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Ergonomia oprogramowania
 od przepisów do praktyki
Praca wykonana w ramach programu
wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy dofinansowanego przez
Komitet Badañ Naukowych
zrastaj¹ce zastosowanie
sprzêtu komputerowego na
stanowiskach pracy stworzy³o potrzebê opracowania uregulowañ
prawnych dotycz¹cych bezpieczeñstwa
pracy na takich stanowiskach. Uregulowania te dotycz¹ nie tylko wymagañ z zakresu konstrukcji stanowiska pracy i jakoci osprzêtu komputerowego, ale równie¿ jakoci u¿ytkowej oprogramowania.
W niniejszym artykule zostan¹ omówione wymagania stawiane pracodawcy
na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów
oraz wiedzy z dziedziny ergonomii oprogramowania, a tak¿e dotychczasowych
wniosków z badañ dotycz¹cych kryteriów
ergonomicznej oceny oprogramowania
prowadzonych w ramach programu wieloletniego (b. SPR-1).
W za³¹czniku do rozporz¹dzenia
MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposa¿onych w monitory ekranowe [1] wymieniono szeæ wymagañ stawianych pracodawcy, dotycz¹cych sytuacji projektowania, doboru i modernizacji oprogramowania oraz planowania zadañ wykonywanych z zastosowaniem ekranu monitora. Za³¹cznik okrela
nastêpuj¹ce minimalne wymagania w tym
zakresie:
 oprogramowanie powinno odpowiadaæ zadaniu przewidzianemu do wykonania
 oprogramowanie powinno byæ ³atwe
w u¿yciu oraz dostosowane do poziomu
wiedzy i (lub) dowiadczenia pracownika
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 systemy komputerowe musz¹ zapewniaæ przekazywanie pracownikom informacji zwrotnej o ich dzia³aniu
 systemy komputerowe musz¹ gwarantowaæ wywietlanie informacji w formie i tempie odpowiednich dla pracownika
 bez wiedzy pracownika nie mo¿na
dokonywaæ kontroli jakociowej i ilociowej jego pracy
 przy tworzeniu oprogramowania
i przetwarzaniu danych powinny byæ stosowane zasady ergonomii.
Pierwszym zadaniem, przed którym
stoi pracodawca jest dobór odpowiedniego oprogramowania dla personelu. Na
tym etapie wa¿ne jest, aby przed dokonaniem zakupu przeprowadziæ wywiad
i ustaliæ jakim celom bêdzie s³u¿y³o oprogramowanie i jakie zadania bêd¹ najczêciej za jego pomoc¹ wykonywane. Ten
obowi¹zek wynika z pierwszego wymagania wymienianego w rozporz¹dzeniu:
Wymaganie 1.
Oprogramowanie powinno odpowiadaæ
zadaniu przewidzianemu do wykonania.

Jak w praktyce mo¿na to wymaganie
realizowaæ? Je¿eli w danej instytucji jest
du¿o stanowisk komputerowych, najlepszym sposobem zebrania informacji nt.
typowych zadañ wykonywanych z zastosowaniem komputera, mo¿e byæ krótka
ankieta lub nawet rozmowa z przysz³ymi
u¿ytkownikami. Po sporz¹dzeniu listy
ogólnych zadañ najczêciej wykonywanych przez potencjalnych u¿ytkowników
mo¿na je rozpisaæ na czynnoci szczegó³owe [2]. Wszystkie zadania powinny
mieæ charakter rzeczywisty i jak najbardziej konkretny, aby projektanci oprogramowania lub osoby dobieraj¹ce oprogramowanie (nie znaj¹c specyfiki pracy)
mogli zrozumieæ potrzeby u¿ytkowników
i ich pracê.

Dobrym rozwi¹zaniem jest przetestowanie oprogramowania przez u¿ytkowników. Niektórzy producenci udostêpniaj¹
czasowe wersje produktu, przed podjêciem decyzji i ostatecznym zakupem 
w celu poznania i oceny przydatnoci danego programu komputerowego.
Problem dostosowania w³aciwoci
oprogramowania do zadañ u¿ytkownika
jest omówiony w drugiej czêci normy
miêdzynarodowej EN ISO 9241 [3]. Dotyczy ona poprawy skutecznoci dzia³ania i samopoczucia indywidualnego u¿ytkownika w wyniku stosowania przez niego zasad wiedzy ergonomicznej. Wed³ug
tej normy celem projektowania zadañ jest:
 u³atwienie osi¹gniêcia zadañ
 zagwarantowanie u¿ytkownikom
zdrowia i bezpieczeñstwa
 promocja dobrego samopoczucia
 dostarczanie okazji do rozwijania
mo¿liwoci dotycz¹cych realizacji zadañ.
W normie podkrela siê, ¿e wa¿n¹ form¹ uzyskiwania informacji jest analiza
ocen przekazywanych bezporednio przez
u¿ytkowników. Mo¿na je pozyskiwaæ
w ró¿ny sposób, np. przez:
 obserwacje
 ocenê psychometryczn¹ wystandaryzowanych skal
 kwestionariusze
 wywiady
 konsultacje.
Wymaganie 2.
Oprogramowanie powinno byæ ³atwe
w u¿yciu oraz dostosowane do poziomu
wiedzy i/lub dowiadczenia pracownika.
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Tabela 1
REDNIE WARTOCI OCEN W SKALACH UCI¥¯LIWOCI DLA CA£EJ GRUPY BADANEJ ORAZ DLA
GRUP NOWICJUSZY I PROFESJONALISTÓW Z OCEN¥ ISTOTNOCI RÓ¯NIC MIÊDZY GRUP¥ NOWICJUSZY I PROFESJONALISTÓW

Wymaganie 2. pracodawca mo¿e realizowaæ w dwojaki sposób: przez dobór
odpowiedniego oprogramowania oraz
poszerzaj¹c wiedzê i dowiadczenia pracownika. Jak podaje Sikorski [4], formy
oddzia³ywañ mog¹ mieæ charakter dzia³añ formalnych lub nieformalnych, czyli
mog¹ to byæ samodzielne próby poszerzania wiedzy na temat wykonywania
zadañ z danym oprogramowaniem.
Wród formalnych i nieformalnych
oddzia³ywañ wspieraj¹cych u¿ytkownika
mo¿na wymieniæ:
 oddzia³ywania formalne:
 sesje szkoleniowe
 spotkania grup u¿ytkowników
 programy rozwoju personelu
 programy edukacyjne dla personelu
 wewnêtrzny serwis techniczny i informacyjny
 nieformalne formy wsparcia:
 komunikacja grupowa
 pomoc lokalnego guru
 grupy dyskusyjne u¿ytkowników.
Z relacji pracowników ró¿nych instytucji wynika, ¿e najczêciej wykorzystywanymi formami uzyskiwania wsparcia
w zakresie obs³ugi oprogramowania s¹:
porozumiewanie siê z najbli¿szym rodowiskiem pracy i odwo³ywanie siê do wiedzy oraz umiejêtnoci osób o wiêkszym
dowiadczeniu.
Wymaganie to weryfikuje siê  zarówno przy doborze oprogramowania, jak i przy
doborze pracowników  przez zamieszczanie w ofercie pracy warunków stawianych
kandydatom do obs³ugi oprogramowania
(zatrudniê osobê ze znajomoci¹ programów graficznych, programów rodowiska
Windows, programu Acces itp.).
Wymaganie 3.
Systemy komputerowe musz¹ zapewniaæ przekazywanie pracownikom informacji zwrotnej o ich dzia³aniu.

Z³a jakoæ oprogramowania wchodz¹cego w sk³ad systemu komputerowego
mo¿e przyczyniæ siê do wzrostu uci¹¿liwoci pracy na stanowiskach pracy.

W badaniach eksperymentalnych [5]
wyró¿niono trzy mo¿liwe przyczyny
uci¹¿liwoci w pracy z oprogramowaniem:
 spowodowana utrat¹ kontroli
 spowodowana niewystarczaj¹cym
wsparciem ze strony programu
 spowodowana z³¹ jakoci¹ i czytelnoci¹ informacji.
W tabeli 1. przedstawiono ocenê uci¹¿liwoci pracy z edytorem tekstu w trzech
zakresach. Niska ocena (skala 1-5) oznacza du¿y stopieñ uci¹¿liwoci.
Wyniki zamieszczone w tabeli 1. pokazuj¹, ¿e utrata kontroli jest najbardziej
uci¹¿liw¹ sytuacj¹ dla u¿ytkowników.
Badanie istotnoci ró¿nic w tym zakresie
miêdzy u¿ytkownikami dowiadczonymi
a nowicjuszami pokazuje, ¿e szczególnie
osoby o ma³ym dowiadczeniu s¹ nara¿one na tego typu uci¹¿liwoci.
Uci¹¿liwoci spowodowane utrat¹
kontroli mog¹ powodowaæ sytuacje, gdy:
 nie wiemy co siê dzieje z programem
 program wykona³ czynnoæ, której
nie planowalimy
 wystêpuj¹ komunikaty o b³êdach
 wystêpuj¹ komunikaty, których nie
rozumiemy itp.
Tego rodzaju sytuacje s¹ nie do unikniêcia w praktyce  nawet w najbardziej
dopracowanych systemach komputerowych. Niekiedy te sytuacje mog¹ wynikaæ nie tyle z b³êdów w samym oprogramowaniu, ale wad osprzêtu komputerowego lub trudnoci w konfiguracji hardwareu i softwareu.
Wymaganie 4.
Systemy komputerowe musz¹ gwarantowaæ wywietlanie informacji w formie
i tempie odpowiednich dla pracownika.

Tempo przekazywania informacji
przez systemy komputerowe nie mo¿e byæ
ani zbyt wolne, ani zbyt szybkie. Aby
zobrazowaæ pierwszy problem, wyobramy sobie frustracjê osoby uzyskuj¹cej
wynagrodzenie zale¿ne od liczby wpisanych danych, która czeka pó³ minuty lub
d³u¿ej na zaakceptowanie i potwierdzenie
wpisania danych do bazy. Natomiast przy
zbyt szybkim przekazywaniu informacji,
u¿ytkownik jest zmuszony do kilkakrotnego powracania do tej samej czynnoci,
w celu dok³adnego odczytania koniecznych informacji. Tak wiêc, zarówno zbyt
wolne, jak i zbyt szybkie przekazywanie
informacji powoduje stratê czasu i sytuacje stresowe dla u¿ytkownika.
We wspomnianym rozporz¹dzeniu jest
równie¿ uwzglêdniony problem formy
przekazywania informacji, czyli czytelnoci i jakoci symboli graficznych oraz zastosowania w systemach jêzyka pojêæ
u¿ywanych przez danych u¿ytkowników.
Wymaganie 5.
Bez wiedzy pracownika nie mo¿na dokonywaæ kontroli jakociowej i ilociowej
jego pracy.

Jednym ze sposobów oceny oprogramowania jest rejestracja pracy w trakcie
wykonywania zadañ. Mo¿na tego dokonywaæ bezporednio kamer¹ wideo lub
np. porednio, obserwuj¹c monitor osoby pracuj¹cej na innym pod³¹czonym do
sieci monitorze. Mo¿liwoci kontroli pracy na komputerze bez wiedzy u¿ytkownika s¹ bardzo du¿e. Jednak ze wzglêdów
etycznych, czynienie tego bez poinformowania samej osoby obserwowanej jest zabronione.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e zgodnie
z treci¹ rozporz¹dzenia nie jest koniecz-
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na zgoda pracownika na kontrolê jego pracy, lecz wymaga siê, by osoba zainteresowana o niej wiedzia³a.
Wymaganie 6.
Przy tworzeniu oprogramowania i przetwarzaniu danych powinny byæ stosowane zasady ergonomii.

To ostatnie zalecenie dotycz¹ce oprogramowania obejmuje wszystkie wymienione wczeniej oraz wiele innych zasad
sformu³owanych w zakresie ergonomii
oprogramowania. Wszystkie te zasady
maj¹ jeden cel ogólny  zapewnienie skutecznoci, wydajnoci i zadowolenia u¿ytkownika. Te trzy w³aciwoci sk³adaj¹ siê
na miary u¿ytecznoci (jakoci u¿ytkowej) oprogramowania. Norma ISO 9241
w czêci 11 przytacza opis miar u¿ytecznoci i przyk³ady mo¿liwoci ich okrelenia.
Skutecznoæ. Miary skutecznoci s³u¿¹ do oceny dok³adnoci z jak¹ osi¹ga siê
cele lub wykonuje zadania cz¹stkowe.
Wydajnoæ. Miary wydajnoci s³u¿¹
do oceny poziomu skutecznoci w stosunku do wydatkowanych zasobów, takich
jak: wysi³ek umys³owy albo fizyczny,
czas, materia³y albo koszt finansowy.
Satysfakcja. Do miar satysfakcji mo¿na zaliczyæ sytuacje, w których u¿ytkownicy s¹ wolni od niewygody oraz kiedy
okrelaj¹ swoje nastawienie do produktu
lub jego wykorzystania. Satysfakcja mo¿e
byæ wyszczególniana i mierzona przez
subiektywne szacowanie na skali doPRZYK£ADY MIAR U¯YTECZNOCI (EN ISO 9241-11)
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wiadczanej niewygody, stopieñ akceptacji produktu, zadowolenie z wykorzystywania produktu lub poziomu akceptacji obci¹¿enia prac¹ podczas wykonywania zadañ. Szczegó³owe miary satysfakcji mo¿na okrelaæ liczb¹ pozytywnych
i krytycznych komentarzy rejestrowanych
w czasie u¿ywania. Dodatkow¹ informacj¹ mo¿e byæ analiza takich danych, jak:
przerwy w wykorzystywaniu produktu,
nadmierne wykorzystanie produktu, obci¹¿enie lub niedoci¹¿enie u¿ytkownika,
umys³owe lub fizyczne obci¹¿enie prac¹,
problemy zdrowotne lub czêstoæ przeniesieñ do innego rodzaju pracy. Przyk³adowe miary u¿ytecznoci prezentuje tabela 2.
Do najczêciej wymienianych zasad
ergonomii oprogramowania zwanych
heurystykami nale¿¹ m.in. [2].
 sprzê¿enie zwrotne (na ka¿d¹ czynnoæ powinna wystêpowaæ reakcja lub
informacja systemu)
 dostêpnoæ (zapewnienie narzêdzi
i informacji wg potrzeb u¿ytkownika)
 prosty i naturalny dialog (prosty dialog wg kolejnoci wykonywanych czynnoci)
 zastosowanie jêzyka u¿ytkownika
(zastosowanie jêzyka, symboli ze rodowiska u¿ytkownika)
 zmniejszenie obci¹¿enia pamiêci
krótkotrwa³ej (brak koniecznoci zapamiêtywania wielu informacji)
 potwierdzenie dzia³añ (informacja
o efekcie dzia³añ)
Tabela 2

 dobrze oznaczone wyjcia (³atwoæ
wyjcia z czêci niepotrzebnych do realizacji zadañ)
 mo¿liwoæ pracy na skróty (mo¿liwoæ automatycznego wydawania poleceñ, bez rozbudowanego dialogu)
 eliminacja b³êdów (zmniejszanie
liczby b³êdów do minimum).
***
W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy s¹ organizowane cykliczne szkolenia
powiêcone zasadom oceny stanowisk
pracy z monitorami ekranowymi oraz
skonstruowano Kwestionariusz oceny
oprogramowania (KOO) dla u¿ytkowników. Umo¿liwia on ocenê w zakresie wybranych ergonomicznych w³aciwoci,
uci¹¿liwoci i zadowolenia z pracy
z oprogramowaniem.
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