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A BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék története

1892- Pszichológia tárgyblokk oktatása a József Műegyetem Egyetemes Osztály tanárképzésében

Alexander Bernát akadémikus

1934-1948 József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 
Neveléstudományi Tanszék: neveléslélektan, kognitív pszichológia és vezetéslélektan

sokak közt Imre Sándor dékán, rektor

1962- Pszichológia tárgyak a BME újraindult műszaki tanárképzésben a Pedagógiai Tanszéken

1963- Ergonómia tárgyak és kutatás előbb a műszaki tanárszakokon, majd más szakokon

Vaszkó Mihály (1963-1970), Klein Sándor (1966-1982), Antalovits Miklós (1969-)

1972- Pszichológiai Osztály a BME Tanárképző és Pedagógiai Intézeten belül

1979-1992 Ergonómiai szakmérnök szak

1989- Ergonómiai Osztály a BME Természet- és Társadalomtudományi Kar 
Tanárképző és Pedagógiai Intézeten belül

Antalovits Miklós, Izsó Lajos (1989-), Szabó Gyula (1991-2006)

1992- Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Első alkalmazottak közt: Antalovits M., Izsó L., Takács Ildikó, Mischinger Gábor, Palotai Sándor
Tanszékvezető: Antalovits Miklós (1992-2006), Izsó Lajos (2006-2012), Takács Ildikó (2012-)

Ergonómia – definíció és rokon fogalmak

ergonómia (= Human Factors) =
ember és gép, illetve
ember és technikai környezet

kapcsolatával
foglalkozó tudomány és gyakorlat
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emberközpontú 
műszaki tervezés 

ember-gép interakció
általánosabban:

ember - műszaki rendszer interakció 
→ részterületei:

ember-gépjármű interkació
ember-munkakörnyezet interakció

ember-számítógép interakció
ember-robot interakció

ember-termék interakció
stb.

kissé szűkebb és
kissé módosult fogalom:

interakció-dizájn

gyakorlatban szűkebb 
fogalom:

felhasználói felület tervezése

bővebb fogalom:
felhasználói élmény 

tervezése

emberi használatra 
történő tervezés

→kulcsfogalom:
használhatóság

Az Ergonómia és Pszichológia Tanszék néhány 
jellemző megbízásos szoftver-ergonómiai projektje

Matáv / Westel / Magyar Telekom
• 1995.: A tudakozóban használt szoftver (IBM CDAS) ergonómiai értékelése
• 2000., 2007-2008.: WFMS (Work and Force Management System, Eventus)
• 2002.: WAP: szakértői vizsgálat + a bejárt  útvonalak log-elemzése
Graphisoft
• 2000, 2012: Szoftver-ergonómiai tanfolyam + Az ArchiCAD 3D
Nokia
• 2001.: WAP alapú szoftverek elemzése és empirikus tesztelése

Eurocontrol
• 2003-2004. : A jövő európai légiirányítási rendszerének vizsgálata
Knorr-Bremse
• 2005-2006.: A szerelősorok érintőképernyős rendszerének koncepciója
Ericsson
• 2007.: Szoftver-ergonómiai tanfolyam
Generali-Providencia
• 2008.: Az ügyfélszolgálatok Genesys szoftverének vizsgálata
Balabit
• 2015.: Szoftver-ergonómiai tanfolyam

Az Ergonómia és Pszichológia Tanszék néhány 
jellemző szoftver-ergonómiai pályázati kutatása

Delfti Műszaki Egyetem
• 1991-1993.: szellemi erőfeszítés mérése szívritmus-variabilitás alapján
Leonardo projekt (EDEN + magyar szervezet, brit középisk., görög alapítvány, svéd egyetem)
• 1998-2000.: E-learning tananyagok fejlesztése és használhatósági vizsgálata
Berlini Műszaki Egyetem
• 2006.: automatizáltsági fokok kérdései – szellemi erőfeszítés mérése
University of Maryland Baltimore County (UMBC)
• 2006.: ICDL (International Childens’ Digital Library) Communities tabletes

kommunikációs szoftver empirikus vizsgálata
• 2009.: Women in ICT internetes portál tesztelése
• 2009.: Fulbright kutatás – keresési viselkedés empirikus vizsgálata
• 2011: Etocom projekt (MTA SZTAKI, BME MOGI, BME TMIT, ELTE Etológia Tanszék) –

empirikus használhatósági vizsgálatok virtuális valóság környezetben
• 2012-15.: EU Marie Curie projekt + KTIA AIK NeuroCogSpace projekt (MTA 

SZTAKI, MTA TTK, BMETMIT) – információkezelés + együttműködés VR környezetben
Jedlik Ányos projekt a Cytotech Kft vezetésével
• 2008-11.: vérszerológiai mérőeszköz ergonómiai tesztelése és fejlesztése
CARE projekt (BME Egészségügyi Mérnöki Tudásközpont + 6 EU partner)

• 2009-11.: Safe Privat Homes for Elderly Persons - alapkutatások

Az Ergonómia és Pszichológia Tanszék
szoftver-ergonómiai kurzusainak jellemző témái

• Felhasználók azonosítása – User Profile, perszóna módszer
• Irányelvek

– Az érzékelés és észlelés működése alapján
– Bevelt tervezési irányelvek, metaforák, mikrointerakciók
– Szabványok, style guides, a W3C.org WAI WCAG akadálymentesítési irányelvei

• Felhasználói igények felmérése
– Interjú, fókuszcsoport, kérdőív, megfigyelés, design etnográfia
– Conjoint analysis, Q-method

• Feladatelemzés és –modellezés
– GOMS

• Prototípuskészítés és –tesztelés
– Sketch, wireframe, mockup, prototype
– Paper prototyping (egészen korai ötletek kipróbálása)

• Szakértői elemző módszerek (usability inspection)
• Empirikus vizsgálati módszerek (usability testing) (a puding próbája…)

– Log Mining, Webmining (a felhasználók bejárási útvonalaiból kirajzolódó 
mintázatok elemzése adatbányászati eszközökkel) 

– Think aloud, retrospective think aloud
– Szemmozgáskövetés
– INTERFACE - mélyfúrás jellegű empirikus vizsgálat
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Esettanulmányok

• University of Maryland Baltimore County
– a webes kereső viselkedés kultúrközi
vizsgálata
– Ez nem szoftver-értékelés, hanem ember-számítógép interekció

témájú alapkutatás, de a tipikus módszertan miatt említjük.
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Képernyőtartalom
+ szemmozgás-
követés

3 kamera

SzPV profil

Billentyű- és egérműveletek
+ URL naplózás

Megfigyelők megjegyzései

Szívperiódusidő

Bőr-vezetőkép.

Pupillaméret

Esettanulmányok

• A Generali
ügyfélszolgálati szoftvere

BME Ergonómia és Pszichológia  Tanszék
www.erg.bme.hu

Esettanulmány – Generali

Felhasználó 
a sztenderd 
headset-jével 
és a az 
INTERFACE 
EKG- és 
bőrvezetés-
elektródjaival

A Felhasználó

képernyője
A Felhasználó

sztenderd

számítógépe

A call-center 
sztenderd

IP-
telefonja

Arckövető 
kamera

A testtartást 
rögzítő 
kamera

A fiziológiai jeleket 
rögzítő ISAX

A kísérletvezető számítógépe: a 
fiziológiai jelek online görbéi, a 
kamerák videoképei és a 
megjegyzések szerkesztőablaka

A NeuroCogSpace projekt és előzményei

• MTA SZTAKI, MTA TTK

– az információkereső és -megosztó
viselkedés virtuális valóság környezetben
– Ez sem szoftver-értékelés, de a hasonló módszertan és az aktualitás 

miatt említjük.
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