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HCI’da Bağımsız Değişkenler
Bağımsız değişkenlere örnek olarak farklı tipteki teknolojiler ve aygıtlar
verilebilir. Örneğin
Yazmaya karşılık olarak konuşma temelli dikte ederek yazma,
Fare (mouse) kullanımına karşılık olarak joystick, dokunmatik yüzey ve diğer
işaretleme aygıtlarının kullanımı,
 «pull down» menü karşıtı olarak «pop up» menü,
Farklı yazı tipleri ve boyutları, kontrastlık durumu, arka plan renkleri ve web sitesi
mimarisi gibi farklı tasarım türleri verilebilir.

Bağımsız değişkenler kullanıcıların yaşı, cinsiyeti, bilgisayar deneyimi,
mesleki alanı, eğitimi, kültürü, motivasyonu, psikolojisi ve engellilik
durumu ile ilgilidir.
Yaş faktörü örnek alındığında, yeteneklerin yaşam boyunca değiştiği bilinmektedir.
 Çocuklar için daha kısa süreli odaklandıkları için fiziksel olarak daha küçük bir tasarım
gerekir.

 Okuma ve yazma becerileri, bilişsel kapasiteler 20-55 yaş arası kullanıcılara göre daha sınırlıdır.

 Yaşlılar bilişsel, fiziksel ve duyusal yeteneklerde bozulma yaşarlar.

2006 yılında, yaş farklılıklarının yarattığı boşluğu anlamak ve değerlendirmek için,
farklı yaş grubundaki kullanıcıların etkileşim stillerini karşılaştırmak amacıyla bir dizi
çalışma yapılmıştır.

HCI’da Bağımsız Değişkenler olarak
Fiziksel ve Sosyal Faktörler
Bağımsız değişken olarak değerlendirilecek fiziksel faktörler :
Çevredeki gürültü, aydınlık durumu, sıcaklık, titreşim, kullanıcının pozisyonu
(oturduğu, yürüdüğü ya da koştuğu durumlar)

Bağımsız değişken olarak değerlendirilecek sosyal faktörler:
Kullanıcının çevresindeki kişi sayısı ve bu kişilerin kullanıcı ile ilişkisi

HCI’da Bağlı Değişkenler-I
Bağlı değişkenler 5 farklı grupta sınıflandırılır. Bunların ikisi:
Verimlilik (efficiency): Bir görevin ne kadar hızlı tamamlanabileceğidir. Dakikada
kelime sayısı ya da dakika başına seçilmiş olan hedeflerin sayısı olabilir.
Doğruluk (accuracy) : Sistemin veya kullanıcının hata yaptığı durumlarını
tanımlar.
 En sık kullanılan doğruluk ölçüsü hata oranıdır.
Metin girişi görevleri (tasks) için önerilen “minimum dizgi (string) mesafesi”
gibi çeşitli etkileşim görevleri için hata oranını ölçmek üzere pek çok ölçüm
önerilmiştir.
HCI çalışmalarında, verimlilik ve doğruluk diğerler kriterlerden ayrılmamakla
birlikte çoğunlukla her HCI çalışmasında değerlendirilen, birbirleri ile de ilişkili
faktörlerdir.
Verimlilik ve doğruluk arasında genellikle bir denge vardır Diğer faktörler aynı olduğunda, daha
yüksek bir hız elde etmek, daha fazla hataya neden olur ve daha az hata elde etmenin hızı
azaltacağı anlamına gelir.

 Sonuç olarak, ilk iki faktörden sadece birini ölçen herhangi bri araştırmada kritik
özelliklerden biri göz önüne alınmamış olacaktır

HCI’da Bağlı Değişkenler-II
 5 farklı grupta değerlendirilen bağlı değişkenlerin diğer üçü:
Sübjektiflik-Öznel Memnuniyet (subjective satisfaction): Kullanıcının etkileşim
deneyiminden algıladığı memnuniyetini tanımlar. Veriler normal olarak anketler
yoluyla -Likert ölçek derecelendirmeleri -(ör. 1'den 5'e kadar sayısal ölçekler)
kullanılarak toplanır.
Öğrenme ve Koruma(sürdürebilme) Kolaylığı (Ease of Learning and Retention
Rate): Bireyin yeni bir uygulamayı nasıl kullanacağını veya yeni bir görevi nasıl
tamamladığını ve öğrenilen becerileri ne kadar süreyle koruduğunu (aklında
tutabildiğini) açıklar. Bu kategori, önceki üç kategoriden daha az incelenmiştir.
Ancak bilgi teknolojisi için çok önemlidir.
 Fiziksel ya da Bilişsel İstek (Physical or Cognitive Demand) : Bir uygulamanın ya da
görevin birey üzerinde uyguladığı bilişsel ve fiziksel talebi ya da bireyin fazla
zorlanmadan bir uygulama ile ne kadar süre etkileşim kurduğunu tanımlar. Bu
ölçüm kategorisi oldukça az incelenmiştir. Ancak bilgi teknolojisi için önemli bir
rol oynamaktadır.

Bir Deneyin Bileşenlerinin Rasgele Olarak
Belirlenmesi : Rasgeleleştirme ( Randomizasyon)
Deneysel bir araştırmada bu amacın kullanılmasının temel nedeni,
araştırmada tümüyle bir (randomizasyo) isteminden kaynaklanır.
Rasgeleleştirme, deneylere ya da katılımcılarla yapılan
deneyimlere rastgele değerler atanmasını ifade eder.
Rasgeleleştirme yöntemleri arasında para atışı zar atışı, rulet çarkı
döndürülmesi verilebilir.
Bu tip rasgeleleştirme , davranışsal araştırmalarda ve HCI çalışmalarında
nadiren kullanılmaktadır.

Deneysel koşulların veya diğer faktörlerin seçiminin
rasgeleleştirilmesi için rasgele basamak tablosu kullanılabilir.

 RAND (1955), aynı isimli şirket tarafından
gerçekleştirilmiş olan, üretilen büyük rastgele rakam
tablosundan alınan kısaltılmış bir rasgele basamak
tablosudur
 Orijinal tablo bir milyon rastgele rakamdan oluşmakta idi.
 Bu tabloyu kullanmanın farklı yolları vardır.
Örneğin bir web sitesinin gezinme şemasını üç farklı şekilde
karşılaştıran bir çalışma yürütülüyor olsun:
i)bir konuya ait olma (topical), ii) izleyici ayrımı (kitlesel
ayırım (audience split) iii) organizasyonel
 Örnek olarak 45 katılımcı ile deneye başlansın. Her birini
üç şarttan birine atamak gerekir.
 Rastgele rakam tablosunda herhangi bir yerden
başlayabilir ve her iki yönde de ilerleyebiliriz

Rasgele Dijit Tablosu

Rasgele Dijit Tablosu (Devam)
Örneğin, ilk satırdaki üçüncü sayıdan başlayıp üç sayı için sağa doğru
sayılırsak, 76520, 13586 ve 34673 elde ederiz.
Bu durumda:
 76520, iii)’e karşılık gelen en büyüktür;
13586,
i)’ye karşılık gelen en küçüktür;
34673
ii)’ye karşılık gelir.

Bu değerler; ilk katılımcının, organizasyonel gezinme şeması, ikinci
katılımcının konuya özel şemaya ve üçüncü katılımcının, kitlenin
bölünmüş olduğu şemaya sahip tasarıma atanması anlamına gelir.
45 katılımcının tümü için belirlenmiş koşullardan biri atanana kadar
sayılar sayılmaya ve süreç tekrarlanmaya devam eder.

Yazılım Odaklı Rasgeleleştirme
Günümüzde, yazılım odaklı rasgeleleştirme araştırmacılar ve uygulayıcılar
tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
http://www.randomization.com
adresinde sunulan hizmetler gibi, bazıları çevrimiçi olmak üzere çok sayıda
rasgeleleştirme yazılım kaynağı kullanılabilir.
Rasgeleleştirme (randomizasyon prosesleri)
SAS(Advanced Analytics Software ),
SPSS(Statistical Package for the Social Sciences ) ve
SYSTAT(statistics and statistical graphics software package)
gibi ticari istatistik paketlerinin çoğunda da bulunur.

