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Köszönetnyilvánítás 
A szerző köszönetét fejezi ki Gruiz Mártonnak az évek óta tartó eredményes 

együttműködésért, a szöveggel kapcsolatos hasznos tanácsaiért, és az ábrák elkészítésé-
ért. A dolgozat az OTKA támogatásával (T047233, TS044839) készült.  
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Tél Tamás 

ELTE Elméleti Fizikai Tanszék, Budapest 
 

Szoftverergonómia 

Az ergonómia görög eredetű szó, a munka gazdaságos megszervezésének elméletét és 
gyakorlatát, az ésszerű erőkifejtés tudományát jelenti. 

A szoftverergonómia a számítástechnikai rendszereket igyekszik illeszteni az ember 
kognitív és intellektuális tulajdonságaihoz, észlelési és cselekvési jellemzőihez, vagyis 
úgy alakítja az információközlés módját, hogy az ember igényeit minél jobban kielégítse, 
a lezajlódó folyamatokat minél kényelmesebbé tegye. 

A szoftverergonómia az alkalmazott pszichológia egyik ágából, a műszaki pszicho-
lógiából alakult ki. 

A szoftverprojektek ritkán térnek ki a szoftverergonómiai követelményekre, ritkán 
engedélyeznek elegendő időt és költségkeretet az ilyen jellegű vizsgálatok számára, pedig 
a szoftver tervezését a kezelőfelület tervezésével kell kezdeni. 

Minden alkalmazás, azon túl, hogy funkcióit teljesíti, könnyen megtanulható kell, 
hogy legyen, így könnyedén kell, hogy illeszkedjen az emberi memória szerkezetéhez. 

Az ember két memóriatípussal rendelkezik: rövid távú és hosszú távú memóriával. A 
két memória kapacitásban, elérési időben és a tárolt információ szerkezetében különbözik. 

A nagyon nagy kapacitású, hosszú távú memóriában a különböző szerkezetű infor-
máció és összefüggései tartósan hosszú ideig megmaradnak, de ez a memória viszonylag 
lassan érhető el. A rövid távú memória nagyon gyors, tartalma gyorsan változik, csak 
rövid ideig, átmenetileg tárol, és csak egyforma jellegű, szerkezettel nem rendelkező
információelemeket. A rövid távú memória kapacitása körülbelül hét, egyforma jellegű,
egyforma valószínűségű információelem (hét betű, hét szám, hétféle szín stb.) 

Az aktualitásukat vesztett elemek a rövid távú memóriából a hosszú távú memóriá-
ba kerülnek, illetve felidézés útján onnan a rövid távú memóriába. 

A megismerés, megtanulás kognitív műveletek segítségével valósítható meg. Az első
lépés az észlelés. Az első pillanatban a felhasználó meghatározott mennyiségű informáci-
ót képes észlelni, a többit hierarchikusan veszi észre. Elsőként mindig a figyelemfelhívó, 
színes, mozgó elemeket vesszük észre. Második lépésként az észlelt információkat értel-
mezzük. A jelentéstulajdonításhoz a rövid távú és a tartós memóriánkra is szükség van. 
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Az értelmezés alapján harmadik lépésként célképzet alakul ki bennünk, egy vagy több 
kognitív modellt hozunk létre. A modellalkotás után, negyedik lépésként ellenőrizzük a 
kognitív modellt, szükség esetén felülbíráljuk, újat hozunk létre. 

Mindezek alapján alkalmazások fejlesztésekor, a felület tervezésekor a következőket 
kell szem előtt tartani: 

− A felesleges információkat mellőzni kell, csak a fontosakat kell megjelentetni. 
A figyelem véges, és gazdaságosan kell bánni vele. A nem használt menüpon-
tokat el kell rejteni, táblázatok helyett grafikonokat, diagramokat használunk. 

− A felhasználót jól strukturált visszajelzésekkel kell segíteni. 
− Egyszerűsített, stilizált szimbólumokat kell használni. Szabványos rövidítése-

ket, rövid mondatokat használjunk. Az információkat csoportosítsuk, válasz-
szuk szét láthatóan a csoportokat, használjunk kereteket, különböző színekkel 
jelöljük őket. Ha valamire várakozni kell, akkor jelentessük meg, hogy mennyit 
kell várakozni – százalékban vagy időben. 

− Legyen lehetőség az alkalmazás testreszabására. 
− Legyen lehetőség az adott művelet visszavonására, a tévedések kijavítására. 
− Menünként csak 7–8 menüpontot tartalmazzon az alkalmazás, a választható és 

a nem választható részek legyenek jól elkülönítve. 
− Figyeljünk a modális és a nem modális ablakok használatára. 
− Az adatatok bevitele minimális műveletszámot igényeljen. Legyen lehetőség 

makrók definiálására. A felhasználó tudja megválasztani az adatbevitel sorrend-
jét. Használjunk implicit értékeket, a kiszámolható adatokat számítsuk is ki. 

 
A felhasználói interfész a következő tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen: 
− konzekvencia és konzisztencia 
− reaktivitás 
− protektivitás 
− reverzibilitás 
− tolerancia 
− kényelmesség 
− jól strukturáltság 
− esztétikusság 

 
A konzekvencia és konzisztencia megköveteli azt, hogy minden alkalmazásnál a meg-

szokott sorrendben szerepeljenek a menüpontok („File” – „Edit” – ... – „Window” – 
„Help”), így ezeket gondolkodás nélkül megtalálhatjuk. Ugyancsak a konzekvencia elve 
követeli meg, hogy hasonló illetve azonos feladatokat mindig hasonló illetve azonos 
módon – hely, alak, szín, stb. – fogalmazzunk meg; különbözőeket pedig különböző
módon. Ezzel szemben például a kilépést az egyes alkalmazásokból különböző módon 
jelölik: Quit, End, Finish, Terminate, Alt+X, Bye, Vége, Kilépés, Ctrl+C, Logout, Exit.

A reaktivitás azt jelenti, hogy az alkalmazás jól értelmezhető vizuális vagy auditív vá-
laszokkal reagál a felhasználó utasításaira. 

A protektivitás a nem triviális destruktív műveletek kivédését jelenti. Például törlés 
esetén mindig rákérdez az alkalmazás arra, hogy biztosan törölni szeretnénk, vagy csak 
véletlenül nyomtuk meg a törlés gombot. 

A reverzibilitás a hibás lépések visszapörgetését jelenti, legyen lehetőség undo vagy redo 
típusú utasításokra. 
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A tolerancia tulajdonsága a felhasználó hibáinak megbocsátását jelenti. 
A kényelmesség a könnyed használatot jelenti. Minél kevesebb információt kelljen 

megjegyezni két aktivitás között, billentyűkombinációk ésszerű használata, minimális 
egérmozgatás, kontextusfüggő help stb. 

A jól strukturáltság azt jelenti, hogy az információ szerkezete megfelel az ember rövid 
és hosszú távú memóriája szerkezetének, ugyanakkor ésszerűen használja ki a képer-
nyőt, csoportosítja az aktivitásokat, hierarchiába szervezi őket. 

Az esztétikusság a színek, a felületek megfelelő használatát jelenti. 
Az alkalmazás ablakainak, felületeinek megtervezésénél figyelembe kell venni a 

kompozíciót és a színeket. 
A kompozíció a felület esztétikus megszerkesztését jelenti. A formátumtól függetlenül 

az elemeket úgy kell elhelyezni a felületen, hogy a szemnek kellemes legyen, és elsősor-
ban a funkcionalitásuk érvényesüljön. A hasonló feladatokat ellátó elemeket csoporto-
sítsuk. Ezeket az elemeket a felület szélére helyezzük, betartva a margószabályt. Ha a 
felületet több részfelületre bontjuk, akkor valamiféle szimmetria, központozás érvénye-
süljön, és csak egy domináló részfelület legyen. 

Ha valamit ki szeretnénk emelni, azt szeretnénk, hogy a felhasználó rögtön észreve-
gye, tegyük a mértani vagy optikai középre, esetleg az aranymetszetre (a kisebb rész úgy 
aránylik a nagyobbhoz, mint ez az egészhez). 

Színek kiválasztásánál figyeljünk a színek különböző tulajdonságaira (kontrasztok, 
hideg-meleg színek; tónusok, árnyalatok). A felületet színes kontrasztra (kiegészítő
színek, hideg-meleg, világos-sötét) vagy monokróm tónusokra építhetjük. 

A felület akkor kellemes a szemnek, ha a színek minden tulajdonságát alkalmazzuk 
(például ha kiválasztjuk a kék-narancs kiegészítő színeket, az egyiket sötétebbre állítjuk, 
mint a másikat, és jobban kihangsúlyozzuk az egyik meleg vagy hideg tulajdonságát). 
Több szín használata esetén ügyeljünk az összhangra, és csak egy domináns szín legyen. 

Ha az ábrázolt információk között értékbeli különbség van – egyik fontosabb, másik 
nem –, ennek szemléltetésére a tónusos ábrázoláshoz folyamodhatunk. A legfontosabb 
információ a fénnyel legtelítettebb színnel, az utána következőket halványabb tónusú 
színnel ábrázoljuk. 

A legfigyelemfelkeltőbb színkombináció a fekete a sárgán. Ezután a fekete a fehéren, 
sárga a feketén, fehér a feketén, sötétkék a fehéren és a fehér a sötétkéken következik. 

A felületek megszerkesztésénél ajánlott a pasztell színek használata, kerüljük az erő-
teljes színeket, ezeket esetleg a legfontosabb információk kiemelésére használjuk, de ne 
ezekből építsük fel a teljes felületet. 

A világos színek vonzzák a tekintetet, a meleg világos színek vonzása még nagyobb 
(pl. cinóbervörös), a harsány citromsárgától egy idő után fájni kezd a szem, nyugtalanná 
válik, a kékben és a zöldben keres megnyugvást magának. 

A színek szorosan kötődnek az érzelmekhez és a lelkiállapotokhoz is. A sárga, a na-
rancs és a vörös az öröm és a bőség eszméjét képviseli. A vörös nyugtalan, mozgékony, 
a világos vörös energikus szín. A piros a szeretet, a bátorság és a buzgóság; a zöld a 
remény, termékenység, ifjúság; a lila a bánat, méltóság; a fekete bűntudat; a kék a végte-
lenség, igazságosság, tudás; a sárga a becsületesség, alázat; a narancs végesség, állandó-
ság, kitartás; a fehér a hit és a tisztaság szimbóluma. 

A színek a formákkal is összhangban kell, hogy álljanak. Az egyik forma fokozza, a 
másik csökkenti ugyanannak a színnek a jelentőségét. A hegyes forma kiemeli a harsány 
színek sajátosságait (pl. háromszög – sárga), a telt színek kerek formák esetén hatáso-
sabbak (pl. sötétkék – kör), a négyzet a pirosat vonzza. 

Kovács Lehel 


