogvirkelighedsnæreedr enyudvikledemetoder
si

ligning
medtraditionelle
metodertilbrugbarhedstest
en
imobil

ammen-

berugssituation?

Foratbesvaredettedelspørgsmålafholdtvienbrugbarhedstestp

bå aggrundafire
f ade
f ud-

vikledetestkonfigurationersamttoreferencetesttyper.Denneb

rugbarhedstestinkluderede

sekstesttyper,somvarieredeihvorvidt
,
testpersonensadned,gikmed

konstantellervarie-

rendebevægelsepeåløbebånd,
t
gikmedkonstantellervarierendebevæ

gelse
skiftende
i
om-

givelser
for
atopnå
ebehov
t for
navigationeller
gik
en
igågade.
Vedaundersøge
t
arbejdsbelastningenaftestpersonerneunderbrugbarhe

dstestenfandtvi,at

denyudvikledemetodertagerhøjdefordemobilebrugssituationer,som

beskrivesved

begrebsrammenommobilitetogbrugafmobileapparater.Analysea

fbrugbarheds-

problemernefundetunderbrugbarhedstestenvisteaen
ttraditionel”t

ænke-højt”-metode,hvor

testpersonensadned,varlangtmereeffektivtilatfindebrugbar

hedsproblemerendde

nyudvikledetesttyper.Samtidigtvisteresultaterne,atforsøget

påinddragelseafmobile

brugssituationerikkegiveranledningtilfundafandretyperabf rugba

rhedsproblemeret
i

programendentraditionelmetodetilbrugbarhedstest.Resultaternem

edhensyntil

testpersonenseffektivitetafbrugenapf rogrammet
en
i mobilbr

ugssituationvistedog,atde

nyudviklede
testtyper
var
bedre
tilatfinde
undersøge
dette
områd

e.

Svaretpådelspørgsmål4er,atdenyudvikledevariationerermere

virkelighedsnæreendden

traditionelle”tænke-højt”-metode,menmedhensyntileffektivite

tenafmetodenafhænger

detteaf,ommanønskeraftindebrugbarhedsproblemerelleromman

ønskeraundersøge,
t

hvor
effektivtbrugerenkanbenytte
detmobile
apparat
en
imobilbrug

ssituation.

Hovedspørgsmål:
Hvordankan
man
teste
brugbarhedenamobile
f
apparater?
Forakt unnetestebrugbarhedenafmobileapparater,harvpi åbaggrund

afbl.a.

[Pet98]og

[Pir02],
fundetdetnødvendigt,atmetodertilbrugbarhedstestafmobileappar

aterafspejlerden

reellemobilebrugssituation.Medenmetodebaseretpåbegreb

srammenommobilitetogbrug

afmobileapparaterharvibrugbarhedstestetetSMS-program

tiletmobiltapparat.Testtyper-

ne,somerendelafmetoden,inddragerforskelligevariationeraf
personenskaludføre,ogdetbehovfornavigation,somerpåkrævetfor,attestpe

dentypeabevægelse,
f
testrsonenkan

bevæge
sigrundt
omgivelserne.
i
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Denudvikledemetodeeikke
r rettetmodespecifikt
t
apparateller

programogkanderforbe-

nyttestilatbrugbarhedstesteandremobileapparaterogprog

ramtyperenddem,viharbenyt-

tet.Ligeledeseideerne
r
bagudviklingenade
f syvtestkonfigur

ationer,somf.eks.brugaløf

bebånd,opstillingaruter,
f bruga”hare”
f
osv.,ikkespecifiktrettet

påelementernefraRubins

metodeogkanogsåbenyttes
sammenhæng
i
medandremetodertil

brugbarhedstestafmobile

apparater.
Svaretpåhovedspørgsmåleterdermed,atmankanbenyttetraditionel

lemetoder,som”tæn-

ke-højt”-metoden,tilabt rugbarhedstestemobileapparaterogderve

dfindemangebrugbar-

hedsproblemer.Metodertilbrugbarhedstest,somafspejlerdenmobilebru

gssituation,erder-

imodbedretilaut ndersøgetestpersonenseffektivitetbrugen
i
af
brugssituationogdensamledearbejdsbelastning,der
pålæggesbru

programmeten
i mobil
geren
den
i mobilebrugssi-

tuation.Valgetafmetodekanderforforegåpåbaggrundatfypena
undersøgemedbrugbarhedstesten.Detkansvåælgeskunabenytte
t
te
flereforskellige
typer
af
metoder
samlet,
så
resultate

rfesultat,manønskerat
énmetodeelleratbenytrne
kan
supplere
hinanden.

9.2
Vurderingaffordeleogulempervedtesttyper
Baseretpådenpraktiskebrugatesttyperne
f
forbindelse
i
m
resultaterne
viser
Tabel16
fordele
ouglemper
vedhver
tes
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Sidde

Løb-konst Løb-var 8-konst

8-var

Gågade

Brugbarheds-

Finder
flest,

Finder
fær-

Finder

Finder

Finder

problemer

menmange

re,
men
få

færre

færre

færre

kosmetiske

kosmetiske

Observations-

Megetgode

Gode

Gode

Meget

muligheder

dårlige

Finder
færre

Meget

Dårlige
orgea-

dårlige

lismen
kannemt
ødelægges

Bevægelse

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja,naturligt

Navigation

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja,naturligt

laboratorie
I

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Speciellekrav

Nej

Ja,løbebånd

Ja,
løbe-

Ja,
plads

bånd
med

og
hjæl-

variabel

Nej
Ja,plads

Ja,gågade

og

pere

hjælpere

hastighed
Arbejdsbe-

Nej

Ja

Ja

Ja

Dårlig

God

God

Meget

Ja

Ja

1

lastning

Undersøgelse
afbrugerens

Meget
God

MegetGod

God

effektivitet
Andre
fordele

Er
virkelighedsnær

Andreulem-

Er
ikke

per

Løbebånd

Løbebånd

virkelig-

larmer

larmer

hedsnær

meget

meget

Tabel16.Oversigtoverfordeleogulemperfordes

1
Med
dettemenes
”tager
højdefor
arbejdsbelastning

Kunfvåil”udstillesoffentligt”

ekstesttyper.

en
forhold
i
tilenmobilbrugssituation.”
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9.3
Begrænsninger
dette
I afsnitgivesde
vigtigste
begrænsninger
forhold
i
til

konklusion
ovgurdering.

Opdelingenade
ffysiskeomgivelserefterbrugerensbehovfornavigat

ionskalsessometfor-

simpletforslagtilentaksonomioveromgivelserne.Andreopdelinger

eftertypenaobjekter
f
i

omgivelserneellerforudsigelighedenaof mgivelsernesadfærd

kunneresultere
udvikling
i
af

andre
eller
udvidede
typer
af
testkonfigurationer.
Medhensyntildeltopmærksomhedharviikkeundersøgtbevidstogubevids

deling.
t
Derer

derforenmulighedfor,atdettekanhavehaftenbetydningforre

sultaterne,somviikkehar

tagethøjdefor.Eksemplerpåsteder,hvorubevidstdelingkanhavehafti

ndflydelse,er,at

løbebåndetadvaredebrugerneomhastighedsskiftene.Determuligt

at
,testpersonernederved

vænnede
sig
tilbare
afølge
t løbebåndetudenegentlig
atænke
t m

ere
over
det.

forbindelse
I
medteorierneomopgaveudførelseogautomatiskbearbejdni

ngafgrænsedevos
i

fraaut ndersøgedelvistautomatiskeprocesserogantogf.eks.

atkonstantbevægelseeren

automatiskproces.Resultaterneantyderdogpga.forskellenmell

emkonstantogingenbevæ-

gelse,atkonstantbevægelsekanværeendelvisautomatiskproces,me

nvikanikkesige,i

hvor
højgraddenedelt
r mellematvære
automatiskokgontrolleret.
VedGågadeo8g-testtypernevar
detsværtatstyre
testper

sonerneshastighed,dader
her
ingen

risikovarfortestpersonernevedmidlertidigtatsættehastighede

n edogkoncentreresigom

apparatet.Dervedkantestpersonernehavefjernetopmærksomhedenfrabe

vægelsenognavi-

gationenunder
særligtopmærksomhedskrævendeanvendelseaapparatet.
f
VoresvalgaCompaq
f
iPAQtileksperimentet,kanbetyde,atforsk
detesttyperogSiddeemere
r udtalte,endhvisvhavde
i brugtet

ellenemellemdeudvikleapparat,derkanbrugesmed

enhåndodgerfor
er
mere
velegnettilmobile
brugssituationer.
Medhensyntilbrugbarhedsproblemernekanvihavepåvirketresultate
dømmedem.Etmereuafhængigtresultatkunneopnås,vedalade
t andrefung

rnevedselvatbeeresomevalua-

torer.
Sombeskrevetvalgteveksperimentet
ii
atsammenlignesekste
hver.Dette
har
betydet,atvihar
fåetmere
usikkerhed
resulta
i
større
antaltestpersoner
under
hver
testtype.
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9.4
Viderearbejde
dette
I afsnitvilviforklareommulighederforviderearbejde
ideer
tilviderearbejdemedduedvikledetesttyperogforslagti

Afsnittet
.
indeholderbådevores
områder,
l
somvi,påbaggrund

af
arbejdetmedprojektet,finder
interessante
aundersøge
t
nærm

ere.

Yderligere
udvidelse
abegrebsrammen
f
Voresudviklingametoderne
f
blevbaseretpåK ristoffersenogLjung

bergstreunderbegreber,

”fysiskeomgivelser”,”vandrende”og”mobileapparater”.Yderliger

eeksperimenterkunne

fokuserepåafå
tenmereudvidetbegrebsrammeommobilitetogbrug

afmobileapparater.

Dettekunnef.eks.gøresvedattageudgangspunktunderbegreberne
i
”s

ocialeomgivelser”,

”besøgende”og”rejsende”samtdemereteknologiskesiderabf ru

genafmobileapparater,

sombeskrevet
afsnit
i 3.2.
Tilføjelser
ogændringer
tiltestkonfigurationer
udviklingen
I
atestkonfigurationerne
f
foreslogvat
ibenyttehhv.et

løbebåndelleren”hare”

tilapt åvirkebrugerensbevægelse.Yderligereeksperimenterkanf

okuserepåaafprøve
t
de

andremuligheder,somblevfremlagt,nemlighhv.trappe-maskine,musikbå
kommandoerfordermedaundersøge
t
derespåvirkningabrugerens
f
bev

ndogverbale
ægelseogsammen-

ligne
medbrugenahhv.
f løbebåndo”ghare”.
Voresresultaterantydededesuden,atdenkonstantebevægelse
vores
i
antagesavære
t enfuldautomatiseretproces.Viserderforet

eksperimentikkekan
behovforennærmereundersø-

gelseafforskellenmellemtyperneafbevægelse.Dettekunnef
PPWS
stedet
i for
denkonstantehastighed,somvifastsatte,daP
hastighedogmanderforkunneforestillesig,atdetogsåeden
r has

.eks.værevedatbenytte
PWSnetopeden
r foretrukne
tighed,derkrævermindst

opmærksomhedfra
personen.
Viopdagedeunderudførelsena8f -testtyperne,attestpersonernef
måde,atdeikkeopnåededengradabevidst
f
navigation,somudviklingena8f
rettetmod.Vimenerderfor,atdereretbehovforatundersøgea
trollerebehovetfornavigation.Eventueltkunnebehovetfornavigationkont
inddragefleredynamiskeelementer
omgivelserne,
i
somf.eks.and

ulgte”haren”påensådan
testtypernevar
ndremulighederforatkonrolleresvedat
revandrendepersoner,der

går
imodtestpersonensgangretning.
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Undersøgelse
atestprotokollen
f
gI ennemgangenafresultaternebeskrevvi,attestpersonerneSi

iddetænktemerehøjtend

testpersonernede
i andretesttyper.Detteantyder,at”tænke-høj

t”påvirkedetestpersonerne

under
testtyperneforskelligtellerattesttypernepåvirkedete

stpersonensevnetilattænkehøjt.

På
baggrundadette,
f mener
vi,
atder
er
behovfor
atundersøge
sam

menhængenmellem,hvor

megettestpersonernetænkerhøjt,antalletafopmærksomhedskrævendeopgav
føre
samtidigt,og
hvilkenbetydning
dethar
for
de
fundne
brugbarhe

er,deskaluddsproblemer.

Sammenligningmedandremetoder
forbindelse
I
meddennerapportharviværetfokuseretpåaudvikle
t
metode

baseret
r
påbru-

gere.Visammenlignedederfordeudvikledetesttypermedtorefe

rencetests,derligeledeser

baseretpåbrugere.Detkunneværeinteressantogsåalave
t ens

ammenligningmedmetoder

fradeandrekategorierafmetoder,somblevbeskrevet
indledningen.
i
D

etkunnef.eks.være

enheuristiskinspektion,hvormankunneforestillesigatindførenyepr

incipper,somtager

højdefordenmobilebrugssituation
forhold
i
tilbrugbarhedsproblemerog

effektivitet
brui

genaprogrammet.
f
Udvidelse
abrugbarhedstest
f
projektet
I
harviafgrænsetostilkunase
tpsåpecifikkebrug

ssituationer,menmedbaggrund

vores
i forslagtilyderligereudvidelseabegrebsrammen
f
bliver

mangeandretyperafekspe-

rimenterinteressante.Detkunnef.eks.væreatilføjedesociale

omgivelsersomenekstra

dimension,undersøgebrugssituationerforpersoner,derrejsermedbus,sa

mtidigmedatde

benytteretmobiltapparatellerundersøgeomtyperneanavigati
f
delse
medbilister,der
kører,samtidig
medade
tbenytter
en

onogsåkanbruges
forbini
mobiltapparat.

Forgrundigereakunne
t
undersøgedenkeltetestkonfigurationerogvores
ringadem
f børtesttypernebliveudførtmedestørre
t antaltest

forslagtilforbedpersonerpertesttype.Dermed

vilvki unneminimereusikkerhedenomkringarbejdsbelastning,brugbarhedsprobl
effektivitetforhvertesttypeognøjereundersøgede nkeltefor
vilundersøgelsenaunikke
f
problemerkunneblivemeregrundigogdermedafkla
problemer
direktekanrelaterestilbevægelseeller
behovetfor
brugssituationer.
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