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Usability design for Uniface developers
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 ErgoS — Human Factors Engineering
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 9 Ergonomen
 diverse achtergronden, techniek, ict, psychologie
 Erik Mulder
Erik.Mulder@ErgoS.nl

 Project ergonomie
 van analyse ...
 ... detail ontwerp

 Kantoor: Enschede

Na afloop:

Hebt u wat basis in software ergonomie.

Intro — MCI, MMI, HMI, UX, GUI

Ergonomie | Human Factors

 Usability, interaction design; veel DLA’s.

Afstemming mens - techniek

 MCI, Mens ComputerInteractie.
Interactie = ook feedback van ict naar mens.
 MMI, Man Machine Interaction
 HMI, Human Machine Interaction.
Industrie en Procesbesturingsystemen.
 UX, User eXperience.
Nadruk op het doel: beleving door gebruiker
 (G)UI, (Graphical) User Interface.
Interface = meer dan alleen het zichtbare deel.

1.
2.
3.
9.

Effectief
Efficiënt
Stimulerend
Comfortabel

Intro – RSI

S oft wa re
E rgonomie

blz. 1
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Intro – Belasting

blz. 2

Waarnemen

 Software fysiek:
 statisch: houding, turen, muis
 repeterend: muis, toetsen

 Software mentaal:
 waarnemen: toeters en bellen, leesbaarheid
 informatie: kort en lang geheugen, combineren, vergelijken
 werkwijzen, truucjes: lang geheugen, strategie
 mentale druk, stress

Mentale belasting is
een factor in spierspanning

Geen rood tegen blauw
Afstand instellen (Accommodatie)

 Niet voor kleur gecorrigeerd
niet tegelijk scherp

Gebruiker is de baas

Spreek de baas aan met respect.

 Altijd en direct reageren
 2 sec.
 bezig indicatie

 5 sec:
 afbreken
 voortgangsindicatie
of vertel wat je doet

Oké, onze link was niet goed, maar… JIJ hebt hem gevolgd.

ErgoS

afdruk: 26 november 2015

Baas — Bevestigt

Efficiënt ?

 Gebruiker:

 Gebruiker:

"

<Delete>

"

 PC:

blz. 3

"

<Delete>

"

Mag ik de boel nog even
vertragen door te twijfelen
aan uw goede bedoelingen? "

"

 PC:
" Weet u zeker dat u onzin.txt wilt verwijderen? "

Bevestiging> Symmetrie

Bevestiging> Symmetrie

Symmetrie (ongedaan maken) beter dan dwarsliggen.
Baas
neemt
nieuw
personeel
aan

Bevestig negatieve vraag met OK??


Geen onnodige acties

Samsung op Android 4.2

Uniface demo
 Een poging om een installatie te onderbreken:

...voorbeeldig:
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8. Selectie is belastend

Conclusie
 Geheugenruimte genoeg in je hoofd
 Herkennen is gemakkelijker dan reproduceren

8. Selectie is belastend

Oh man ...

( online Staatsblad arbeidstijdenbesluit )

blz. 4
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blz. 5

Hiërarchie en gemakkelijk terug

Controls

Controls

MCI praktijk — invoerhandelingen

 Menu's
 maximaal zeven opties
 maximaal twee lagen

 Tabsets, maximaal één rij
 Drop-down list niet optimaal
 klein klikoppervlak
 mogelijkheden niet vooraf zichtbaar
 mentale vertaalslag

Commando dialoog

Wettelijke beeldschermtijd
Risico

5:27

4:16

groen

groen

Totale tijd
muis bewogen

knop ingedrukt

1:27

0:07

geen knop

1:09

0:00

Aantal richtingsveranderingen

knop ingedrukt

8614

765

600

24

Totaal aantal muisklikken

3094

374

Totaal aantal toetsaanslagen

4777

19144

geen knop

De baas vergist zich wel
 Wat is robuuster?
IBAN:
NL09TRIO0665574282
NL09 TRIO 0665 5742 82
NL09 TRIO 066.55.74.282

Maar ook:

<Ctrl+C><Ctrl+Shift+V>
<Ctrl+O> of <Alt+B><O>

Telefoonnummer:
4280500
053-4280500
31534280500
053 428 0500
(053) 428 0500
+31 (0)53 428 0500

Valideer coulant èn direct per veld op de client.
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Vormgeving, ‘coderen’
9.

 ‘Codering’ van informatie op het scherm

Foutgevoelig

 Onderscheiden
 Groeperen
 Structureren

 Voorbeeld

 Nog een voorbeeld ...

Vormgeving, ‘coderen’


Codeer subtiel: zo licht mogelijk
1. onderscheid met positie en tussenruimte

helderheid/tinten
vorm
4. kaders
2.
3.

5.

kleur

9.

knipperen/beweging



Voorkom te sterke vormgeving



Onderscheid statische en dynamische informatie ...

blz. 6
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Uniface codering

blz. 7

Vormgeving, ‘coderen’
 Consistent onderscheid tussen




labels (statisch) <=> veldinhoud (dynamisch)
alleen lezen <=> in te vullen
verplicht <=> niet verplicht

 Uitlijnen

 Geen toeters en bellen
Varieer alleen als dat nodig is.
 Begin ontwerp met dynamische informatie
 Voeg zo weinig mogelijk statische ondersteuning toe

1863

Perceive London tube 1908

1908

Same area London tube in 1933
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Hardware, platform
desktop site

 Intro

blz. 8

bootstrap

mobile site

native app
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Na afloop:

Hebt u wat basis in software ergonomie.

Mismatch op platform
 Letters en objecten zijn minuscule òf
er is maar een klein stukje pagina zichtbaar.
 (Muis)controls te klein voor aanraken

Gevolg:
 Veel gezoom en geschuif
 Fouten bij bediening zoals
kiezen uit lijst met geringe regelhoogte

Minimale tekenhoogte

Platform — Aanraakbediening
 Heel goed:





OK:
Matig:
Onhandig:
Fout:

(schreefloze letter, dynamische informatie)

groter dan 13x13 mm
9x9..13x13 mm
7x7..9x9 mm
5x5..7x7 mm
…5x5 mm

en
en
en
en

 Minstens 9 pixels
>3 mm ruimte
2 mm ruimte
2 mm ruimte
< 2 mm ruimte

 Voor gebruik met handschoenen,
vergroot de afmetingen en tussenruimte met 5 mm.

 1/200e van de kijkafstand
 Verdana mag nog 10% kleiner ( = kijkafstand/220 )
 Norm: 1/170e ...1/215e mag nog

 Pixels zijn op mobiele devices niet interessant
meestal zijn er genoeg en zijn ze klein.
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blz. 9

Mentale modellen

Welk cadeautje?
"Ken jij hem goed?"
"Zou ie dit leuk vinden?"

Mentale modellen

Taak — 80/20 regel

 Zo leer je het gedrag van:

 "niet meer informatie en bediening aanbieden
dan nodig voor de actuele taakstap"

 een applicatie
 je smartphone
 het complete kantoor-systeem
inclusief nukken van printers en collega’s

 wat is nodig voor het gros van de taak?
 wat is nodig voor 100% van de gevallen?

 Model is zo simpel mogelijk
 Soms leer je het niet:
"Hoe dat werkt weet ik niet hoor,
het gaat elke keer anders."

Taak — 80/20 regel

Geschikt voor de taak

Laatste contact?
 hoeveelheid en aard
van de informatie en controls
 taak
 frequentie, duur
 belang, kritische factoren
 complexiteit / eentonigheid

 gebruiker
 Niet efficiënt voor frequente gebruiker (sneltoets e.d.)
 Te weinig ondersteuning voor incidentele gebruiker
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Geschikt voor de taak

blz. 10

Usability design for Uniface developers
 Intro

 hoeveelheid en aard
van de informatie en controls
 taak
 frequentie, duur
 belang, kritische factoren
 complexiteit / eentonigheid

 gebruiker
 Niet efficiënt voor gevorderde of frequente gebruikers.
 Te weinig ondersteuning voor incidentele gebruikers
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Na afloop:

Hebt u wat basis in software ergonomie.

