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Na podstawie:
1. Designing with the Mind in Mind

2. PJ. Neuronauka Poznawcza — Jak mózg tworzy umysł?



Na poprzednich wykładach

1 Ewaluacja heurystyczna jest “lekka” i efektywna kosztowo.
2 10 Heurystyk Jacoba Nielsen’a:

1 stan
2 mapowanie / metafory
3 kontrola, wolność i wyjście
4 spójność, standardy
5 zapobiegaj błędom
6 wybieraj zamiast zmuszać do pamiętania
7 elastyczność dla zaawansowanych
8 minimalizm
9 obsługuj błędy
10 pomoc czasem się przydaje



Jak projektować dobre systemy interaktywne?

Testy użyteczności → dobre, ale wolne
Reguły projektowe → dobre, ale. . .
Istotne: Podstawy reguł projektowych



Dlaczego reguły są podobne?



Co wpływa na postrzeganie?

Stan faktyczny → to co postrzegamy ← oczekiwania
Źródła oczekiwań:

przeszłość: nasze doświadczenie
teraźniejszość: aktualny kontekst
przyszłość: nasze cele



Percepcja obciążona doświadczeniem
Mapa budynków czy słowo?



Percepcja obciążona doświadczeniem
Co przedstawia rysunek? (R.C. James)



Percepcja obciążona doświadczeniem
Spójność!



Percepcja obciążona aktualnym kontekstem
“The cat”



Percepcja obciążona aktualnym kontekstem
Efekt McGurk’a

http://www.youtube.com/watch?v=G-lN8vWm3m0 (3 min)

http://www.youtube.com/watch?v=G-lN8vWm3m0


Percepcja obciążona celami
Simon & Chabris (1999)

http://youtu.be/vJG698U2Mvo?t=4s

http://youtu.be/vJG698U2Mvo?t=4s


Percepcja obciążona celami
Nie zauważamy tego co nie dotyczy celu

Czy w zestawie są nożyczki?
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Percepcja obciążona celami
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Czy w zestawie był śrubokręt?
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Percepcja obciążona celami
Nie zauważamy tego co nie dotyczy celu

Czy w zestawie był śrubokręt?



Percepcja obciążona celami
Cel: wydrukuj mapę kampusu z wydziałem informatyki



Percepcja obciążona celami
Filtrowanie percepcyjne

Filtrowanie percepcyjne:
efekt przyjęcia koktajlowego
Kontrolerzy ruchu lotniczego (Arons, 1992)
Filtrowanie słabsze u dzieci



Implikacje dot. projektowania

1 Unikaj dwuznaczności
2 Zachowuj spójność: robi to samo →

niech wygląda tak samo i jest w tym
samym miejscu

3 Zrozum cele użytkowników.



Psychologia Gestalt

Niemcy, początek XX w.
“Gestalt” = figura
Nasze widzenie jest zoptymalizowane do widzenia struktury
Widzenie jest holistyczne. Automatycznie narzuca strukturę
informacjom, które otrzymuje.
Widzimy raczej całość niż część (całe figury vs. rozłączne linie)



Zasada bliskości

Zasada bliskości
Wzajemne odległości między obiektami wpływają na sposób
grupowania



Zasada bliskości
Przykład

Outlook

Outlook


Zasada bliskości
Przykład

Thunderbird

Thunderbird


Zasada bliskości
Przykład

Instalator3dsmax6

Instalator 3ds max 6


Zasada podobieństwa

Zasada podobieństwa
Obiekty, które wyglądają podobnie wydają się należeć do tej samej
grupy

http://aslifilisva301.wordpress.com/2011/04/04/gestalt-principle-in-design-and-more/

http://aslifilisva301.wordpress.com/2011/04/04/gestalt-principle-in-design-and-more/


Zasada podobieństwa
Przykład

MacOSUstawieniastrony

Mac OS Ustawienia strony


Zasada podobieństwa
Przykład

elsevier.com

elsevier.com


Zasada ciągłości

Zasada ciągłości
System wzrokowy człowieka ma tendencję by usuwać dwuznaczność
lub uzupełniać brakujące dane w taki sposób, aby postrzegać całe
obiekty.



Zasada ciągłości
Przykład



Zasada ciągłości
Przykład



Zasada zamykania

Zasada zamykania
System wzrokowy automatycznie próbuje zamykać otwarte figury,
tak że są one postrzegane w całości



Zasada symetrii

Zasada symetrii
Mamy tendencję do tego, aby interpretować skomplikowane sceny
tak, aby redukować złożoność.



Zasada figury-tła

Zasada figury-tła
System wzrokowy dzieli obraz na obiekty pierwszoplanowe i tło.



Zasada figury-tła
Rysunki Eschera



Zasada figury-tła



Zasada wspólnego losu

Zasada wspólnego losu
Obiekty, które poruszają się podobnie są postrzegane jako należące
do jednej grupy

Przykład: http://www.youtube.com/watch?v=nuH6dIcgaoU
Przykład (Gapminder): http://youtu.be/BPt8ElTQMIg?t=56s

http://www.youtube.com/watch?v=nuH6dIcgaoU
http://youtu.be/BPt8ElTQMIg?t=56s


Zasada wspólnego losu
Przykład



Zasady gestaltu
Przykład



Wnioski

O prawach tych warto pamiętać podczas:
projektowania (projektant)
ewaluacji (ewaluator)

Należy szukać miejsc, w których zachodzi niezamierzony efekt.



Nasze postrzeganie kolorów jest ograniczone

Czego się dowiemy?
1 Widzenie jest nastawione na detekcję kontrastu
2 Zdolność rozróżniania kolorów zależy od tego jak te kolory są

prezentowane
3 Niektórzy ludzie nie widzą kolorów
4 Rodzaj wyświetlacza i warunki oświetleniowe wpływają na

percepcję barw



Jak widzimy?
Krok 1: Receptory światłoczułe rejestrują światło

Receptory światłoczułe:
pręciki — jasność
czopki — kolor, trzy rodzaje:

niska częstotliwość (czerwone)
średnia częstotliwość (zielone)
wysoka częstotliwość (niebieskie)



Budowa siatkówki oka



Jak widzimy?
Kanały opozycji barwnej

Neurony kory wzrokowej tworzą sygnały:
1 opozycja M i L=czerwono-zielony
2 opozycja H i L=żółto-niebieski
3 L+M=czarno-biały (luminancja)



Jak widzimy?
Pola receptorowe komórek zwojowych

Komórki zwojowe typu ON i OFF. Opozycja barwna:

http://www2.fz-juelich.de/isb/isb-1/Color_vision

http://www2.fz-juelich.de/isb/isb-1/Color_vision


Jak widzimy?
Kora wzrokowa: komórki proste



Jak widzimy?
Kora wzrokowa: komórki złożone



Widzenie jest zorientowane na kontrast
Złudzenie



Widzenie jest zorientowane na kontrast
Złudzenie



Możliwości dyskryminacji kolorów zależą od sposobu ich
prezentacji

(A) Bladość; (B) Wielkość; (C) Odstęp



Możliwości dyskryminacji kolorów zależą od sposobu ich
prezentacji
Przykład
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Deficyt widzenia barw

Brakuje niektórych rodzajów czopków — niektóre kanały nie
funkcjonują poprawnie (dichromatyzm lub monochromatyzm)
ok. 8% mężczyzn i 0.5% kobiet
najczęstszy deficyt: czerwień/zieleń



Deficyt widzenia barw
Przykład: MoneyDance— kolor



Deficyt widzenia barw
Przykład — Deuteranopia (czerwony/zielony). vischeck.com



Deficyt widzenia barw
Przykład — Protanopia (czerwony/zielony)



Deficyt widzenia barw
Przykład — Tritanopia (niebieski/żółty)



Deficyt widzenia barw
Przykład



Zewnętrzne czynniki wpływają na zdolność rozróżniania
kolorów

Czynniki zewnętrzne:
1 Różnorodność wyświetlaczy
2 Obecność wyświetlaczy czarno-białych
3 Kąt patrzenia na wyświetlacz
4 Oświetlenie otoczenia

Wniosek: Projektant oprogramowania nie ma pełnej kontroli



Wytyczne do stosowania kolorów

1. Rozróżniaj kolory za pomocą nasycenia, jasności i odcienia.
Unikaj subtelnych różnic kolorów
Zapewnij duży kontrast (ale p. też wytyczna nr 5)
Oglądaj efekt w skali szarości (także vischeck.com)

2. Używaj wyróżniających się kolorów
najbardziej wyróżniają się te, które dają “czysty” sygnał na
dokładnie jednym z kanałów, czyli kolorów opozycji barwnej

vischeck.com


Wytyczne do stosowania kolorów
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Wytyczne do stosowania kolorów

3. Unikaj par kolorów, których niektórzy nie potrafią rozróżnić
ciemny czerwony vs. czarny
ciemny czerwony vs. ciemny zielony
niebieski vs. purpurowy
jasny zielony vs. biały
ciemny (czerwony, fioletowy lub niebieski) vs. inny ciemny
kolor. Zamiast tych ostatnich użyj: jasnego (żółtego lub
zielonego)



Wytyczne do stosowania kolorów

4. Używaj kodowania nadmiarowego
Nie polegaj jedynie na kolorze.



Wytyczne do stosowania kolorów

5. Oddzielaj kolory antagonistyczne
Powoduje mienienie się.



Przykład


