
 
HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK 

Lokaverkefni til BSc-prófs í Tölvunarfræði 
Rannsóknarmiðaðri Tölvunarfræði 

Tölvunarstærðfræði 
 

 
 

Mæling á fyrstu notendaupplifun EVE Online 
(Measuring the First time User Experience of EVE Online) 

Rannsókn byggð á viðtölum við starfsfólk CCP og notendum EVE Online
 

 
Höfundar 

Grímur Garpsson 
Sigurbjörg Rós Sigurðardóttir 

Þórdís Bakkmann Kristinsdóttir 
 

Leiðbeinandi 
Dr. Marta Kristín Lárusdóttir  

 
Prófdómari 

Skúli Arnlaugsson 
 

Maí 2018 

  

 



Þakkir 
 
Við viljum byrja á að þakka öllum þeim sem hjálpuðu okkur við gerð þessarar              
rannsóknar. Sérstakar þakkir fá starfsmenn CCP games sem féllust á að koma í             
viðtal hjá okkur, vinir og vandamenn sem komu til okkar í notendaprófanir, og þeir              
spilarar EVE Online sem svöruðu spurningalista en við hittum aldrei. Án ykkar hefði             
ekkert orðið af þessari rannsókn. Jafnframt viljum við þakka leiðbeinanda okkar, dr.            
Mörtu Kristínu Lárusdóttur fyrir aðstoð, leiðsögn og ráðleggingar, David Thue fyrir           
afnot af Black Hole rannsóknarrými, og Eyrúnu Jónsdóttur hjá CCP games. Einnig            
viljum við þakka Hönnu Þráinsdóttir og Henning Úlfarssyni fyrir yfirlestur. Takk. 
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Útdráttur 
 
Við gerð tölvuleiks þarf að tryggja að notendaupplifunin sé góð. Í þessari rannsókn             
eru fjórar mismunandi aðferðir notaðar til að mæla notendaupplifun á tölvuleiknum           
EVE Online. Verkefnið er unnið í samstarfi við fyrirtækið CCP, framleiðanda leiksins,            
en innan þess er áhugi fyrir að skilgreina ferli til þess að gera þessar mælingar í                
framtíðinni. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna notendaupplifun á EVE Online          
og komast að því hver besta leiðin til þess að mæla hana sé. Áhersla var lögð á                 
notendur sem eru að spila leikinn í fyrsta skipti. 

Rannsóknin byggist á fjórum aðferðum, þær eru að spila leikinn, taka viðtöl,            
framkvæma notendaprófanir og senda út spurningalista. Fyrsta aðferðin var að          
rannsakendurnir spiluðu leikinn sjálfir og ræddu upplifun sína á honum. Önnur           
aðferðin var að taka hálf-opin viðtöl við þrjá aðila sem starfa hjá notendaþjónustu             
CCP. Þriðja aðferðin var að framkvæma notendaprófanir á 10 einstaklingum sem           
aldrei höfðu spilað leikinn áður, en það var gert utan fyrirtækisins. Fjórða aðferðin var              
að senda spurningalista í formi vefkönnunar á spilara sem höfðu lokið byrjunarferli            
EVE Online innan við fimm dögum áður. 

Niðurstöður sýndu að besta leiðin til þess að mæla notendaupplifun á EVE            
Online eru notendaprófanir. Með notendaprófunum er hægt að fá nákvæm svör við            
spurningum um upplifunina stuttu eftir að hún á sér stað og þær gera prófurum kleift               
að fylgjast með því hvernig notandinn spilar sig í gegnum leikinn. 
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Abstract 
 
When making a computer game, it is important to ensure that the user experience is               
good. In this research project, four different methods are used to measure the user              
experience of the game EVE Online. The project is done in collaboration with CCP,              
the game’s developer, as there is interest in defining processes for doing these             
measurements in the future. 

The purpose of this research was to study the user experience of EVE Online              
and find the best way to measure it. The emphasis was on first time users. 

The research is based on four methods which are playing the game,            
interviews, user testing and questionnaires. The first method was for the researchers            
to play the game themselves. Second method was to take semi-structured interviews            
with three employees at CCP’s service department. The third method was to conduct             
user testing with 10 individuals that had never played EVE Online before, in a neutral               
environment. The fourth method was to send a questionnaire in the form of a web               
survey to players that had finished the EVE Online beginners tutorial no more than              
five days earlier.  

The results showed that the best way to measure user experience of EVE             
Online is with user testing. User testing gave good answers to the questions and              
made it possible for the testers to observe how users play through the game.  
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1 Inngangur 

Tölvuleikir eru vinsæl afþreying og hefur tölvuleikjaiðnaðurinn vaxið hratt síðustu ár.           
Hundruðir nýrra leikja koma út á hverju ári og bætast við hið gífurlega úrval sem               
þegar er til. Vegna þessa framboðs ríkir samkeppni milli tölvuleikjaframleiðenda um           
notendur sem gera hærri kröfur um gæði notendaupplifunar. Framleiðendur þurfa að           
hafa ánægju og þarfir notenda í huga við hönnun leiks og viðmóts, bæði til að halda                
gömlum notendum og fá nýja inn.  

Notendaupplifun er skilgreind sem heildarupplifun manneskju sem notar        
einhverja vöru, þar sem sérstaklega er litið til þess hversu auðvelt er að nota vöruna.               
Hægt er að skoða notendaupplifun á mismunandi vegu og gerðar hafa verið margar             
rannsóknir á gæðum aðferða. Í þessari skýrslu verður fjallað um nokkrar af þessum             
aðferðum og sýnt hvernig hægt er að nota þær til að mæla notendaupplifun             
tölvuleiks. 

EVE Online er tölvuleikur frá íslenska fyrirtækinu CCP Games. Hann hefur           
verið á markaðnum síðan 2003 og því orðinn ansi þróaður. Leikurinn er svokallaður             
MMORPG, eða fjölnotendanetspunaleikur, og gerist í fjarlægri stjörnuþoku. Þar fljúga          
spilarar um á geimskipum í opnum heimi og geta haft samskipti sín á milli. Þessi               
tegund leikja hefur engan svokallaðan endi heldur snýst um að bæta stöðu persónu             
þinnar í heiminum, t.d. með því að uppfæra til betri geimskipa og safna auðlindum.              
EVE Online er þekktur fyrir að vera einstaklega erfiður fyrir nýja spilara og margir              
hætta spilun eftir skamman tíma. CCP lítur á það sem styrkleika leiksins; það sé              
einskonar sía sem skapar samfélag spilaranna (Garratt, 2007). Í dag er það svo að              
leikurinn hefur tryggan aðdáendahóp og margir notenda hans hafa spilað til fjölda            
ára. Þó er áhugi fyrir því hjá CCP að skoða hvernig hægt sé að bæta fyrstu stig                 
leiksins til að gera nýjum spilurum auðveldara að komast inn í leikinn. 

Rannsakendur fengu tækifæri til að kynna sér EVE Online og skoða hvernig            
er að spila hann í fyrsta skiptið. Hversu erfitt er fyrir nýja spilara að koma sér inn í                  
leikinn? Hvernig er best að safna endurgjöf nýrra spilara? Nú er það svo að CCP               
hefur áhuga á að skoða hvernig best sé að mæla upplifun notenda sinna,             
sérstaklega nýrra spilara, sem er ástæða rannsóknarinnar. Meðal markmiða var að           
rannsakendur skyldu læra hvernig á að mæla fyrsta-skiptis-upplifun (e. first time user            
experience) á notkun leiksins EVE Online. Taka þurfti mið af því að leikurinn er              
stöðugt undir breytingum svo upplifun eins mánaðar er ef til vill ekki sú sama og               
upplifun næsta mánaðar. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða mismunandi aðferðir til að mæla           
notendaupplifun á tölvuleiknum EVE Online. Aðferðirnar voru fjórar; að rannsakendur          
skyldu sjálfir spila leikinn, taka viðtöl við notendaþjónustu CCP, framkvæma          
notendaprófanir á leiknum og senda út spurningalista til notenda leiksins. Út frá því             
átti að skilgreina eitt ferli fyrir hverja aðferð, fyrir utan þá fyrstu. Þetta voru ferli til að                 
safna saman endurgjöf notenda í gegnum notendaþjónustu CCP, ferli fyrir          
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notendaprófun og ferli til að mæla notendaupplifun með spurningalista. Þessi ferli           
voru ætluð fyrir CCP til að geta notað í framtíðinni.  

Með fyrstu aðferðinni, þegar rannsakendur spiluðu leikinn sjálfir, var         
markmiðið að kynnast leiknum. Þetta var gert til þess að fá betri innsýn í það sem                
verið var að rannsaka og ákveða hvaða spurningar og verkefni næstu aðferðir ættu             
að innihalda. 

Í aðferð tvö tóku rannsakendur viðtöl við nokkra starfsmenn notendaþjónustu          
CCP til þess að fræðast um helstu vandamál notenda og hvernig tekið er á þeim,               
ásamt því að komast að því hvernig CCP safnar endurgjöf notenda. 

Þriðja aðferðin fólst í notendaprófunum á EVE Online. Þátttakendur svöruðu          
spurningum um bakgrunn sinn og hvað þeir vissu um leikinn, spiluðu í rúman             
klukkutíma frá byrjun leiksins, svöruðu svo AttrakDiff spurningalista á blaði ásamt           
nokkrum spurningum rannsakenda um upplifun sína á leiknum. Þannig var hægt að            
skoða notendaupplifun gaumgæfilega í nánd við notendur. 

Spurningalista, í formi vefkönnunar, var beitt sem fjórðu aðferð         
rannsóknarinnar. Listinn var sendur út frá CCP til notenda sem höfðu nýlokið            
byrjunarferli leiksins og var ætlunin að fræðast um notendaupplifun stærra úrtaks           
spilara. 

Aðalrannsóknarspurningin var sett fram í samráði við CCP og hljóðaði svo:           
„Hvernig er best að mæla fyrstu notendaupplifun á EVE Online?“. Einnig vildu            
rannsakendur finna svör við nokkrum undirrannsóknarspurningum, en eftirfarandi        
röðun spurninga er: 

1) Hvernig er best að safna upplýsingum um endurgjöf notenda með viðtölum við 
notendaupplifunardeild CCP? 

2) Hvernig er best að framkvæma notendaprófanir á EVE Online? 
3) Hvernig er best að safna endurgjöf notenda EVE Online með spurningalista? 
4) Hvernig stendur íslenska þýðing AttrakDiff sig fyrir tölvuleiki? 
5) Hvernig er best að mæla fyrstu notendaupplifun á EVE Online? 

Tekin voru viðtöl við starfsfólk í notendaþjónustu CCP, fólk sem ekki hafði spilað             
leikinn áður kom í notendaprófanir í Háskólann í Reykjavík og spurningalisti var            
sendur út til spilara leiksins. Úr gögnum sem fengust var svo hægt að nálgast svör               
við þessum spurningum. 

 

  

 7 



2 Bakgrunnur 
Í þessum kafla verður fjallað um notendaupplifun og aðferðir sem notaðar voru í             
þessari rannsókn til að mæla og skrásetja upplifunina. Einnig verður fjallað um aðrar             
rannsóknir sem tengjast viðfangsefni þessarar rannsóknar á einhvern hátt. 
 

2.1 Notendaupplifun 
Notendaupplifun (e. User Experience, UX) má skilgreina sem upplifun notanda, bæði           
tilfinningalega og viðhorfslega, af öllum samskiptum hans við vöru eða kerfi. Algengir            
mælikvarðar notendaupplifunar skoða nytsemi vöru, hversu auðvelt er að nota hana           
og gagnvirkni hennar. Til þess að hægt sé að mæla notendaupplifun vöru þurfa þrjár              
forsendur að vera til staðar. Þær eru að einhver notandi taki þátt í mælingunni, að               
notandinn eigi í samskiptum við einhvern hluta viðmótsins og að upplifunin sé            
mælanleg á einhvern hátt. Ef notandinn prófar ekki viðmótið er einungis verið að             
kanna viðhorf og skoðanir, en ekki upplifun. Eins og hver uppáhalds bragðtegundin            
af ís sé eða hvaða stjórnmálaflokkur sé líklegastur til að vinna, sem er hægt að mæla                
með einföldum skoðanakönnunum (Albert og Tullis, 2013).  

Notendaupplifun er almennt talin mjög mikilvæg í nútíma viðskiptum og          
tækniiðnaði þrátt fyrir að vera nýleg grein. Hún var tekin upp hratt af mörgum              
mismunandi fyrirtækjum, á stuttum tíma, og því var ekki til stöðluð skilgreining á             
greininni. Hvert fyrirtæki virðist hafa mælt notendaupplifun á mismunandi hátt og           
getur því verið erfitt að samhæfa upplýsingar um hana (Law, Roto, Hassenzahl,            
Vermeeren og Kort, 2009). 

Árið 2010 kom stöðluð skilgreining á notendaupplifun sem er „Skynjun og           
viðbrögð einstaklings við notkun og/eða fyrirhugaðri notkun vöru, kerfis eða          
þjónustu“. Þar kemur einnig fram að notendaupplifun feli í sér allar tilfinningar,            
skoðanir, líkamleg og andleg viðbrögð, skynjanir, hegðun og framkvæmdir sem eiga           
sér stað fyrir, á meðan og eftir notkun (ISO, 2010). 
 

2.2 Viðtöl 
Góð leið til að afla upplýsinga er að tala við fólk. Á hverjum degi ræðir fólk saman um                  
hina ýmsu hluti bæði í persónu og í gegnum spjallforrit á netinu. Í hversdagslegum              
samræðum á fólk það til að grípa fram í fyrir hvert öðru, hlusta ekki á það sem annað                  
fólk segir eða tala of hratt. Í viðtölum eru samræðurnar formlegri, spyrjandinn stjórnar             
viðtalinu og ýtir samræðunum að því efni sem hann vill fræðast um, spyrjandinn             
skipuleggur fundinn alfarið og setur upp grunnreglurnar fyrir viðtalið. Viðmælandinn          
er fræddur um hvað viðtalið gengur út á og bíður eftir að spyrjandinn spyrji spurninga               

 8 



tengdum efninu og svarar oft skýrar en í venjulegum samræðum (Gubrium og            
Holstein, 2001). 

Þrjár helstu tegundirnar af viðtölum eru opin viðtöl, hálf-opin viðtöl og lokuð            
viðtöl. Opin viðtöl vísa til samræða milli spyrjanda og viðmælanda um           
rannsóknarefnið og eru oftast frekar óformleg. Engar spurningar eru samdar          
fyrirfram, þar sem viðtalið er í raun samræður með ekkert sérstakt fyrirkomulag (van             
Teijlingen, 2014). Opin viðtöl eru lítið notuð við rannsóknarvinnu, mun minna en            
hálf-opin og lokuð viðtöl. Opin viðtöl eru góð leið til þess að leyfa viðmælandanum að               
segja sína sögu á sínum hraða en getur þar af leiðandi tekið nokkuð langan tíma               
(Gubrium og Holstein, 2001). Helsti styrkleiki þessara viðtala er að rannsakandi           
fræðist vel um hvað viðmælandanum finnst um viðfangsefnið og upplifunina á           
viðfangsefninu, en á móti kemur að svör geta verið afar misjöfn eftir þátttakendum og              
því erfitt að bera saman upplifun einstaklinga. Gott er að nota þessa tegund viðtala              
þegar verið er að fræðast um lífssögu einhvers eða atburði sem áttu sér stað (van               
Teijlingen, 2014).  

Fyrir lokuð viðtöl eru spurningarnar alltaf samdar fyrirfram og röð          
spurninganna fyrirfram ákveðin, ekki er farið út fyrir spurningarnar og röð þeirra er             
ekki breytt. Oft er það eina sem aðskilur lokuð viðtöl frá spurningalista að viðtölin eru               
með opnari spurningar í staðinn fyrir já eða nei spurningar (van Teijlingen, 2014).             
Gott er að nota þessa aðferð viðtala þegar spyrjendur vita mikið um viðfangsefni             
rannsóknarinnar en vantar upplýsingar um sérstaka þætti efnisins. Þessi tegund          
viðtala fer ekki eins djúpt í efnið og opin viðtöl. Einnig þarf stærra úrtak viðmælenda               
fyrir þessi viðtöl til þess að fá góðar niðurstöður (Gubrium og Holstein, 2001). 

Í hálf-opnum viðtölum eru spurningarnar samdar fyrirfram eins og í lokuðum           
viðtölum en röð þeirra getur verið breytileg og ef nýjar spurningar vakna meðan á              
viðtalinu stendur er auðvelt að bæta þeim við á staðnum. Þessi aðferð er góð til þess                
að greina upplifun og tilfinningar viðmælandans til viðfangsefnisins og fyrir          
spyrjandann til að fræðast betur um viðfangsefnið. Aðferðin er formlegri en opin            
viðtöl en óformlegri en lokuð viðtöl. Þar sem þátttakendur eru stundum spurðir            
mismunandi spurninga er samanburður óljós og getur verið erfitt að greina mikilvægi            
upplýsinga (van Teijlingen, 2014). 
 

2.3 Notendaprófanir 

Það eru til margar leiðir til þess að kanna gagnsemi (e. usability), ein þeirra er               
notendaprófanir. Notendaprófanir ganga út á það að fá hóp fólks til að prófa viðmót              
vörunnar. Eftir prófunina fá eigendur vörunnar endurgjöf frá þeim sem sáu um að             
prófa vöruna og geta út frá því áætlað hvaða breytingar þurfi að gera á vörunni               
(Nielsen, 2012). Við gerð notendaprófanna er fylgst með notendum, sem eru fulltrúar            
þess markaðshóps sem mun svo nota vöruna, leysa ákveðin verkefni. Í tilfelli            
þessarar rannsóknar var það að spila NPE (e. New Player Experience) borð EVE             
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online. Notendaprófanir skila af sér áþreifanlegum gögnum ef þær eru gerðar rétt og             
gefa góðar upplýsingar um notendaupplifun (Ruben og Chrisnell, 2008). 

Hægt er að skipta notendaprófunum í hina ýmsu flokka, t.d. formlegar prófanir            
og óformlegar prófanir. Í þessari rannsókn var notast við formlegar prófanir.           
Formlegar prófanir eru mikið nýttar í fræðilegum rannsóknum þar sem þær skila betri             
og skýrari niðurstöðum (Twidale, Randall og Bentley, 1994). Eins og nafnið gefur til             
kynna eru formlegar notendaprófanir framkvæmdar á formlegan hátt og farið er eftir            
fyrirfram ákveðnum skrefum við framkvæmdina. Þær eru oftast notaðar til þess að            
safna hlutdrægum og mælanlegum gögnum. Óformlegar notendaprófanir eru        
óskipulagðar og engin fyrirfram ákveðin skref notuð við framkvæmdina. Óformlegar          
notendaprófanir þurfa oftast ekki að skila skilgreinandi niðurstöðum (Birgitta Ósk          
Rúnarsdóttir og Sara Rós Kolodziej, 2017). 

Formlegum notendaprófunum er hægt að skipta í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn er            
undirbúningur þar sem prófunin er skipulögð, þátttakendur valdir og grunngögn          
unnin. Annar hlutinn er framkvæmd þar sem tekið er á móti notendanum, prófunin             
útskýrð og síðan framkvæmd ásamt spurningum. Síðasti hlutinn er úrvinnsla gagna           
þar sem niðurstöðurnar eru teknar saman og kynntar á einhvern hátt t.d. í skýrslu              
eða kynningu (Ruben og Chrisnell, 2008). 
 

2.4 AttrakDiff 
Nauðsynlegt er að gagnvirkar vörur séu einfaldar í notkun og hafi ákjósanlega virkni,             
enda eru það vörur með góða notendaupplifun sem skara fram úr. Mikilvægt er að              
geta beitt góðri matsaðferð til að mæla þessa upplifun (UID, e.d.). Tilfinningar sem             
notendur finna þegar þeir nota vöru hafa áhrif á hversu mikið þeir laðast að henni.               
Þetta geta verið tilfinningar eins og gleði, reiði eða forvitni. AttrakDiff er aðferð þróuð              
af fræðimönnum til þess að mæla þessa persónulegu notendaupplifun og er sett upp             
sem stuttur spurningalisti, upprunalega á þýsku (Hassenzahl, Burmester og Koller,          
2008).  

AttrakDiff aðferðin á gefa niðurstöður um aðdráttarafl vörunnar hvað varðar          
notagildi, útlit og hvort hagræðing sé nauðsynleg. Mat aðferðinnar greinir milli           
raunsærra eiginleika vöru og hedónískra eiginleika hennar. Raunsæir eiginleikar eru          
meðal annars gagnsemi og nothæfi, en hedónískir eiginleikar fela til dæmis í sér             
forvitni og innlifun. Endanlegt aðdráttarafl vörunnar er síðan byggt á samsetningu           
þessara tveggja þátta. AttrakDiff er hægt að nota fyrir allar gagnvirkar vörur, svo sem              
tölvuforrit, vélastýringar, vefsíður og tölvuleiki (Hassenzahl o.fl., 2008). 

Í þessari rannsókn var notast við íslenska þýðingu á AttrakDiff 2 listanum eftir             
Mörtu Lárusdóttur, hann má sjá í viðauka D. Á listanum eru 28 pör af lýsingarorðum,               
hvert par er andstæða og hefur sjö stiga skala í formi reita sín á milli, með gildi frá -3                   
til 3. Notandi merkir við þann reit sem honum finnst best eiga við upplifun sína á                
vörunni, miðað við hvert lýsingarorðapar. Spurningarnar skiptast jafnt í fjóra flokka           
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sem hver um sig mælir mismunandi eiginleika vörunnar og bera ensku           
skammstafanirnar PQ, HQS, HQI og ATT. Raunsæir eiginleikar (e. Pragmatic          
Quality, PQ) eiga við hversu auðvelt notandanum finnst að nota vöruna. Hedónískir            
örvunareiginleikar (e. Hedonistic Quality Stimulation, HQS) eru þeir sem stuðla að           
persónulegum þroska notandans og hjálpa honum að þróa færni sína og þekkingu.            
Hedónískir persónueiginleikar (e. Hedonic Quality Identification, HQI) eru þeir sem fá           
notandan til að bera kennsl á vöruna í félagslegu samhengi, svo sem hvaða             
skilaboðum erum við að koma á framfæri með því að nota vöruna. Aðdráttarafl (e.              
Attraction, ATT) vöru tengist því hvernig hún höfðar til notandans á heildina litið,             
bæði með tilliti til útlits og virkni (Jonheidur Isleifsdottir og Marta Larusdottir, 2008). 

Kostir AttrakDiff eru helst að lítill tími fer í framkvæmd, hægt er að nota              
aðferðina fyrir margskonar vörur og auðvelt að hafa stórt úrtak þátttakenda. Þannig            
er hægt að fá skoðanir margra á tiltölulega stuttum tíma í mælanlegum gögnum sem              
auðvelt er að bera saman. Ókostur er hinsvegar að AttrakDiff mælir hugleiðingar á             
reynslu, en ekki raunverulega reynslu („AttrakDiff“, e.d.). 
 

2.5 Spurningalistar 
Spurningalisti er gott tæki til þess að safna upplýsingum. Ef þeir eru lagðir fram á               
réttan hátt geta þeir verið frábær leið til þess að skila mælanlegum gögnum um              
viðhorf, gildi og reynslu fólks. Spurningalisti er oftast settur upp sem röð annað hvort              
krossaspurninga eða skriflegra spurninga, eða blanda af hvoru tveggja, sem          
viðmælendur þurfa að svara (Beiske, 2002). Ein tegund spurningalista eru          
vefkannanir. Vefkannanir eru spurningalistar sem sendir eru til viðmælanda í          
gegnum veraldarvefinn. Þessi tegund spurningalista er orðin algeng nú til dags, en            
um 20% af öllum rannsóknum nota vefkannanir að einhverju leiti (Dolnicar, 2013).            
Vefkannanir voru notaðar í síðasta hluta þessarar rannsóknar. 

Vefkannanir krefjast mikillar vinnu og undirbúningur getur verið tímafrekur.         
Kannanir þurfa að vera vel uppsettar með vel orðuðum spurningum ef þær eiga að              
skila réttum niðurstöðum. Ef orðalag er móðgandi eða ruglandi getur það leitt til             
rangra niðurstaðna (Dolnicar, 2013). Þegar spurningalistinn er búin til er mikilvægt           
að byrja á því að skrifa niður hvaða spurningum niðurstöðurnar úr spurningalistanum            
eiga að svara. Þannig er hægt að finna út hvaða spurningar þurfa að vera í listanum                
(Beadell, 2018). 

Mikilvægt er að listinn sé ekki of langur svo viðmælendurnir verði ekki leiðir á              
spurningunum og hætti í könnuninni, eða merki í svör af handahófi til þess að klára               
könnunina sem fyrst. Passa þarf að spurningarnar séu ekki leiðandi því það mun             
gefa villandi niðurstöður. Einnig er mikilvægt að könnunin sé send á réttan hóp fólks              
sem hefur reynslu af því sem verið er að spyrja um (Beadell, 2018). 

Þrjár helstu tegundir spurninga í spurningalista eru opnar spurningar (e.          
open-ended questions), tvívalsspurningar (e. dichotomous) og fjölvalsspurningar (e.        
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multichotomous). Opnar spurningar eru skriflegar spurningar sem leyfa        
viðmælandanum að skrifa sjálfur svarið út frá sínum skoðunum. Kosturinn er að oft             
fást mjög víðtæk svör sem útskýra betur skoðanir viðmælandans. Ókosturinn er að            
svörin eru oft mismunandi að skýrleika og dýpt, og því erfitt að greina þau (Beiske,               
2002).  

Bæði tvívals- og fjölvalsspurningar flokkast undir lokaðar spurningar (e.         
closed-ended), eða það sem kallaðar eru krossaspurningar. Tvívalsspurningar eru         
spurningar þar sem aðeins eru veittir tveir svarmöguleikar, sem oftast eru „Já“ og             
„Nei“. Fjölvalsspurningar eru svipaðar tvívalsspurningum nema að þar eru fleiri          
valmöguleikar, en einungis fyrir fram ákveðin svör, þannig viðmælandinn getur valið           
milli nokkura möguleika eftir því hvað honum finnst eiga best við. Oft mæla             
fjölvalsspurningar bil, eins og t.d. aldrei, sjaldan, stundum, oft, alltaf, eða aldursbil.            
Það ætti ekki að taka viðmælandann langan tíma að svara þessum tegundum            
spurninga og auðvelt er fyrir rannsakendur að vinna úr niðurstöðunum (Beiske,           
2002). 
 

2.6 Leikjanotkun 
Tölvuleikjanotkun í dag er mikil enda ógrynni leikja til, svo flestir geta fundið eitthvað              
við sitt hæfi. Meðan hugbúnaður snýst um að leysa verkefni eða auðvelda einhverjar             
aðgerðir, þá snúast tölvuleikir aðallega um skemmtun eða afþreyingu, en einnig oft            
um tengingu við annan heim eða sögu. Upplifun á hugbúnaði er almennt talin góð ef               
auðvelt er að leysa verkefni með honum. Það er ekki góður mælikvarði á upplifun í               
tölvuleikjum, þar sem nytsemi er ekki endilega eitt markmiða þeirra. Margar aðferðir            
hafa verið notaðar til þess að mæla notendaupplifun á leikjum, en mælt er með              
samblandi af bakgrunnsspurningum, notendaprófunum og ýtarlegum könnunum sem        
mæla ótal mismunandi tilfinningar (Takatalo, Hakkinen, Kaistinen og Nyman, 2007). 

Tölvuleikjanotkun er vinsæl meðal yngri kynslóða og talið er að um 75–90%            
barna á grunnskólaaldri spili tölvuleiki af einhverju tagi. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt            
fram á það að spennuleikir (e. action games) geti haft jákvæð áhrif á einstaklinga              
með t.d. bættri sjónathygli, vinnsluhraða og tölfræðilegum ályktun. Óljóst er hins           
vegar hversu mikil og víðtæk áhrifin eru á heila og hegðun notandans.            
Tölvuleikjaspilun getur líka haft neikvæð áhrif og getur áköf spilun haft áhrif á ADHD              
og skyldar hegðunartruflanir. Einnig hefur verið sýnt fram á að ávanabindandi leikir            
með andfélagslegt efni minnki samhygð og auki ágreining í hinum raunverulega           
heimi (Adam Þór Eyþórsson og Þorsteinn Árnason, 2016). 
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2.7 Aðrar rannsóknir 
Gerðar hafa verið rannsóknir um notendaupplifun, notendaprófanir og tölvuleiki, og          
eru þær allar með mismunandi áherslum. Engin þeirra leggur þó sérstaka áherslu á             
notendaupplifun notenda þegar þeir spila leikinn í fyrsta skipti.  

Árið 2016 var gerð rannsókn um það hvernig notendaprófanir í          
hugbúnaðariðnaðinum á Íslandi fóru fram árið 2016 (Birgitta Ósk Rúnarsdóttir og           
Sara Rós Kolodziej, 2017). Notast var við viðtöl í þessari rannsókn, tekin voru viðtöl              
við tólf starfsmenn í hugbúnaðargeiranum á Íslandi. Ellefu höfðu komið að           
formlegum notendaprófunum, þó mismikið og að mis formlegum prófunum. Einungis          
sex höfðu komið af óformlegum notendaprófunum. Nokkrir höfðu fengið         
utanaðkomandi fyrirtæki sem sérhæfði sig í notendaprófunum til þess að sjá um            
prófanirnar fyrir sig. Svörin skiptust upp í þrjá flokka: svör þeirra sem notuðu annað              
fyrirtæki til að framkvæma prófanirnar, svör þeirra sem framkvæmdu þær sjálfir og            
svör þeirra sem gerðu notendaprófanir fyrir viðskiptavini. Allir undirbjuggu og          
framkvæmdu prófanirnar á mjög svipaðan hátt. Allir viðmælendurnir sögðu að 3-5           
notendur væru kjörinn fjöldi í notendaprófanir. En talið er að sá fjöldi skili 80 prósent               
af heildarniðurstöðum. Allir voru þeir sammála um að lengd prófunarinnar ætti að            
vera milli hálftíma og klukkutíma. 

Helsti munurinn var hvernig þeir nálguðust notendurna og hvernig þeir völdu           
umhverfi og andrúmsloftið í prófuninni sjálfri. Flestir viðmælendanna notuðu         
tengslanet sitt til að nálgast notendur, t.d. vini, ættingja, kunningja eða aðra            
starfsmenn. Þrír völdu aðrar leiðir þar sem þeir annaðhvort þekktu ekki notendurnar            
eða fundu notendur samdægurs svo að notandinn gæti ekki undirbúið sig fyrir            
prófunina. Sumir töldu að andrúmsloftið væri betra ef þeir ættu í samræðum við             
notendann á meðan á prófuninni stóð, en aðrir vildu þegja og láta lítið fara fyrir sér til                 
að trufla ekki notendann. Allir nema einn notuðu fundarherbergi fyrir          
notendaprófanirnar, en sá sem gerði það ekki notaði sérstakt         
notendaprófunarherbergi sem útilokaði allar truflanir á meðan á prófuninni stóð. 

 
Rannsóknarskýrslan Measuring the User Experience of a Task Oriented Software          
(Jonheidur Isleifsdottir og Marta Larusdottir, 2008) notast við íslenska þýðingu          
AttrakDiff listans. Skoðuð var notendaupplifun á verkefnamiðuðu forriti þar sem          
AttrakDiff var lagt fyrir bæði fyrir og eftir prófun. Listinn var lagður fyrir tíu notendur. 

Niðurstöður listans leiddu það í ljós að spurningarnar sem mældu hedóníska           
örvunar eiginleika (HQS) fengu lága einkunn meðan að hinir þrír flokkarnir (PQ, HQI             
og ATT) fengu allir mikið hærri einkunnir. Meðaltalið á HQS flokknum var 1-1.5 lægra              
en á hinum flokkunum. Ástæðan fyrir því er talin vera að örvunareiginleikar hafi ekki              
verið taldir mikilvægir í þessu verkefnasniðna forriti. En örvunareiginleikar eru taldir           
mikilvægari þegar verið er að hanna hugbúnað fyrir skapandi vinnu. 
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Einnig kom í ljós að meðaleinkunn einkunnana voru lægri eftir notkun en fyrir             
notkun í öllum flokkum. Þótt að það sé ekki mælanlegur munur var það samt talið               
þýðingarmikið þar sem það var í öllum flokkum. Ástæðan fyrir þessu er talin að              
notendur búast alltaf við því að ný útgáfa sé betri en gömul útgáfa og hafi               
væntingarnar því verið háar. 

 
Rannsóknarskýrslan Measuring User Experience in Digital Gaming: Theoretical and         
Methodological Issues (Takatalo o.fl., 2007) fjallar um hvernig ætti að mæla           
notendaupplifun í tölvuleikjum. Í rannsókninni voru 240 háskólanemendur fengnir til          
að spila tvo mismunandi tölvuleiki sem tengdust akstri og kannaður var munurinn á             
upplifun notendanna. 

Rannsóknin skoðaði mun á upplifun út frá tveimur mismunandi akstursleikjum          
og muninn á því með hvaða tækni hann var spilaður. Eftir að hafa spilað leikinn voru                
notendurnir spurðir 180 spurninga sem var skipt niður í 15 mismunandi flokka,            
flokkarnir voru: hlutverkatenging, eftirtekt, áhugi, mikilvægi, viðvera, samskipti, örvun,         
líkamleg viðvera, gildi, hrifning, hæfni, áskorun, nautn, leikgleði og stjórnun. Leikirnir           
sem spilaðir voru nefndust Need for Speed Underground (NFS) sem er fyrstu            
persónu leikur spilaður í þrívídd og Slicks 'n slide (SNS) sem er þriðju persónu leikur               
spilaður í tvívídd. Nemendunum var skipt upp í fjóra hópa, tveir spiluðu SNS og tveir               
NFS, í öllum hópunum var jafnt kynjahlutfall. Einn hópur í hvorum leik notaði             
sýndargleraugu á meðan að þeir spiluðu meðan að hinn hópurinn notaði tölvuskjá            
sem þeir voru staðsettir einum metra frá.  

Niðurstöðurnar sýndu að sýndarveruleikagleraugun juku tilfinningu á       
líkamlegri viðveru í fyrstu persónu leik eins og NFS, einnig voru samskipti metin             
hærri í leik á tölvuskjá sama hvor leikurinn það var. Karlmönnum fannst samskiptin             
betri í ökuleikjum heldur en kvennmönnum sama í hvaða umhverfi leikurinn var            
spilaður, karlmönnum fannst áhugaverðara að spila með sýndarveruleikagleraugu og         
voru upplifanir karlmanna almennt jákvæðari en kvennmanna. Engar fleiri         
greinanlegar niðurstöður komu í ljós.  
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3 Aðferðir og viðfangsefni 
Í þessum kafla verður fjallað um viðfangsefni rannsóknarinnar og þær aðferðir sem            
notaðar voru til þess að safna gögnum. Fyrir hverja aðferð er greint frá þátttakendum              
og farið er út í framkvæmd hennar ásamt því að skýra hvernig gögnin voru greind. 
 

3.1 CCP 

CCP Games er íslenskt tölvuleikjafyrirtæki, hið stærsta sinnar tegundar hérlendis.          
Fyrirtækið var stofnað árið 1997 í Reykjavík, þar sem höfuðstöðvar þess eru enn, og              
því hefur CCP verið starfandi í rúm 20 ár. CCP er helst þekkt fyrir tölvuleikinn EVE                
Online sem kom út árið 2003 og er enn viðhaldið með breytingum og lagfæringum.              
Árið 1998, til að fjármagna EVE Online, bjó CCP til og gaf út borðspilið „Hættuspil“               
sem naut nokkurra vinsælda (Garratt, 2007). Ásamt því að starfa enn við þróun á              
EVE Online vinnur CCP einnig að öðrum leikjum. Þar á meðal eru Dust 514, EVE:               
Valkyrie, Gunjack, Gunjack 2 og Sparc, en fyrir utan Sparc fara allir leikirnir fram í               
sama heimi og EVE Online. 
 

3.2 EVE Online 
EVE Online er svokallaður fjölnotendanetspunaleikur (e. Massive Multiplayer Online         
Roleplaying Game) þar sem notendur út um allan heim geta spilað saman í             
sýndarheimi. Leikurinn gerist í framtíðinni í fjarlægri vetrarbraut sem mannkynið          
hefur ferðast til eftir að hafa klárað auðlindir okkar vetrarbrautar. Spilarar fljúga um á              
geimskipum og ráða sjálfir hvað þeir gera í leiknum og hvað þeir vilja fá út úr honum.                 
Það er meðal annars að spila með öðrum, ganga í samtök spilara í leiknum, taka               
þátt í gríðar stórum bardögum, dunda sér við að safna gjaldmiðli og dóti, ferðast um               
og skoða heiminn, eða eitthvað annað af því sem leikurinn hefur upp á að bjóða               
(Garratt, 2007). Leikurinn hefur engan svokallaðan endi heldur gengur frekar út á að             
bæta stöðu persónu þinnar í heiminum, til dæmis með því að uppfæra til betri              
geimskipa og safna auðlindum.  

Flestir vilja því meina að EVE Online sé engum öðrum leik líkur, enda hefur              
hann sitt eigið efnahagskerfi stjórnuðu af spilurunum sjálfum þar sem skipst er á             
vopnum, skipum og fleiru fyrir gjaldmiðilinn í leiknum, ISK. Leikurinn hefur tryggan            
aðdáendahóp og margir notenda hans hafa spilað til fjölda ára, en í kringum tuttugu              
til þrjátíu þúsund notendur eru virkir í leiknum að hverju sinni („EVE-Offline“, 2018).  
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Mynd 3.1: Á þessari mynd sést byrjunarskip Amarr, en það skipið sem Amarr spilari byrjar með 

 

EVE Online er ekki þekktur fyrir að vera auðveldur. Hann þykir nokkuð flókinn             
fyrir nýja spilara sem margir hætta eftir skamman tíma, en þeim þykir erfitt að komast               
inn í hann. Í leiknum er þó ákveðið byrjunarferli sem á að hjálpa notendum að læra                
leikinn, en það er það fyrsta sem gert er með nýjum persónum. Ferlið er kallað New                
Player Experience, eða NPE til styttingar. Breytingar standa yfir hjá CCP á þessu             
NPE þar sem verið er að kanna hvað virkar og hvað virkar ekki, með tilliti til nýrra                 
spilara. Hlutverk rannsakenda, og efni þessarar rannsóknar, er að kanna upplifun           
spilara á þessu fyrsta stigi leiksins; hvernig best er að mæla upplifunina miðað við að               
leikurinn getur tekið breytingum eftir því sem á líður. 

.  
Mynd 3.2: Á þessari mynd má sjá skjáskot úr byrjunarferli EVE Online; eitt það fyrsta sem nýr                 
spilari sér þegar hann opnar leikinn í fyrsta sinn. Fyrir miðju er geimskip spilarans, í neðra hægra                 
horni má sjá gervigreindina Aura og um skjáinn eru dreifðir ýmsir gluggar viðmótsins. Spilarinn er               
þarna staddur í geimnum og í umhverfi hans fljóta brot af stærra geimskipi. 
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3.2.1 Byrjunarferlið 
Þegar notandi býr til nýja persónu í EVE Online og byrjar að spila er línuleg röð                
verkefna það sem tekur við honum. Þetta er byrjunarferlið (e. New Player            
Experience, NPE) en tilgangurinn með því er að kenna nýjum spilurum á leikinn,             
þegar því er lokið tekur leikurinn við af alvöru. Strax í byrjun birtist spilari úti í geimi á                  
skipi sínu hjá mikið stærra geimskipi sem hefur nýlega orðið fyrir árás. Foringi frá              
flokki persónunnar (e. commander) hefur samband og lætur spilarann fá verkefni           
meðan gervigreindin Aura hjálpar til og útskýrir nánar hvernig eigi að athafna sig.             
Meðal fyrstu verkefna (e. missions) eru að læra á viðmótið, hvernig á að stýra              
geimskipinu og hvernig bardagar virka. Þegar fyrsta hluta ferlisins er lokið flýgur            
spilarinn að stórri geimstöð (e. homedock) þar sem hann fær að uppfæra geimskipið             
sitt. Eftir það taka við fleiri verkefni á mismunandi stöðum í geimnum þar til              
spilaranum er sleppt út í leikinn án Aura og þá lýkur byrjunarferlinu. Nokkurn veginn              
svona er byrjunarferli leiksins uppbyggt í dag, en það gæti breyst á komandi tímum.              
Þegar spurningar í notendaprófununum voru gerðar var því ekki tekið tillit til hvernig             
byrjarferlið er, heldur hvernig upplifunin á því er. 
 

3.3 Upplifun rannsakenda 

3.3.1 Þátttakendur  
Þátttakendur þessa hluta voru rannsakendurnir sjálfir; þrír nemendur við Háskólann í           
Reykjavík sem stunda nám í tölvunarfræði. Aldursbil þeirra er 22-25 ára og            
kynjaskiptingin er tvær konur og einn maður. Enginn af þátttakendum hafði áður            
spilað EVE Online en allir höfðu heyrt um hann. Misjafnt var milli þeirra hversu oft               
þeir spiluðu tölvuleiki og allir höfðu gert það sér til skemmtunar á einhverju tímabili.              
Hjá öllum var það þannig að þeir spiluðu leiki mun oftar sem börn og unglingar, en                
sjaldnar síðan. 
 

3.3.2 Framkvæmd 
Framkvæmd þessa hluta var fremur lausleg og óformleg. Tengiliður verkefnisins hjá           
CCP mælti með að rannsakendurnir myndu sjálfir spila leikinn áður en þeir byrjuðu á              
rannsókninni. Ákveðið var því í sameiningu að þeir skyldu spila EVE Online hver í              
sínu lagi þegar þeir höfðu tíma. Spilunin ætti að fara fram sem fyrst til að undirbúa þá                 
fyrir fyrsta hluta rannsóknarinnar. Einnig var mælt með að spila leikinn hvenær sem             
er yfir rannsóknartímann til að fá enn meiri innsýn og svör við einhverjum spurningar              
sem kynnu að vakna, svo sem hvernig fljótlegast væri að leysa ákveðin verkefni til              
að geta hjálpað þeim aðilum sem seinna kæmu í notendaprófanir. 
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Hver og einn rannsakandi hlóð niður leiknum í sína einkatölvu og bjó til             
aðgang að EVE Online. Þeir lásu flokkslýsingarnar fjórar, skoðuðu skipin sem voru í             
boði og bjuggu sér til persónu fyrir þann flokk sem þeir vildu spila. Mælt var með að                 
gera fleiri en eina persónu til að prufa sem flesta flokka. Rannsakendur spiluðu síðan              
eins langt inn í leikinn og þá lysti, að minnsta kosti nógu langt til að fá smá tilfinningu                  
fyrir honum. Á meðan spilun stóð, og eftir spilun, punktuðu rannsakendur niður            
upplifun sína og athugasemdir. Þegar allir höfðu prufað að spila hittust þeir og ræddu              
saman reynslu sína af leiknum. 
 

3.3.3 Greining gagna 
Rannsakendur höfðu skrifað niður upplifun sína á leiknum, skoðanir, tilfinningar og           
aðrar athugasemdir. Eftir það var hist og rætt saman um niðurstöðurnar, skoðað            
hvað allir voru sammála eða ósammála um. Út frá rituðu niðurstöðunum var skrifaður             
einn texti sem sameinaði það helsta sem rannsakendur vildu að fram kæmi um             
heildarupplifun þeirra og athugasemdir. 
 

3.4 Viðtöl við notendaþjónustu 

3.4.1 Þátttakendur 
Tekin voru viðtöl við þrjá starfsmenn fyrirtækisins CCP games, tvo karlmenn og einn             
kvenmann, og var einn þeirra Íslendingur en tveir erlendir. Allir viðmælendur höfðu            
sjálfir spilað EVE Online, en einn þeirra hafði ekki spilað í nokkurn tíma. Hinir tveir               
spiluðu hann á fullu og hafa gert í nokkur ár. 

Viðmælendur unnu allir við notendaþjónustu, eða í notendaupplifunardeildinni        
(e. Player Experience Department) eins og hún er kölluð. Starfsmennirnir sinntu           
mismunandi verkefnum innan deilarinnar, en í grunninn var það að þjónusta           
notendur leiksins og hjálpa þeim eins og hægt er með vandamál sem koma upp.              
Einn viðmælenda var það sem kallast leikjameistari (e. Game Master, GM). Hann á             
samskipti við spilara gegnum spjallsíður, er milliliður upplifunardeildar og         
þróunarteymis sem kemur til skila ýmsum athugasemdum og því sem má betur fara,             
bæði til þess að bæta leikinn og sjá galla í nýrri hönnun einhverra hluta í leiknum. 
 

3.4.2 Framkvæmd 
Við framkvæmd þessa hluta var notast við hálf-opin viðtöl og spurningalista á            
íslensku með sautján spurningum. Þar sem viðtölin voru hálf-opin mátti búast við að             
einhverjum spurningum yrði sleppt ef svör við þeim fengust með öðrum spurningum,            
eða bætt við til að fræðast betur um það sem viðmælendur kynnu að nefna. 
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Rannsakendurnir þrír tóku viðtal við einn starfsmann í einu og skiptust á að             
gegna hlutverki spyrjanda, ritara og áheyranda. Spyrjandi sá um að spyrja           
spurninganna, ritari punktaði niður svör viðmælanda en sá einnig um hljóðupptöku,           
og áheyrandi sat hjá og fylgdist með. Þar sem tveir viðmælendanna töluðu ekki             
íslensku sá spyrjandinn einnig um þýðingu spurninga á meðan viðtalinu stóð. 

Viðtölin voru tekin í fundarherbergi í höfuðstöðvum CCP á vinnutíma          
starfsmannanna. Notast var við tvö mismunandi fundarherbergi þar sem ekki náðist           
að bóka eitt herbergi fyrir öll þrjú viðtölin. Annað herbergið var með stóru borði og               
átta skrifborðsstólum, en í hinu herberginu voru þrír hægindastólar og sófi.  
 

3.4.3 Greining gagna  
Rannsakendur voru allir þrír til staðar í viðtölunum sem tryggði að ekkert misræmi             
væri á milli athugana þeirra. Flest sem kom fram í viðtölunum var glósað í tölvu, en til                 
að passa að glósurnar væru réttar var hljóð tekið upp á síma. Eftir viðtölin skiptu               
rannsakendur hljóðupptökunum á milli sín og kláruðu að glósa það sem ekki hafði             
náðst að skrifa niður. Glósurnar voru síðan sameinaðar í eitt skjal, þar sem hver              
spurning og svör við henni voru flokkuð saman. Þannig var hægt að fá betri yfirsýn               
yfir svör hverrar spurningar.  

Skoðað var hvað hver viðmælandi sagði; hvort það væri í samræmi við það             
sem hinir sögðu, hvort einhver mynstur sæjust og hvaða nýjar upplýsingar komu            
fram. Einnig ræddu rannsakendur sín á milli og notuðu niðurstöðurnar til að            
skipuleggja notendaprófanirnar. Að lokum var einn samfelldur texti skrifaður út frá           
svörum viðmælenda og því sem fram kom. 
 

3.5 Notendaprófanir 

3.5.1 Þátttakendur 
Þátttakendur voru tíu manns á aldrinum 20 til 50 ára, fimm karlar og fimm konur, en                
þar af var rúmur helmingur á aldursbilinu 20 til 25. Allt var þetta fólk sem               
rannsakendur þekktu persónulega, annaðhvort vinir eða vandamenn. Af þessum tíu          
aðilum voru þrír í námi, tveir í námi með vinnu, einn atvinnulaus og fjórir í fullu starfi.                 
Allir þátttakendur voru menntaðir að einhverju leyti, einn var með Mastersgráðu, þrír            
með Bachelor gráðu, einn með sveinspróf og hinir fimm með stúdentspróf. Fjórir            
aðilar voru annaðhvort tölvunarfræðimenntaðir eða í tölvunarfræðinámi. 

Áhugamál þátttakenda voru mismunandi, t.d. íþróttir, borðspil, tónlist, lestur og          
handavinna. Þrír aðilar nefndu tölvuleiki sem áhugamál en átta manns sögðust þó            
spila tölvuleiki. Af þeim sem sögðust spila tölvuleiki spiluðu flestir einu sinni til tvisvar              
í viku, en tveir sögðust spila að minnsta kosti fimm til sjö sinnum í viku. Restin                
sagðist ekkert spila. Sem dæmi voru nefndir margir mismunandi leikir og á            
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mismunandi tækjum; snjallsímum, borðtölvum og leikjatölvum. Aðeins tveir sögðust         
spila MMO leiki, svokallaða fjölnotenda leiki, sem er sú tegund leikja sem EVE             
Online fellur inn í.  

Allir þátttakendur könnuðust við EVE Online fyrir komu sína, en enginn þeirra            
hafði spilað áður. Það algengasta sem þeir höfðu heyrt um leikinn var að hann              
gerðist í geimnum og væri erfiður. Sumir nefndu að þeir þekktu til CCP úr fréttum og                
einhverjir höfðu heyrt af EVE Fanfest; hátíð sem CCP heldur á hverju ári fyrir              
aðdáendur leiksins. 
 

3.5.2 Framkvæmd 
Í þessum hluta voru notendur fengnir til að spila EVE Online og spurðir nokkurra              
spurninga. Notast var við lokuð viðtöl, hálf-opin viðtöl, AttrakDiff spurningalista og           
væntingar-reynsla spurningar. 

Notendaprófanirnar fóru fram í Háskólanum í Reykjavík í rými sem notað er til             
tilraunaaðstöðu fyrir rannsóknir á sviði prófana á samskiptum manns og tölvu. Rýmið            
er hljóðeinangrað og því laust við allar utanaðkomandi truflanir. Þar inni er ýmiss             
tæknibúnaður og meðal annars tölva sem hentaði vel til leikjaspilunar. Tveir           
rannsakendur, einn spyrjandi og einn ritari, sáu um hverja prófun og aðeins var             
prófaður einn notandi í einu. 

Fyrir komu hvers þátttakanda tóku rannsakendur sér tíma til að koma sér fyrir             
í herberginu og gera allt tilbúið. Þegar hann kom var honum heilsað ásamt því að               
vera látinn vita að nafnleynd ríkir yfir öllum þátttakendum og að viðtöl við hann yrðu               
tekin upp. Þá var kveikt á upptökutækinu og byrjað á nokkrum lokuðum spurningum             
um bakgrunn hans, þar sem meðal annars var spurt um aldur, áhugamál,            
tölvuleikjanotkun og hvað hann vissi um EVE Online. Fyrstu tveir þátttakendur fengu            
síðan spurningar um tölvuleikjavenjur sínar og fjórar spurningar um væntingar sínar           
til leiksins, en eftir það var ákveðið að sleppa þessum spurningum og því fengu              
næstu átta þátttakendur þær ekki. Eftir að hafa svarað spurningunum las þátttakandi            
stuttar lýsingar á þeim fjórum flokkum sem hægt er að velja að spila sem í leiknum;                
Amarr, Caldari, Gallente og Minmatar. Byggt á þessum lýsingum valdi hann sér flokk             
til að spila sem og fékk úthlutað tilbúna persónu úr þeim flokk. Fyrir komu hvers               
þátttakanda voru alltaf tilbúnar fjórar persónur sem rannsakendur höfðu búið til, ein            
úr hverjum flokki. Notuðum persónum var síðan eytt og nýjar búnar til í staðinn. Svör               
við spurningum og vali á flokk punktaði ritari niður. 

Þá var gert hlé á upptökunnni og þátttakanda komið fyrir framan tölvuna.            
Hann fékk heyrnartól en var hvattur til að segja upphátt hverjar þær athugasemdir             
sem hann hafði um leikinn og biðja um hjálp ef hann þyrfti. Leikurinn var settur í                
gang og þátttakandi byrjaði að spila. Hann var ekki fenginn til að leysa nein sérstök               
verkefni, heldur bara spila í gegnum byrjunarferli leiksins. Meðan á spilun stóð buðu             
rannsakendur aðeins fram hjálp ef þátttakandi leit út fyrir að þarfnast hennar, en             
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þögðu annars og létu hann vera. Ritari punktaði niður athugasemdir þátttakandans           
og báðir rannsakendur rituðu athuganir sínar á spiluninni niður, svo sem vandræði            
sem þátttakandi lenti í. 

Þegar spilun lauk eftir 75 til 90 mínútur, byggt á því hvernig þátttakanda leit út               
fyrir að líka við leikinn, var hljóðupptaka sett í gang á ný. Fyrstu tveir þátttakendurnir               
fengu aftur spurningarnar fjórar um væntingar sínar til leiksins, sem nú voru            
spurningar um reynslu, ætlaðar til samanburðar. Þessum spurningum var síðan          
sleppt og útprentaður AttrakDiff spurningalisti tekinn upp í staðinn, en hann fengu            
næstu átta þátttakendur. Síðan fengu allir spurningar um upplifun sína á leiknum,            
nema þriðji og fjórði sem fengu bara AttrakDiff. Þá var slökkt á upptöku, þátttakanda              
þakkað fyrir komuna og hann kvaddur. 
 

3.5.3 Greining gagna 
Líkt og í viðtölum við starfsfólk CCP glósuðu rannsakendur svör viðmælenda í tölvu             
og tóku þau upp á síma, en punktuðu einnig hjá sér það sem þátttakendur gerðu og                
þeim vandræðum sem þeir lentu í. Eftir prófanirnar var hlustað á hljóðupptökurnar og             
glósur lagfærðar ef þurfti og bætt við það sem vantaði upp á. Notast var við               
þemagreiningu til að greina niðurstöður spurninga bæði fyrir og eftir spilun. Þemun            
sex voru bakgrunnur, fyrstu viðbrögð, skilningur, viðmót, kostir/gallar og áhugi.          
Þemagreining er ferli til að umrita eigindlegar upplýsingar með því að finna þemu í              
þeim. Hún er mikið notuð í rannsóknum og gengur út á það að finna kjarnann í því                 
sem þátttakandi segir og ná dýpri skilning á gögnunum með því að fylgja skilgreindri              
aðferð (Boyatzis, 1998).  

Öll gögn voru færð inn í eitt skjal og svör við hverri spurningu sett saman til að                 
fá gott yfirlit á svörin. Við greiningu var svörum steypt saman í einn texta. Svör við                
AttrakDiff spurningalistanum voru færð inn í annað skjal og greind á tölfræðilegan            
hátt út frá eiginleikaflokkunum fjórum. Svör þátttakenda voru borin saman og frávik            
skoðuð. Með skilgreiningu AttrakDiff var svo hægt að skoða niðurstöður hans í            
samræmi við svör spurninganna. 
 

3.6 Spurningalisti 

3.6.1 Þátttakendur 
Þátttakendur voru 307 einstaklingar út um allan heim sem nýlega höfðu spilað í             
gegnum byrjunarferli EVE Online, en í mesta lagi fimm dögum áður. Þetta voru bæði              
nýjir og eldri spilarar, en ekki er vitað hversu stór hluti það er. Af þeim sem svöruðu                 
listanum merktu 306 manns við aldur og 304 við kyn. Eins og sjá má á eftirfarandi                
ritum þá voru þátttakendur helst menn undir tvítugsaldri upp að fertugsaldri. 
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Mynd 3.3: Sýnir aldursdreifngu þeirra sem svöruðu spurningalistanum 

 
Mynd 3.4: Sýnir kynjadreifngu þeirra sem svöruðu spurningalistanum 

3.6.2 Framkvæmd 
Framkvæmd þessa hluta var örlítið öðruvísi en í fyrri hlutum rannsóknarinnar, þar            
sem rannsakendur áttu aldrei í beinum samskiptum við þátttakendur. Þess í stað var             
sendur út spurningalisti til spilara leiksins sem þeir svöruðu. Spurningalistinn var           
saminn í samráði við CCP og senda þurfti nokkrar útgáfur með betrumbætum á milli              
þar til báðir aðilar voru sáttir. Þegar listinn var tilbúinn sá CCP um að setja hann upp                 
á vefsíðunni Survey Gizmo og senda hlekk á hann í tölvupósti til úrtaks notenda.              
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Úrtakið voru nýjir notendur hvaðanæva úr heiminum sem höfðu lokið NPE innan við             
fimm dögum áður. Þar sem CCP á til þessar upplýsingar um notendur var best að               
þeir sæu um að senda póstinn frá sér, enda eru notendur líklegri til að svara               
vefkönnun frá netfangi sem þeir þekkja og vita að sé frá fyrirtækinu. Listinn var virkur               
í tæplega viku, en eftir það fengu rannsakendur niðurstöðurnar sendar frá CCP. 

Spurningalistinn samanstóð af bæði lokuðum og opnum spurningum ásamt         
skýringum á því sem verið var að spyrja um, svo sem NPE og UI leiksins. Lokuðu                
spurningarnar voru fjölvals, með þrjá eða fleiri valmöguleika, en opnu spurningarnar           
voru til þess að gefa þátttakendum færi á að útskýra svör sín frekar eða koma               
einhverju á framfæri. Í heildina voru þetta þrettán spurningar, en ein þeirra opnu             
birtist ekki nema þátttakandi merkti við ákveðið svar í spurningunni á undan. Vegna             
þess að svarendur gátu verið hvaðan sem er, þá var listinn á ensku. Fyrstu tvær               
spurningarnar voru um bakgrunn notandans og í lokin var ein spurning fyrir            
þátttakanda til að bæta við því sem hann langaði, en restin af spurningunum voru um               
upplifun spilunarinnar. 

Við gerð listans voru skoðaðar spurningar úr fyrri hlutum, aðallega þær sem            
skiluðu skýrum og mælanlegum svörum. Niðurstöðurnar sem þær gáfu voru          
punktaðar niður ásamt því sem sóst var eftir og út frá því var listinn hannaður.               
Passað var að spurningarnar væru ekki leiðandi og að listinn væri ekki of langur.              
Spurningarnar voru stuttar og skýrar, en til þess að þátttakendur væru ekki í efa um               
hvað væri verið að spyrja voru einnig útskýringar á milli spurninganna. 
 

3.6.3 Greining gagna 
Gögnin frá CCP skiluðu sér í tveimur formum, hráum gögnum og skýrslu. Hráu             
gögnin komu í Excel-skjali, en skýrslan innihélt myndrænar útskýringar á gögnunum,           
meðal annars með töflum og kökuritum. Hráu gögnin voru nýtt til að greina             
niðurstöðurnar tölfræðilega en einnig var leitast við að skoða þemu meðal skriflegu            
svaranna. Niðurstöður voru settar upp sem töflur, rit og texti. 
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4 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður farið í niðurstöður þeirra aðferða sem beitt var í rannsókninni;              
upplifun rannsakenda á leiknum, viðtala við notendaþjónustu CCP, notendaprófana         
og spurningalista. Undir notendaprófunum er fjallað um niðurstöður spurninga bæði          
fyrir og eftir prófun, athugasemdir rannsakenda á því að fylgjast með notendum spila             
og útkomu AttrakDiff. 
 

4.1 Upplifun rannsakenda 
Hver og einn rannsakandi spilaði í samanlagt 3-5 klukkustundir, en enginn spilaði            
mikið meira eftir byrjendaferlið. Í heildina voru allir fjórir flokkarnir valdir; Amarr,            
Caldar, Gallente og Minmatar. Rannsakendur eyddu hver á bilinu 30 til 60 mínútur í              
að búa til sína persónu, en komust síðar að því að mesta spilun fer fram í flugi                 
geimskipa svo þeim fannst persónusköpunin ekki skipta miklu máli. Þeim fannst           
viðmótið fyrir að búa til persónu notandavænt og fallegt, en tímaeyðsla miðað við að              
einungis er verið að búa til mynd. Af þessari ástæðu ákváðu þeir að láta notendur               
ekki sjálfa búa til persónurnar í notendaprófununum, heldur hafa tilbúnar persónur           
svo tíminn yrði betur nýttur í upplifun spilunar. 

Rannsakendur bjuggust ekki við því hversu langt byrjunarferlið var, en vissu           
að leikurinn væri flókinn svo þeir tóku sinn tíma að lesa leiðbeiningar og læra á               
viðmótið. Spilunin gekk misvel, allir lentu í smá vandræðum í geimstöðinni en voru             
misfljótir að ráða úr því. Einn rannsakenda fannst stjórnun geimskipsins ruglandi til            
að byrja með og ferlið gekk því hægt, og tveimur rannsakendum fannst viðmótið             
yfirþyrmandi og ruglandi. Lítill munur reyndist á spilun milli flokkanna fjögurra, en útlit             
geimskipanna var mismunandi og yfirmaðurinn sem gefur skipanirnar var ekki sá           
sami. Einn rannsakandinn nefndi að honum fannst persónuleiki yfirmannsins hafa          
smávægileg áhrif á upplifun spilara í byrjun, einhver var of hvetjandi og annar fremur              
hvass. 

Einungis einn rannsakenda kláraði byrjunarferlið en fannst þá enn ýmislegt          
vanta upp á, svo sem hvernig á að komast í félög spilara, hvernig markaðurinn virkar               
og hvað það væri í raun sem hægt væri að gera í leiknum. Annars höfðaði leikurinn                
ekki til rannsakenda, þeim fannst hann áhugaverður en gátu ekki hugsað sér að spila              
hann aftur. Meðal ástæða var að hann tæki of mikinn tíma, væri ruglingslegur og              
hlutir gerðust hægt. Allir voru hinsvegar sammála að geta mælt með leiknum til vina              
sem hefðu áhuga á fjölnotendanetspunaleikjum. 

Eftir að rannsakendur höfðu fengið að spila leikinn sjálfir skildu þeir mun betur             
hvernig leikurinn væri og hvernig ætti að nálgast viðfangsefni rannsóknarinnar. Þessi           
for-hluti verkefnisins gagnaðist því við framkvæmd næstu hluta; gerð spurningalista          
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og skipulagningu notendaprófana. Það að þekkja rannsóknarefnið af eigin raun          
reyndist þeim ómetanlegt og í raun nauðsynlegt.  
 

4.2 Viðtöl við notendaþjónustu 
Varðandi hverjir það eru sem spila EVE Online sagði einn viðmælandinn leikinn vera             
vinsælastan hjá karlmönnum á aldrinum 13 til 70 ára; að sá hópur væri um 90%               
spilara. Hinir töldu stærsta spilarahópinn vera karlmenn á aldrinum 25 til 30 ára. EVE              
Online spilarar væru almennt eldri en spilarar annarra leikja þar sem hann er flóknari              
og margir gefast upp vegna þessa, eða þá að þeim finnst leikurinn leiðinlegur. 

Helstu aðferðir sem CCP beitir til að safna endurgjöf notenda um EVE Online             
er í gegnum spjallsíður, samfélagsmiðla og þjónustumiða (e. support tickets). Einnig           
eru sendir út spurningalistar og fylgst með síðum þriðja aðila, eins og Reddit. CCP er               
með nokkuð sem kallast CSM, eða Counsel of Stellar Management; 14 manna ráð             
sem kosið er af spilurum leiksins og er flogið til landsins til að funda með hönnuðum                
leiksins. Þetta er gert svo spilarar hafi beina leið til þess að hafa áhrif og koma                
málum sem liggur á upp á borð til hönnuða. 

Spurt var hvað væri gert við endurgjafir frá notendum. Hver deild sér í raun              
um að vinna úr þeim upplýsingum sem tengjast sér. CCP er með ákveðið kerfi fyrir               
endurgjafir, einskonar innri vefsíðu. Þangað færa leikjameistarar inn endurgjöf         
spilara, flokka samskonar hluti saman og kryfja, og koma áfram til leikjahönnuða. 

Ekki fengust miklar upplýsingar um þær kannanir sem CCP sendir frá sér, þar             
sem það var ekki innan starfssviðs viðmælenda. Í deildinni hjá þeim vilja þeir frekar              
athuga hvort lítil notkun sé á einhverjum þáttum í leiknum heldur en að senda út               
kannanir; skoða þá hversvegna svo sé, greina það og laga. Það er semsagt meiri              
áhugi hjá CCP að safna gögnum um leikinn gegnum hegðun notenda en með             
könnunum. 

Viðmælendur voru spurðir hvað þeir vissu um notendaprófanir hjá CCP, hvort           
þær færu fram og þá hvar. Fram kom að CCP væri með vefþjón sem nefnist               
Singularity sem þeir nota til þess að prófa nýja hluti. Singularity er eins og              
aðalvefþjónninn Tranquility í EVE Online, nema allt er ókeypis og hægt að eyðileggja             
og prufa hluti án þess að það hafi áhrif á raunverulega leikinn. Spilarar frá aðgang að                
honum með því að biðja um það í gegnum spjallborð EVE Online. Mikið af því sem                
CCP gerir, til dæmis markaðsherferðir og ýmsir atburðir, er AB-prófað. Í AB-prófun            
eru tvær útgáfur af einhverju bornar saman, sú sem kemur betur út er síðan borin               
saman við aðra útgáfu þar til besta útgáfan er fundin. Einnig eru ýmsir hlutar leiksins               
einfaldlega hannaðir út frá endurgjöf spilara og reynslu leikjahönnuða og settir inn í             
leikinn. Ef þeir ganga vel eru þeir hafðir inni en ef þeir ganga illa er reynt að                 
betrumbæta þá eða taka þá út. 

Meðal algengra spurninga frá nýjum notendum eru að þeir viti ekki hvað þeir             
eiga að gera, hvernig geimskipi eigi að fljúga, hvernig eigi að borga eða hvernig              
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viðmótið virkar. Stundum lenda þeir í vandræðum með nýliðaprógrammið, en þar           
bjóða eldri spilarar einhverjum nýjum að spila leikinn. Af og til senda starfsmenn             
spurningar á nýja spilara innan fyrsta klukkutímans, í litlum glugga á skjánum, til að              
spyrja hvernig honum gangi og hvort hann vanti hjálp. 

Flestar spurningar sem berast frá eldri notendum eru kvartanir, eins og beiðnir            
um að fá glötuð geimskip eða eitthvað dót til baka. Ósætti vegna tafa í nettengingu               
sem urðu til þess að þeir misstu eitthvað er nokkuð algengt, það er ef spilarar vilja                
meina að það sé ekki þeirra megin heldur CCP megin. Stundum hafa notendur             
samband ef þeir vilja benda á eitthvað sem þeir telja megi bæta. 

Vandamál sem notendur lenda í tengjast oft nettengingartöfum, hvort sem          
þær eru notendamegin eða CCP-megin. Ruglingur með verkefni eða greiðslukerfið          
er ekki óalgengur. Notendur eiga það líka til að gleyma notendanafni, missa aðgang             
að vefpósti sínum eða álíka, og þurfa hjálp til að skrá sig aftur inn á reikninginn sinn.                 
Einn viðmælenda sagði starfsmenn deildarinnar líka starfa sem eins konar löggur;           
þeir sjá um að banna fólk sem brýtur reglur, taka við kvörtunum um hegðun annarra               
spilara og grípa til aðgerða ef við á. Þeir passa sig hinsvegar á að fikta ekki of mikið í                   
virkni leiksins þar sem honum er að mestu stjórnað af spilurunum. 

Ekki er mikið um að notendur láti vita af því sem þeir eru ánægðir sem í                
leiknum, þar sem fólk er líklegra að kvarta þegar illa gengur en að láta vita þegar vel                 
gengur. Af og til fær CCP senda snertandi þjónustumiða eða tölvupósta þar sem fólk              
þakkar fyrir og lýsir því hvað þeir elska leikinn og leikjasamfélagið. Viðmælendur            
sögðust þykja vænt um svona hrós og jákvæða endurgjöf, þó lítið væri um það. 

Varðandi það að CCP geti séð hvort spilarar klári byrjunarferlið eða ekki, þá             
eru til eru gögn um það. Deild innan CCP rannsakar á hvaða skrefum er verið að                
missa fólk. Þar sem byrjunarferlið er sífellt í þróun, hefur breyst milli ára hvar fólk               
hættir. Fallhlutfall er hátt í byrjun leiks en ef fólk nær að klára byrjunarferlið er það                
líklegra til þess að halda áfram að spila. Þá er CCP með ýmsar spábreytur, eitt dæmi                
er að ef spilari gengur í félag spilara er hann líklegur til að spila til margra ára. 

Viðmælendur vissu ekki til þess að það væri sérstakur staður í leiknum þar             
sem meiri líkur væru á að fólk hætti. Það væri frekar tími, því ef spilara líkar ekki fljótt                  
við leik nennir hann ekki að eyða tíma í hann og hættir. Fyrstu tvær klukkustundirnar               
skipta mestu máli, eftir þann tíma ákveða spilarar hvort þeir vilji skrá sig inn aftur. 

Að lokum var spurt hvort viðmælendur teldu orðspor EVE Online, það að hann             
sé erfiður, hafa áhrif á það að spilarar hætti snemma. Sumir líta á orðspor leiksins               
sem aðdráttarafl; hann er öðruvísi, krefjandi og tímafrekur en getur verið gefandi.            
Þetta er leikur sem margir prufa þegar þeir eru orðnir þreyttir á öðrum leikjum og vilja                
áskorun. Ef einhver hættir því hann telur leikinn vera of erfiðan er það ekki endilega               
slæmt, erfiðleikastigið getur verið ógnandi en það er ekki eitthvað sem ætti að             
breyta. Það mætti þó vera auðveldara fyrir spilara að koma sér inn í leikinn, en það                
er eitthvað sem CCP er að vinna í ásamt því að stytta hvern spilunartíma (e. gaming                
session). Til er fólk sem þorir ekki að prufa leikinn því það hefur heyrt að hann sé                 
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flókinn og tímafrekur, en hefur samt sem áður gaman af því að fylgjast með því sem                
er að gerast í honum. 
 

4.3 Notendaprófanir  
Skipta má niðurstöðum notendaprófana í fjóra hluta; spurningum fyrir prófun,          
athugasemdum rannsakenda á hegðun notenda í prófuninni sjálfri, spurningum eftir          
prófun og því sem kom út úr AttrakDiff spurningalista. 
 

4.3.1 Viðtal fyrir prófun 
Fyrir allar notendaprófanirnar voru spurðar átta persónulegar spurningar um         
bakgrunn þátttakenda, og til að byrja með fylgdu átta spurningar tengdar           
tölvuleikjavenjum viðmælanda. Eftir fyrstu tvær prófanirnar var ákveðið að fækka          
fjölda spurninga niður í tvær. Af spurningunum sex sem teknar voru út áttu nokkrar              
þeirra aðeins við fólk sem spilar tölvuleiki reglulega, en við því var ekki hægt að               
búast af þeim sem komu í prófanirnar. Restin voru spurningar sem átti að endurtaka              
eftir prófunina, en hætt var við það eftir að AttrakDiff spurningalistinn var tekinn upp.              
Ástæða þess var að meiri áhugi var á að skoða niðurstöður úr AttrakDiff og              
endurteknu spurningarnar voru ekki að skila áhugaverðum niðurstöðum. 

Síðustu tvær spurningarnar sýndu að viðmælendur leituðu aðallega í tölvuleiki          
sem afþreyingu eða til þess að drepa tíma. Tveir nefndu að þeim fyndist             
söguþráðurinn skipta miklu máli og sóttu helst í tölvuleiki með mikilli sögu og góðum              
persónum. Eftir að hafa rætt við þessa tvo aðila meira eftir spilunina kom í ljós að                
þetta tvennt var einmitt það sem heillaði þá mest við EVE Online, en þeir voru þó                
ekki á einu máli um ágæti þess í leiknum. Annar aðilinn var afar sáttur með               
persónurnar og var spenntur fyrir framhaldinu, en hinum fannst persónurnar          
óspennandi. Ástæða þessa mikla skoðanabils gæti þó verið falin í því að þessir tveir              
aðilar spiluðu ekki sem sami flokkurinn, en yfirmaðurinn hagar sér mismunandi eftir            
hvaða flokkur verður fyrir valinu; fyrri spilaði sem Minmatar en sá seinni sem             
Gallente. 

Misjafnt var milli þátttakenda hvort þeir kusu frekar að spila einir eða með             
öðrum. Sumir vildu helst spila einir, einhverjir vildu helst spila með öðrum gegnum             
netið og einn aðili vildi helst spila leiki með öðrum saman í herbergi. Ekki var augljóst                
hvort þeir sem spila frekar einir voru hrifnari af EVE Online en þeir sem spila frekar                
með öðrum, eða öfugt. Það var frekar einstaklingsbundið. 
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4.3.2 Athugasemdir prófunar 
Notendur lásu flokklýsingarnar og völdu sér flokk til að spila. Skiptingin var þannig að              
sjö völdu Gallente, tveir völdu Caldari og einn valdi Minmatar. Aðspurðir sögðu            
einhverjir að auðvelt væri að velja góðu gæjana, en það var nokkurn veginn             
skilgreiningin á Gallente. Samkvæmt áætlun átti hver þátttakandi að spila í 90            
mínútur, en það breyttist. Ef notandi leit út fyrir að skemmta sér eða lifa sig vel inn í                  
leikinn fékk hann að spila allan tímann. Þeir sem litu ekki út fyrir að skemmta sér,                
eða voru jafnvel að spyrja hvenær tíminn væri búinn, voru látnir hætta eftir 75              
mínútur. Tveir þátttakendur þurftu þó að hætta eftir um það bil 45 mínútur, en það               
hafði ekki áhrif á niðurstöður. Þátttakendum gekk misvel og voru misfljótir að spila í              
gegnum verkefnin sem þeim voru gefin. Nokkrir komu með athugasemdir við           
bardagakerfið; annaðhvort var það vegna þess að eitthvað var óljóst eða þá að þeir              
voru ekki ánægðir með hvernig það virkaði. Nær allir lentu í einhverjum vandræðum í              
geimstöðinni en flestir fundu út úr því sjálfir, það alvarlegasta endaði með að einn              
þátttakandi þurfti að skrá sig út og aftur inn úr leiknum. 
 

4.3.3 Viðtal eftir prófun 
Eftir að þátttakendur höfðu spilað leikinn í einhvern tíma, voru spurningar lagðar fyrir             
þá á ný. Fyrstu tveir þátttakendurnir fengu 18 spurningar og fyrstu fjórar af þeim voru               
spurningar sem endurteknar voru frá því fyrir spilun, svokallaður væntingar-reynslu          
spurningar. Eftir að AttrakDiff spurningalistinn var tekinn upp á þriðja þátttakanda var            
þremur þessara spurninga hent út. Einni var haldið inni en var færð aftar í              
spurningalistann. Hinsvegar fékk þriðji þátttakandinn aðeins AttrakDiff og engar         
spurningar, en því var strax breytt á fjórða þátttakanda. Allir þátttakendur eftir hann             
fengu bæði AttrakDiff og spurningar, vegna þess að ákveðið var að skoða ágæti             
AttrakDiff spurningalistans í samanburði við spurningarnar. 

Fyrstu viðbrögð þátttakenda við leiknum voru almennt jákvæð. Þátttakendur         
töluðu um útlit leiksins, hvað geimskipin voru flott og hvernig geimumhverfið og            
gæðin heillaði þá. Einn nefndi að hann varð strax forvitinn, en tveir aðrir nefndu að               
leikurinn leit út fyrir að vera flókinn. 

Þátttakendur voru ekki með neina klukku og vissu ekki hversu lengi þeir höfðu             
spilað. Þegar þeir voru spurðir að því var greinilegt að þeir sem litu út fyrir að                
skemmta sér í leiknum fannst tíminn líða mun hraðar en þeir sem litu ekki út fyrir að                 
njóta leiksins eins mikið. Þó voru tveir sem litu ekki út fyrir að skemmta sér og þurftu                 
mikla hjálp, en fannst samt tíminn fljótur að líða. Það kom þeim því á óvart þegar þeir                 
fengu að heyra hversu lengi þeir hefðu í raun spilað. 

Þegar spurt var hvernig leikurinn lét þátttakendum líða skiptust svörin í þrjá            
hópa; þeim sem fannst umhverfið og leikurinn spennandi og leið vel; þeim sem leið              
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eins og þeir skildu ekki hvað ætti að gera og leið heimskulega; og þeim sem fannst                
ekki mikið varið í leikinn og leiddist. 

Flestir þátttakenda sögðu að þeim hefði gengið vel að skilja hvað ætti að gera              
í leiknum, þó svo margir þeirra lentu í vandræðum fyrst þegar þeim komu í geimstöð               
í byrjunarferlinu og fengu hjálp. Fjórir nefndu að stundum gat verið ruglingslegt að             
finna eitthvað á skjánum vegna þess hversu mikið var í gangi í einu og margir               
gluggar opnir. Þeir sögðust hafa skilið hvað átti að gera en áttu of erfitt með að finna                 
það, þó þeir hafi alltaf fundið sem þeir leituðu að á endanum. 

Þrátt fyrir að mörgum gekk vel að skilja hvað ætti að gera, þá var misjafnt               
hvort þátttakendum fannst skilningur sinn á leiknum aukast nóg til að geta haldið             
áfram að spila ef byrjunarferlinu hefði lokið þar sem þeir hættu að spila. Tæplega              
helmingur þátttakanda var sáttur við kennsluna en restinni fannst nokkuð vanta upp            
á í skilningi og nefndu nokkur dæmi. Þeim fannst ekki alltaf skýrt hvernig ætti að gera                
hluti og það mætti bæta leiðbeiningarnar. Einn nefndi að það hefði verið gaman að              
hafa einhver samskipti við aðra spilara. Nokkrir minntust á bardagakerfið og að ekki             
hafi verið nógu ljóst hversu mikla stjórn spilarinn hefði á vopnum og flugi. Einn sagði               
að hann vildi ekki „...bara fljúga um í autopilot og ýta á takka til að skjóta“, en hinir                  
bjuggust við meiru og vildu hafa meiri stjórn í bardögunum. 

Það sem þátttakendur nefndu illskiljanlegt eða ruglingslegt við kennsluna voru          
helst leiðbeiningarnar. Þónokkrir spilarar nefndu að þeim fannst upplýsingagluggarnir         
ruglandi, það væri mikið í gangi og erfitt að sjá á skjánum hvar ætti að gera eitthvað.                 
Leiðbeiningarnar í geimstöðinni með að setja vopn og skot á geimskipið ruglaði            
marga og rúmlega helmingur þátttakanda fékk hjálp. Tveir nefndu að þeim fyndist            
leiðinlegt að hlusta á yfirmanninn og einum fannst ekki nógu skýrt hvað gervigreindin             
Aura sagði. Einn þátttakandinn nefndi að hann hefði viljað sjá stutt yfirlit yfir hvað              
takkarnir á skjánum gerðu, þó að þá þyrfti ekki að nota strax. 

Fáir höfðu ekkert að segja um viðmótið, en nær öllum fannst það flókið til að               
byrja með og sumum fannst það hreinlega óþægilegt. Þeim sem fannst viðmótið            
eitthvað ruglingslegt nefndu meðal annars að það væru of margir staðir til að smella              
á til að nálgast sömu hlutina, margir takkar sem óljóst var hvernig ætti að nota, það                
væri of mikið í gangi á skjánum í einu og of margir gluggar opnir. Einn sagði beint út                  
að viðmótið væri of flókið fyrir byrjendur. Fjórir þátttakendur sögðust hafa lært á             
viðmótið eftir stuttan tíma og fundist það þá ágætt.  

Útlit leiksins heillaði marga og talaði einn þátttakandinn mikið um hversu           
hrífandi það var og hversu mikið það hefði hjálpað honum að lifa sig inn í leikinn.  

Það sem þátttakendum fannst skemmtilegt við leikinn var meðal annars          
hversu flott útlit leiksins er; heimurinn er stór og skapar ásamt tónlistinni þá tilfinningu              
að spilarinn sé staddur í vísindaskáldsögu. Tveir þátttakendur sem sögðust helst           
spila tölvuleiki vegna söguþráðar voru hrifnir af umhverfinu, persónunum og          
flokkunum. Þeim fannst hæfnikerfið áhugavert og hvernig hægt var að bæta sína            
persónu og þannig lifa sig betur inn í leikinn Þrír aðrir nefndu að skemmtilegast hefði               
verið að fá að skjóta, bæta við vopnum á skipið og leysa vandamál; í raun að fá að                  
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gera eitthvað annað en að hlusta á leiðbeiningar og fljúga um. Einn þátttakandi, sem              
er vanur tölvuleikjaspilari, nefndi að viðmótið hefði verið skemmtilegt og þægilegt,           
eitthvað sem enginn annar sagði. 

Ef það var eitthvað sem þátttakendur vildu fá meira af, þá var það helst að               
skjóta. Fá að taka þátt í fleiri bardögum en geta ráðið meiru um bardagastílinn.              
Helmingur þátttakenda vildi meina að það vantar meira frelsi í byrjunarferlið, að það             
væri ekki nóg sem þeir gátu gert sjálfir og kennslan væri of línuleg. Þeir vildu fá                
meira val. Tveir þátttakendur sögðust vera ánægðir með hvernig þetta er nú þegar             
og vildu engu breyta, en þeim hafði gengið erfiðlega í leiknum og vildu hafa              
kennsluna eins auðvelda og hægt er. 

Það sem fólki fannst ekki skemmtilegt við leikinn, eða mislíkaði, tengist ýmist            
viðmótinu, bardögunum eða persónunum. Í sambandi við viðmótið nefndu fimm          
þátttakendur að táknin á skjánum væru stundum of lítil og það vantaði upplýsingar             
um hvernig sumir takkar virka. Þó aðeins tveir minntust á vandræði sín í             
geimstöðinni sem eitthvað sem þeim fannst leiðinlegt, þá lentu nær allir í einhverjum             
vandamálum á þeim stað í leiknum. Aðallega var það misskilningur um hvað ætti að              
gera, hvaða hluti ætti að nota eða hvar þá væri að finna. Ókostir bardaga var nokkuð                
sem var líka nefnt; spilurum fannst þeir ekki geta stjórnað nógu miklu sem gerði              
orusturnar óspennandi. Nokkrum fannst skrítið hversu lengi þeir lifðu miðað við öll            
skotin sem þau tóku á sig, og gerðu sér ekki fyrst um sinn grein fyrir hversu oft þyrfti                  
að ýta á skottakkann. Þrír þátttakendur, sem allir sögðust ekki hafa áhuga á að spila               
leikinn aftur, voru á því að hann væri ekki nógu krefjandi; kennslan væri of línuleg og                
þeir vildu fá að geta valið meira hvað hægt væri að gera. Einn þátttakandi nefndi að                
leikurinn væri ekki nógu hraður; hlutir gerðust of hægt og það væri of mikil bið. Þá                
nefndu fjórir þátttakendur að þeir væru ekki nógu sáttir með persónurnar í leiknum,             
sérstaklega yfirmanninn. Þessir fjórir aðilar höfðu allir valið Gallente flokkinn og voru            
því með sama yfirmanninn. Þeir sögðu hann fúlan, leiðinlegan eða of neikvætt            
hvetjandi. Með neikvætt hvetjandi áttu þeir við að þegar þeim fannst sér ekki ganga              
vel í leiknum þá sagði yfirmaðurinn hversu góðir og duglegir þeir væru, eitthvað sem              
þeir trúðu ekki og fannst leiðinlegt eða asnalegt að heyra. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu viljað breyta einhverju, við           
leikinn eða kennsluna, voru svörin svipuð fyrri spurningu um hvað þeim þótti ekki             
skemmtilegt. Þó þátttakendur fengu ekki að klára allt byrjunarferlið, þá vildu margir            
þeirra hafa leikinn meira krefjandi og hafa betri stjórn yfir hvað hægt væri að gera.               
Þeir vildu líka fá að segja eitthvað um verkefnin, til dæmis fá að velja á milli.                
Nokkrum þátttakendum fannst talað of mikið, að það færi mikill tími í að hlusta á               
yfirmanninn og lækninn tala um hluti sem spilurunum fannst ekki skipta máli. Einn             
þátttakandi sagðist hafa viljað fá að spila persónuna sína utan geimskipsins en restin             
hafði annað hvort ekkert út á leikinn að setja eða datt ekkert í hug. 

Af þeim tíu manns sem komu í notendaprófanirnar sögðust þrír vilja spila            
hann aftur og einn til viðbótar sagðist geta hugsað sér að spila hann ef hann ætti                
tölvu og hefði tíma í hann. Hinir sex sögðust ekki geta hugsað sér að spila leikinn                
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áfram. Algengar ástæður voru að þeim fannst hann taka of mikinn tíma og þeir væru               
of uppteknir til að spila, eða að leikurinn höfðaði einfaldlega ekki til þeirra. 

Helmingur þátttakenda sagðist geta mælt með leiknum til vinar eftir spilunina           
og helmingur sagðist ekki vilja mæla með leiknum til vinar. Þeir fimm sem gátu              
hugsað sér að mæla með voru flest allt fólk sem gat hugsað sér að spila hann aftur                 
sjálft, nema einn sem fannst leikurinn áhugaverður en ekki höfða til sín. Ástæður             
gefnar fyrir að vilja ekki mæla með leiknum voru að það væri of lítið „action“ í                
byrjunarferlinu, það væri of línulegt og spilarinn fær ekki að ráða nóg um hvað hann               
gerir. Einhverjir sögðu að kennslan væri of tímafrek og óspennandi, og einn nefndi             
að honum fyndist byrjunarferlið gallað vegna ofangreindra atriða. 

Það var fátt sem þátttakendur vildu nefna að lokum. Tónlistinn hafði heillað            
einn þátttakandann sem spurði hvar hægt væri að nálgast hana. Nokkrir komu með             
spurningar og athugasemdir við rannsóknina. 
 

4.3.4 AttrakDiff 
AttrakDiff spurningalistinn var lagður fyrir átta af tíu þátttakendum prófunarinnar eftir           
að þeir höfðu spilað leikinn. Spurningarnar 28 skiptast jafnt í fjóra gæðakvarða, gildin             
eru á bilinu -3 til 3, og meðaltal kvarðanna var reiknað. Þessi gildi má sjá á töflunni í                  
Mynd 4.1. 

 
Mynd 4.1: Meðaltöl eiginleikaflokkanna fjögurra 

 
Úr töflunni má lesa að notendum fannst ekki auðvelt að nota vöruna, þar sem              

gildi PQ er heldur lágt. Gildi HQS er öllu hærra, en samkvæmt því fannst notendum               
leikurinn auka færni sína og þekkingu. HQI gildið var ekki hátt, en þó yfir hlutlausa               
gildinu, sem gefur til kynna að notendur gátu tengt við vöruna í félagslegu samhengi.              
Greinilegt var að leikurinn höfðaði ágætlega til notendanna þar hann skoraði hæst í             
ATT gildinu, bæði upp á útlit og virkni. Á töflu í Mynd 4.2 má sjá meðaltöl hverrar                 
spurningu fyrir sig, flokkuð eftir eiginleikum. 
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Mynd 4.2: Meðaltöl allra AttrakDiff spurninga 

4.4 Spurningalisti 
Almennt líkaði þátttakendum við viðmótið í upphafi leiksins og töldu auðvelt að nota             
það. Meira en helmingnum fannst viðmótið annað hvort auðskiljanlegt eða mjög           
auðskiljanlegt, eða 53,1%, en 20,2% fannst viðmótið illskiljanlegt eða mjög          
illskiljanlegt. Það sem þátttakendur nefndu sem ókosti viðmótsins voru meðal annars           
að fyrir byrjendur væri of margt að gerast í einu, það væri yfirþyrmandi, leiðbeiningar              
væru ekki nógu skýrar, svo sumir leituðu að upplýsingum á netinu, og það væru              
nokkrar leiðir að sömu hlutunum sem væri ruglandi. 

Meirihluti þátttakenda fannst byrjunarferlið vera af réttri lengd, 56,3% svöruðu          
að lengdin væri fullkomin eins og hún er. Þátttakendurnir voru hinsvegar ekki á einu              
máli um hvort byrjunarferlið undirbjó þá nógu vel fyrir leikinn. Skipting svara var             
nokkuð jöfn, en 42,2% svöruðu játandi og 36,9% neitandi. Restin var ekki viss. 

Þar sem byrjunarferlið er línulegt voru þátttakendur spurðir hvort þeir vildu           
frekar að það væri opnara, þ.e. að spilarar réðu meira um hvað þeir gera.              
Nákvæmlega 50% þátttakanda vildi hafa byrjunarferlið eins og það er, en 34,8%            
myndu frekar kjósa opnara ferli. Varðandi það hvort þátttakendur gætu hugsað sér            
að spila meira af leiknum, svöruðu 81,1% játandi og aðeins 5,3% svöruðu neitandi,             
en 13,6% voru óvissir.  

Leikurinn kom u.þ.b. helmingi þátttakenda, eða 51,5%, á óvart með því           
hvernig hann er spilaður. Flestar ástæður gefnar voru jákvæðar, t.d. að leikurinn er             
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öðruvísi en aðrir leikir og kom það mörgum á óvart hversu stór heimurinn er, hversu               
mikið er hægt að gera og frelsið til að ráða sjálfur hvað maður gerir. Annaðhvort var                
leikurinn erfiðari eða ekki eins erfiður og einhverjir bjuggust við, en sumum fannst             
leikurinn flókinn og yfirþyrmandi. 

Spurt var hvað þátttakendum hefði mislíkað í leiknum og var svarhlutfallið um            
74%. Eitt að því sem oft kom fram var að byrjunarferlið undirbúi notendur ekki nógu               
vel fyrir leikinn sjálfan og að það vantar betri leiðbeiningar fyrir viðmótið. Nokkrar             
kvartanir voru um svokallaða „gankers“, en það eru spilarar með betri vopn og búnað              
sem ráðast á nýrri spilara með lélegri búnað. 

Flestir þátttakendanna myndu mæla með leiknum, eða 79,1% af þeim sem           
svöruðu. Aðeins 7% gátu ekki hugsað sér að mæla með leiknum. Að lokum var spurt               
hvort þeir vildu bæta einhverju við, en þá svöruðu 58% þátttakenda. Mörg svaranna             
voru hrós og þakkir til CCP fyrir frábæran leik. Einnig voru beiðnir um að bæta               
byrjunarferlið eða setja inn kennslumyndbönd fyrir leikinn. Nokkuð algengt svar bæði           
við þessari spurningu og hinum opnu spurningunum var að bjóða upp á viðmótið á              
kínversku. 
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5 Umræður 
Í þessum kafla verður rætt um niðurstöður rannsóknarinnar og svarað þeim           
rannsóknarspurningum sem varpað var fram í inngangi. Aðferðirnar sem notaðar          
voru verða bornar saman, bæði innbyrðis og við aðrar rannsóknir.  
 

5.1 Upplifun rannsakenda 
Þessi hluti verkefnisins var mikilvægur þegar litið er á verkefnið í heild sinni þar sem               
það að spila leikinn gaf okkur góða innsýn í leikinn og hjálpaði okkur fyrir hina hluta                
verkefnisins. Ef við hefðum ekki spilað leikinn áður en við byrjuðum á rannsókninni             
hefðum við mögulega ekki fengið jafn góð svör úr hinum hlutunum þar sem við              
hefðum ekki vitað fyllilega að hverju við ættum að spyrja og hefðum við ekki getað               
hjálpa notendum í notendaprófunum þegar þeir lentu í vandamálum. 

Þótt við höfum ekki fengið neinar niðurstöður frá þessum hluta gerði hann það             
að verkum að við fengum betri niðurstöður úr öðrum hlutum verkefnisins. Þessi hluti             
tók ekki mikinn tíma í verkefninu þar sem við gátum framkvæmt hann hvert í sínu lagi                
þegar okkur hentaði. Þessi aðferð er nú þegar notuð hjá CCP þar sem starfsmenn              
sem vinna við leikinn EVE Online eru hvattir til þess að spila leikinn. 
 

5.2 Viðtöl við notendaþjónustu 
Þessi aðferð gaf okkur mikla innsýn inni í það hvernig CCP tekur nú þegar á móti                
endurgjöf frá spilurum EVE Online. Ástæðan fyrir því að við völdum hálf-opin viðtöl í              
rannsókninni okkar er að þau eru talin góð leið fyrir spyrjanda að læra meira um               
viðfangsefni, sem er það sem við vildum, fræðast um fyrirtækið, leikinn og hvernig             
tekið er við endurgjöf. Við teljum að CCP þurfi ekki að framkvæma þennan hluta til               
þess að bæta leikinn sinn þar sem þau vita nú þegar hvaða afðerðir eru notaðar hjá                
þeim til að taka við endurgjöf. 

Viðtöl eru vel þekkt aðferðarfræði við gagnasöfnun. Rannsakandi spyr         
spurninga og viðmælandi svarar. Við lásum okkur til um allar tegundir viðtala áður en              
við framkvæmdum viðtölin og eftir að hafa kynnt okkur hvernig þau viðtöl voru             
framkvæmd og hvernig upplýsingum þau safna komumst við að því að hálf-opin            
viðtöl eru talin góð til þess að greina upplifun og tilfinningar viðmælandans til             
viðfangsefnisins og fyrir spyrjandann til að fræðast betur um viðfangsefni. Einnig er            
hægt að bæta við spurningum ef þær vakna á meðan viðtalinu stendur. Það var              
einmitt það sem við þurftum á að halda í þessum hluta rannsóknarinnar þannig við              
framkvæmdum þau. 
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5.3 Notendaprófanir 
Af öllum aðferðunum tóku notendaprófanirnar mestan tíma. Þær þurfti að          
skipuleggja, finna þurfti þátttakendur og tíma fyrir komu þeirra. Svo þurfti að bóka             
aðstöðuna, framkvæma prófanirnar og vinna úr gögnunum. Þær skiluðu hinsvegar          
áhugaverðustu og nákvæmustu gögnunum, og voru rannsókninni mikilvægar. Þar         
sem spurningar voru spurðar strax eftir prófunina var upplifun þátttakenda enn í            
fersku minni. Einnig komu þátttakendur með athugasemdir meðan á spilun stóð svo            
ekki var um neina endurspeglun á reynslu líkt og með spurningalistann. Eitt það             
besta við þennan hluta og þann fyrsta var að í báðum tilfellum voru nýir spilarar að                
spila leikinn í fyrsta skipti, svo þetta voru góðar leiðir til að skoða fyrstu              
notendaupplifun.  

Hver notendaprófun tók um 90-120 mínútur fyrir hvern notanda, þá er talin            
með spilunin sjálf og viðtölin fyrir og eftir. Það að svo mikill tími fór í prófanirnar var                 
ein ástæða þess að við ákváðum að vera tvö í hverri prófun. Einnig var óþarfi að                
hafa fleiri en tvo til staðar, einn hefði í raun verið nóg, og við vildum heldur ekki að                  
þátttakandanum liði óþægilega ef of margir væru að fylgjast með honum. Þessir 10             
aðilar sem sem komu í prófanirnar voru allir úr tengslaneti okkar, á svipuðum aldri og               
því kannski ekki nógu fjölbreytt úrtak, en niðurstöður spurningalistans sýndu mun           
breiðara aldursbil spilara og ríkjandi meirihluta karlmanna. Nokkrir þátttakenda höfðu          
bakgrunn sem gaf til kynna að þeir væru ekki líklegir til að spila leikinn, svo það hefði                 
líklega verið betra að hafa aðeins fólk sem spilar tölvuleiki af og til hið minnsta. Fólk                
sem væri ekki endilega vant tölvuleikjum en engu að síður verið með áhuga á þeim. 

Samt sem áður skilaði úrtakið fullt af niðurstöðum; fleiri en við fengum með             
því að spila sjálf en ekkert færri en fengust úr spurningalistanum. Úrtakið reyndist því              
af ágætri stærð og hefði jafnvel getað verið smærra, þar sem flest af því sem fram                
kom var eitthvað sem nokkrir notendur nefndu. Ekki eru allir sammála um hve marga              
notendur á að hafa í notendaprófunum. Sýnt hefur verið fram á að 5 manns er nóg til                 
þess að finna 85% af notagildisvandamálum, en eftir það eykst endurtekning á þeim             
vandamálum sem fram koma. Þá er sagt að 15 manns ættu að vera nóg til að finna                 
nærri öll vandamál en mælt er með að framkvæma þrjár prófanir, hver með fimm              
notendum, og lagfæra galla eftir hverja prófun (Nielsen, 2000). 

Þátttakendur fóru ekki í gegnum ferlið að búa til persónu og réðu því engu um               
útlit hennar, en þetta var gert til þess að stytta prófunartímann. Við höfðum sjálf eytt               
óþarflega miklum tíma í að búa til persónur í fyrsta hlutanum og okkur grunaði að               
notendur myndu líka gera það. Þar sem það ferli skipti ekki máli fyrir þá upplifun sem                
átti að skoða, þá var ákveðið að búa til persónur fyrir fram. Samt vildum við gefa                
notandanum völ á að velja hvaða flokk hann spilaði, svo hann var látinn lesa stuttar               
lýsingar á blaði um hvern flokk . Ef hann hefði fengið að lesa lýsingarnar í leiknum og                 
skoðað í leiðinni skipin sem voru í boði hefði það tekið lengri tíma. 

 35 



Þátttakendurnir sem komu í notendaprófanirnar voru mis áhugasamir um         
tölvuleiki. Helmingur þeirra sagðist spila tölvuleiki nokkrum sinnum í viku, tveir           
sögðust spila af og til og þrír sögðust almennt ekki spila tölvuleiki. Allir gátu þó nefnt                
eitthvað sem þeim líkaði og líkaði ekki við EVE Online. Til dæmis var einstaklingur              
sem gekk erfiðlega í leiknum og átti ekki erfitt með að nefna það sem honum fannst                
betur mega fara. Annar einstaklingur sagðist spila minna í dag en hann gerði áður og               
talaði formlega um þá galla með honum fannst leikurinn búa yfir. Einnig kom             
manneskja sem spilar mikið af tölvuleikjum og var fljót að læra á leikinn, fannst hann               
auðveldur og hafði aðallega góða hluti að segja um upplifunina. Tvær spurningar            
voru um útlit leiksins, en ekki leit út fyrir að það hefði áhrif á löngun notenda til að                  
vilja spila leikinn aftur því 100% þátttakenda fannst útlitið mjög flott en aðeins 30%              
höfðu áhuga á að prufa hann aftur. 

Þær spurningar sem við notuðum voru ætlaðar til þess að skoða upplifun            
notenda á leiknum og viðmótinu. Við gerð þeirra voru skoðaðar algengar spurningar            
sem notaðar eru í notendaprófunum, hvernig best væri að orða spurningar og fleira.             
Sumt sem við byrjuðum á að gera var hætt við og annað tekið upp í staðinn. Til að                  
byrja með var áhugi á að skoða væntingar þátttakenda á leiknum og reynslu þeirra              
með nokkrum samanburðarspurningum. Þá voru spurðar spurningar fyrir spilun sem          
svo voru aftur spurðar eftir, til að sjá mun á svörum. Það sást þó hratt að                
spurningarnar voru ekki nógu góðar til að mæla upplifunina svo þeim var sleppt. 

Þriðji og fjórði þátttakandi fengu engar spurningar eftir spilun, aðeins          
AttrakDiff, en ástæða þess var að bera átti saman það að nota bara spurningalista              
og það að nota bara AttrakDiff. Þegar við beittum bara AttrakDiff fannst okkur             
hinsvegar vanta frekari upplýsingar um vandamál notenda, eins og hvað þeim líkaði            
ekki, af hverju þeim fannst eitthvað og hvar þeir lentu í vandræðum. Það var strax               
greinilegt að AttrakDiff skilaði betri niðurstöðum með tilliti til þess, en því var ákveðið              
að nota bæði spurningar og AttrakDiff og skoða svo muninn á niðurstöðum þessa             
tveggja aðferða. 

Það að við höfðum sjálf spilað leikinn í fyrsta hluta verkefnisins kom sér vel              
þegar þátttakendur notendaprófananna lentu í vandræðum, því í flestum tilfellum          
gátum við veitt aðstoð ef þurfti. Þrjú tilfelli fóru reyndar svo að við gátum ekki hjálpað                
og þátttakendur þurftu að skrá sig út. Vandamál eins þeirra lagaðist þegar hann             
skráði sig inn aftur en hinir tveir neyddust til að hætta spilun. 
 

5.3.1 Samanburður AttrakDiff 
Í skýrslu Jónheiðar og Mörtu, Measuring the User Experience of a Task Oriented             
Software (Jonheidur Isleifsdottir og Marta Larusdottir, 2008), er AttrakDiff listinn          
notaður bæði fyrir og eftir prófun. Með að beita aðferð svoleiðis er hægt að skoða               
bæði væntingar notanda á vöru og síðan reynslu á notkun vörunnar. Í þessari             
rannsókn var eingöngu skoðuð reynsla þátttakenda á EVE Online eftir spilun vegna            

 36 



þess að áhugi var á að skoða niðurstöður AttrakDiff í samanburði við opin viðtöl.              
Fyrir frekari samanburð hefði einnig verið áhugavert að skoða niðurstöður þess að            
nota AttrakDiff bæði fyrir og eftir prófun, og sjá þannig væntingar móti reynslu, líkt og               
gert var í Task oriented skýrslunni. 

Ekkert af meðaltölum kvarðanna fjögurra í Task oriented skýrslunni féll undir           
núll, hvorki fyrir né eftir prófun. Í samanburði voru niðurstöður okkar rannsóknar því             
frekar lágar. Leikurinn skoraði afar lágt í PQ og ekkert sérlega hátt í HQS, HQI og                
ATT, þó hæst í ATT. Til samanburðar skoraði verkefnamiðaða forritið í hinni            
rannsókninni hæst í ATT, síðan PQ og HQI en skoraði lang minnst í HQS. Þó svo                
báðar vörur hafi skorað hæst í ATT, þá skoraði verkefnamiðaða forritið mun hærra             
en tölvuleikurinn.  

Spurningarnar og AttrakDiff gáfu svipaðar niðurstöður hvað varðar tilfinningar         
notenda. Mörgum þátttakendum fannst leikurinn flókinn á einhvern hátt, nema þeir           
sem voru vanir spilarar, og skoraði hann lægst í PQ. Gildi HQS var það hæsta en                
flestir sögðust einmitt hafa náð að læra nokkuð vel á leikinn. Spurningarnar fóru lítið í               
eiginleika HQI, en við spurðum samt út í hvað þátttakendur vissu um leikinn fyrir              
spilun. Gefið það að allir þekktu til hans og það að hann væri íslenskur, gæti verið að                 
þeir hafi tengt við hann á þann hátt í félagslegu samhengi. Þátttakendur voru             
almennt jákvæðir þegar þeir voruspurðir út í útlit leiksins og einnig var gildi ATT              
nokkuð hátt.  

Áhugavert er að skoða meðaltöl gildanna PQ, HQI, HQS og ATT með það í              
huga hvort leikurinn hafi verið hannaður með tilliti til þessa þátta. Leikurinn leggur             
augljóslega upp úr hönnun útlits og sem fjölnotenda leikur er hugsað til eiginleika líkt              
og HQI, einnig krefjast leikir þess að spilarinn læri á þá svo HQS eiginleikar eiga þar                
við. Hinsvegar er leikurinn þekktur fyrir að vera erfiður og því kemur ekki á óvart að                
hann skorar lágt í PQ, þar sem leikurinn er ekki hannaður til að vera auðveldur í                
notkun.  
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Þegar svör hvers og eins þátttakanda voru skoðuð mátti sjá að einn átti það til               
að svara nærri öfugt á við hina, sem sjá má í ritinu á blaðsíðu 37. Svör hans drógu                  
niður meðaltal allra eiginleika og sérstaklega HQS, en þar sem aldur hans var mun              
hærri en meðalaldurinn gæti það verið ástæðan fyrir lækkun á gildi sem stuðlar að              
persónulegum þroska notanda. Hinsvegar voru þetta bara átta manns sem svöruðu           
listanum og þegar einhver einn er tekinn út úr það litlu úrtaki má búast við því að                 
niðurstöðurnar breytist. 

AttrakDiff gaf í heildina góðar upplýsingar um tilfinningar þátttakenda og tók           
mun styttri tíma en viðtölin. Ef sóst er eftir að skoða tölfræðilegar niðurstöður prófana              
er sniðugt að nota AttrakDiff. Með hálf-opnum viðtölum fengust hinsvegar betri           
upplýsingar um ástæður fyrir því hvað þátttakendum fannst, og hvað þeim líkaði og             
líkaði ekki. Ef ætlunin er að breyta eða bæta eitthvað í leiknum er betra að nota                
spurningalista vegna þess að þá fást upplýsingar um einstaka hluti leiksins, sem þeir             
sem þekkja leikinn dettur ekki í hug. Það gæti hinsvegar verið áhugavert að skoða              
hvernig tilfinningar notenda breytast yfir tímabil, þ.e. að beita AttrakDiff í hvert sinn             
sem spurningalisti er notaður og geta síðan borið saman tilfinningar eftir því hvernig             
leikurinn breytist. 
 

5.3.2 Samanburður notendaprófana 
Hver notendaprófun hjá okkur tók 1,5 til 2 klukkustundir, en fram kom í rannsókninni              
um notendaprófanir á Íslandi að lengdin ætti að vera á milli 0,5 og 1 klukkustundar.               
Þar sem byrjunarferli EVE Online er langt teljum við hinsvegar mikilvægt að notandi             
spili í að minnsta kosti eina klukkustund, fyrir utan tímann sem fer í spurningar.              
Prófanirnar fóru fram í Háskólanum í Reykjavík af utanaðkomandi aðilum, það er            
aðilum sem eru nokkurn veginn ótengdir CCP. Þegar notendaprófanir eru          
framkvæmdar á vöru í fyrirtækinu sem framleiðir vöruna eiga notendur það til að vera              
jákvæðari en ella. Við vorum með fleiri notendur en almennt gengur og gerist, en              
mælt er með þremur til fimm. Með þessa 10 aðila fengum við vitaskuld             
endurtekningu á sömu hlutunum, en nokkrir aðilar bentu á hluti sem enginn annar             
benti á. Það skiptir einnig máli hvaðan aðilar koma, því ef allir hefðu sama bakgrunn               
væru niðurstöður svipaðar. Ef við sem dæmi hefðum aðeins fengið vana           
tölvuleikjaspilara líkt og einn þátttakandann, hefðum við líklegast ekki fengið sömu           
niðurstöður. Svo við teljum að færri þátttakendur hefði verið í lagi en þá hefði þurft að                
passa að bakgrunnur þeirra væri sá sami. Við höfðum samband við notendur löngu             
fyrir prófun, en sumir vilja meina að best sé að þeir séu sem minnst undirbúnir. Það                
var alltaf hætta á að þátttakendurnir myndu ákveða að kynna sér leikinn fyrir komu              
sína, en við báðum þá að gera það ekki. Misjafnt er hvort þeir sem standa að                
notendaprófunum telja að betra sé að eiga í samskiptum við notandann eða ekki og              
láta lítið fyrir sér fara. Þar sem um var að ræða tölvuleik sem fólk venjulega spilar                
einsamalt fannst okkur réttast að láta sem minnst fyrir okkur fara, enda er það hluti af                
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upplifuninni að finna sjálfur út úr hlutunum. Svo þátttakendur festust ekki of lengi á              
sama stað og svo þeir gætu upplifað sem flest þá vorum við tiltæk ef einhvern               
vantaði hjálp. 
 

5.4 Spurningalisti 
Spurningalistinn var góð leið til að safna meiri gögnum um ákveðin efni eftir             
notendaprófanirnar. Notast var við spurningalista í formi vefkönnunar og því var           
hægt að spyrja stærra úrtak spilara um ákveðna hluti sem í ljós komu í              
notendaprófununum. Þótt niðurstöðurnar hafi ekki verið jafn nákvæmar og í          
notendaprófunum, þar sem notendur voru nýbúnir að spila byrjunarferlið, þá voru           
þær áhugaverðar. Niðurstöðurnar úr spurningalistanum komu frá öðru sjónarhorni en          
niðurstöður notendaprófananna, þar sem þeir notendur sem fengu spurningalistann         
tilheyrðu breiðari notendahóp. Þátttakendur voru ekki einungis nýjir spilarar heldur          
einnig eldri spilarar sem voru ekki að fara í fyrsta skipti í gegnum byrjunarferli EVE               
Online. Það er væntanlega ástæða þess að mikill meirihluti svaraði játandi þegar            
spurt var hvort þátttakendur hefði áhuga á að spila meira af leiknum. Við vitum ekki               
nákvæmlega hversu langur tími leið frá því að notendur spiluðu þar til þeir tóku              
könnunina, svo spilunin hefur verið misfersk í minni þeirra sem svöruðu. Allir sem             
svöruðu spurningalistanum höfðu þó áhuga á að spila EVE Online og áhuga á             
tölvuleikjum og gaf spurningalistinn því ekki endilega sömu niðurstöður og          
notendaprófanirnar. 

Spurningalistar eru algengt verkfæri í rannsóknum til þess að bæta vörur eða            
þjónustu fyrirtækja og eru notendur oftast fúsir að taka slíkar kannanir svo lengi sem              
þær eru ekki of tímafrekar og þeir trúa að tekið sé tillit til skoðana þeirra. Þar sem                 
vefkannanir eru valfrjálsar geta notendur líka ráðið því hvenær þeir svara og hvort             
þeir svari. Ef passað er upp á að spurningalistarnir séu nokkuð stuttir í framkvæmd              
er líklegra að notendur sem fái hann sendan svari honum. Hægt er að skipta              
notendum upp í hópa og senda spurningalista af þessu tagi oftar, en á mismunandi              
hópa í hvert skipti svo að notendur verði ekki pirraðir á sífelldum spurningalistum. 

Vanda þarf gerð listans og passa upp á að spurningar séu ekki mistúlkaðar             
eða leiðandi heldur skili þeim svörum sem rannsakandinn leitar að. Auðvelt er að             
framkvæma könnun þar sem til eru margar vefsíður sem sjá um að safna tölfræði út               
frá svörum notenda og sýna þær á þægilegu formi svo hægt sé að lesa helstu               
niðurstöður hratt úr svörum við listanum. Þegar gögnin eru skoðuð frekar er svo oft              
hægt að sjá mjög áhugaverðar og mikilvægar niðurstöður. 
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5.5 Rannsóknarspurningar 

5.5.1 Hvernig er best að safna upplýsingum um endurgjöf notenda með 
viðtölum við notendaupplifunardeild CCP? 
Þar sem CCP á til upplýsingar um endurgjöf notenda á skrá, þá teljum við fyrirtækið               
ekki þurfa að safna þeim með viðtölum við notendaþjónustu. Ef það er hinsvegar             
ætlunin þá teljum við bestu leiðina til þess að nota hálf-opin viðtöl, þar sem þau eru                
góð til upplýsingaöflunar. Mikilvægt er að skipuleggja viðtölin vel og er           
undirbúningurinn er fjórþættur. Fyrst þarf að búa til spurningalistann, tryggja þarf að            
spurningarnar skili þeim upplýsingum sem spyrjandinn leitar eftir og að          
spurningarnar séu ekki leiðandi eða móðgandi á nokkurn hátt. Næst þarf að finna             
stað til að framkvæma viðtölin á, við teljum að best sé að velja hljóðlátt en hlýlegt                
umhverfi svo viðmælandanum líði vel á meðan viðtalinu stendur og verður ekki fyrir             
neinum truflunum, CCP gæti notað eitt af fundarherbergjum sínum. Í þriðja lagi þarf             
að útvega sér hljóðupptökutæki til þess að taka viðtalið upp í góðum gæðum. Að              
lokum þarf að finna viðmælendur sem geta veitt þær upplýsingar sem leitast er eftir. 

Eftir góðan undirbúning er framkvæmdin nokkuð einföld. Við teljum nóg að           
hafa eina manneskju til að taka viðtalið en í mesta lagi tvær. Ef ein manneskja sér                
um viðtalið sér hún bæði um að spyrja spurninganna og hljóðupptöku, en sleppir því              
að glósa til þess að einbeita sér að viðtalinu. Ef tveir aðilar sjá um viðtalið sér annar                 
um að spyrja meðan hinn glósar og sér um upptöku. Þar sem ekki allir starfsmenn               
CCP eru íslenskumælandi þyrftu spurningarnar að vera til á ensku. Hægt væri að             
sleppa bakgrunnsspurningum ef CCP sér um viðtalið þar sem þeir þekkja til            
bakgrunns starfsmanna sinna. Engin sérstök tímamörk ættu að vera á viðtölunum en            
láta ætti viðmælandann vita fyrir fram hver áætlaður tími viðtalana er svo hann viti              
um það bil hversu langan tíma það taki. 
 

5.5.2 Hvernig er best að framkvæma notendaprófanir á EVE Online? 
Framkvæmd notendaprófananna breyttist lítillega eftir því fleiri prófanir sem gerðar          
voru. Eftir fimmta þátttakanda var ferlinu aðeins breytt lítillega, spurningar umorðaðar           
og færðar til. Líkt og rannsóknir sýna ætti að vera nóg að halda sig við 5                
þátttakendur, enda komu fram miklar endurtekningar á vandamálum með þessum 10           
notendum. Gott er að prófunin fari fram í lokuðu rými eða á stað án truflana. Þó svo                 
við ákváðum að hafa tvo rannsakendur viðstadda hverja prófun, spyril og ritara, þá             
væri nóg að hafa einn spyril og taka upp svör viðmælanda til að fara yfir seinna. Best                 
væri ef spyrill þekkti til leiksins og gæti hjálpað notandanum ef þyrfti. Annars ætti              
hann að sitja í hljóði, glósa viðbrögð og athugasemdir notanda en leyfa honum að sjá               
um sig sjálfan.  
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Það sýndi sig að 75-90 mínútna spilun væri nóg til þess að fá þær upplýsingar               
sem við sóttumst eftir, en jafnvel gæti klukkustund verið nóg. Hinsvegar nefndi einn             
starfsmanna CCP í viðtölum við notendaþjónustu að eftir fyrstu tvær klukkustundir í            
nýjum leik mynda spilarar endanlega skoðun á því hvort þeir hafi áhuga á að spila               
leikinn aftur, svo ef tími gefst mælum við með því. Fyrir prófunina spurðum við              
nokkurra persónulegri spurninga af tveimur ástæðum, bæði til þess að grennslast           
fyrir um bakgrunn notanda og byrja viðtalið á vinalegum nótum. Eftir prófunina er svo              
hægt að spyrja út í upplifunina, til dæmis hvað notandanum fannst gott og slæmt,              
hvernig honum leið og hvaða vandamálum hann lenti í. Ef margir lentu í vandræðum              
með einhvern hluta leiksins var það skráð sérstaklega. Spurningar sem við nýttum            
má sjá í viðauka C, en þær reyndust nokkuð vel. Þar sem AttrakDiff spurningalistinn              
mælir að mestu tilfinningar notenda, en ekki hvað það er sem þeim finnst að, er eins                
hægt að sleppa honum. Hinsvegar gæti verið áhugavert að skoða hvernig tilfinningar            
notenda til leiksins breytast yfir lengri tímabil ef listinn væri notaður í            
notendaprófunum. Þá væri til dæmis hægt að bera saman aðdráttarafl leiksins           
tölfræðilega milli mánuða og sjá hvernig það breytist eftir því sem leikurinn tekur             
breytingum. 
 

5.5.3 Hvernig er best að safna endurgjöf notenda EVE Online með 
spurningalista? 
Því lengur sem líður frá því að manneskja gerir eitthvað og þar til hún er spurð út í                  
reynslu þess, því ónákvæmari verða svörin. Þegar safna á endurgjöf spilara með            
spurningalista er betra að spyrja út í ákveðna hluti heldur en að biðja þátttakendur              
um að nefna það sem þeim líkaði ekki. Það er meðal annars vegna þess að erfiðara                
getur verið að muna eftir einhverju til að nefna. Svo fyrsta notendaupplifun sé enn í               
fersku minni er því best að sem stystur tími líði frá því að notendur klári byrjunarferlið                
þar til þeir fá sendan spurningalista um það. Eftirfarandi lýsingu teljum við bestu             
leiðina til að safna endurgjöf á leiknum með spurningalista í formi vefkönnunar. 

Við gerð spurningalistans höfðum við til hliðsjónar þau vandamál sem komu           
upp í notendaprófununum og vildum spyrja sérstaklega út í nokkur atriði, eins og             
viðmótið, byrjunarferlið og hvernig var að spila leikinn. Listinn samanstóð af bæði            
lokuðum fjölvalsspurningum og opnum spurningum sem skiluðu einmitt þeim         
niðurstöðum sem við leituðumst eftir, og mælum við með að nota bæði. Þegar svona              
listi er sendur af stað þarf að huga a.m.k. þrennu; hverjir eiga að fá listann, hvenær                
þeir eiga að fá listann og hvað á að safna upplýsingum um. Fyrir ákveðin              
samanburð, líkt og það sem við skoðuðum, er gott að byrja spurningalistann á             
nokkrum lokuðum bakgrunnsspurningum, t.d. um aldur og kyn, og enda á opinni            
spurningu þar sem þátttakandi getur bætt við því sem hann vill. Aðrar spurningar             
stjórnast af því hvaða upplýsingum er leitast eftir, en þær skulu hvorki vera leiðandi              
né móðgandi. Heldur mega þær ekki vera of margar, því þá er líklegra að              
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þátttakendur hætti í miðju kafi eða nenni ekki að svara listanum. Ef listinn er hýstur á                
vefkönnunarsíðu er best að CCP sendi hlekk að honum í tölvupósti beint til notenda. 
 

5.5.4 Hvernig stendur íslenska þýðing AttrakDiff sig fyrir tölvuleiki? 
AttrakDiff listinn sem var notaður er íslensk þýðing listans og svo vitað er, þá hefur               
þýðingin lítið verið skoðuð sem aðferð í notendaprófunum tölvuleikja. Rannsókn sem           
minnst var á fyrr í skýrslunni notaði þýðingu listans fyrir verkefnasniðið forrit og             
skilaði þar áhugaverðum niðurstöðum. Eftir AttrakDiff hafði verið beitt á tölvuleikinn           
EVE Online sást að leikurinn skoraði lægra í öllum fjórum eiginleikum listans en             
verkefnamiðaða forritið hafði gert. Samt sem áður voru niðurstöðurnar í samræmi við            
niðurstöður viðtalsspurninganna og því lítur út fyrir að AttrakDiff standi sig ágætlega            
fyrir tölvuleiki. Túlkunin á lægri stigagjöf var því ekki að listinn stæði sig verr fyrir               
tölvuleik heldur að leikurinn skoraði einfaldlega lægra en forritið hvað varðar           
aðdráttarafl. Út frá þeim gögnum sem við fengum viljum við meina að AttrakDiff             
standi sig nokkuð vel fyrir tölvuleiki og áhugavert væri að nota það fyrir aðrar              
notendaprófanir í framtíðinni. 
 

5.5.5 Hvernig er best að mæla fyrstu notendaupplifun EVE Online? 
Besta leiðin til að mæla fyrstu notendaupplifun á EVE Online er með            
notendaprófunum. Viðtöl við notendaþjónustu skiluðu upplýsingum um algeng        
vandamál notenda og hvernig CCP tekur á móti og vinnur úr endurgjöf, en afar              
takmörkuðum lýsingum á fyrstu notendaupplifun. Spurningalistinn skilaði góðum        
gögnum, en til að hann virki fyrir fyrstu notendaupplifun þarf annaðhvort að passa að              
hann sé einungis sendur til þeirra sem eru að spila leikinn í fyrsta skipti eða hafa                
spurningu þess efnis. Einnig er mikilvægt að notendur fái hann sendan sem fyrst eftir              
að hafa lokið byrjunarferlinu. Sú aðferð að við spiluðum sjálf má líta á sem              
óformlegar notendaprófanir og skilaði sú aðferð einnig ágætis niðurstöðum, en mun           
betra hefði verið að hafa ákveðið ferli til að fara eftir.  

Notendaprófanirnar gáfu bæði góð svör við spurningum og gera prófurum          
kleift að fylgjast með því hvernig notandinn spilar sig í gegnum leikinn. Með þessari              
aðferð er hægt að sjá hvar notendurnir lenda í vandræðum og með „hugsa upphátt“              
aðferðinni fæst bein lýsing á því sem notandinn upplifir á meðan leiknum stendur, en              
þannig er endurspeglun reynslu haldið í lágmarki. Fyrir prófun eru spurðar           
bakgrunnsspurningar og eftir eru spurðar spurningar um upplifun notandans á          
leiknum. 
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6 Tillögur að ferlum 
Þessi kafli er ætlaður sem lokaniðurstöður þar sem farið er í þau þrjú ferli sem við                
mælum með til þess að safna endurgjöf á EVE Online. Ferlin eru byggð á þeim               
aðferðum sem skoðaðar voru í rannsókninni. 
 

6.1 Tillaga að ferli til viðtala við notendaþjónustu 
CCP á nú þegar til upplýsingingar um endurgjöf notenda á skrá og þarf því ekki á                
viðtölum við starfsmenn sína að halda til þess að finna út hvernig upplifun notenda              
er. CCP gæti hinsvegar nýtt sér viðtöl til annarskonar upplýsingasöfnunar, bæði við            
starfsmenn sína eða aðra. Fyrir hálf-opin viðtöl eru tveir til fjórir viðmælendur nóg til              
þess að fá greinileg svör. Ekki er þörf á fleiri en einum til að sjá um viðtalið ef notast                   
er við hljóðupptökur til að skrá það sem fram kemur í viðtalinu. Spyrillinn ætti þá ekki                
að glósa á meðan viðtalinu stendur, heldur seinna skrifa niður það sem fram fór              
þegar hann hlutstar á hljóðupptökuna. Í lagi er að tveir sjái um viðtalið en ekki fleiri,                
svo viðmælandanum líði ekki eins og í yfirheyrslu. Þá gæti annar aðilinn séð um              
hljóðupptökuna og glósur meðan hinn sér um að spyrja spurninganna. Best er að             
rýmið sem prófunin fer fram í sé laust við utanaðkomandi truflanir og sé ekki              
streituvaldandi. 

Ekki þarf að takmarka fjölda spurninga í viðtalinu og er alltaf hægt að bæta við               
spurningum ef þær kvikna á meðan viðtalinu stendur. Gott er að áætla hversu langan              
tíma viðtalið mun taka og láta viðmælandann vita fyrir fram hversu langt það mun              
vera.  
 

6.2 Tillaga að ferli til notendaprófana 

Fyrir notendaprófanir á EVE Online ættu fimm notendur að duga. Það ætti að vera              
fólk sem spilar tölvuleiki af og til eða oftar en hefur ekki spilað EVE Online áður. Ekki                 
er þörf á fleiri en einum prófara ef notaður er hljóð- eða myndbandsupptökubúnaður             
til að skrá niður það sem fer fram í prófuninni fyrir greiningu seinna. Best er að rýmið                 
sem prófunin fer fram í sé laust við utanaðkomandi truflanir og ekki streituvaldandi. 

Gott er að byrja á nokkrum bakgrunnsspurningum, bæði til þess að skapa            
rólegra andrúmsloft og fræðast um notandann. Ef ákveðið er að sleppa því að láta              
notandann búa til persónu er hægt að velja flokk og útlit af handahófi. Áður en               
notandi byrjar að spila er hann hvattur til að hugsa upphátt upplifun sína af leiknum.               
Meðan á spilun stendur situr prófari þögull hjá og fylgist með, skráir niður             
athugasemdir og spurningar sem vakna, en býður fram hjálp sína telur hann            
notandann þurfa þess. Við mælum með um 1,5 klukkustundar spilunartíma en prófari            
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metur á staðnum hvort hann vilji lengja eða stytta þann tíma. Þegar spilun er lokið               
fær notandi útprentaðan AttrakDiff spurningalista ef ákveðið er að nota hann, en            
annars ekki. Þar á eftir spyr prófari spurninga um upplifun notandans eftir fyrirfram             
ákveðnum spurningum, en bætir við spurningum eða sleppir eftir þörfum.          
Spurningarnar sem við notuðum má finna í viðauka C og annaðhvort nota eða hafa              
til hliðsjónar við gerð viðtalsspurninga. 
 

6.3 Tillaga að ferli við spurningalista 
Þegar mæla á notendaupplifun með spurningalista mega spurningarnar ekki vera of           
margar; listinn þarf að vera stuttur og hnitmiðaður. Almennt byrja spurningalistar á            
tveimur lokuðum spurningum um aldur og kyn, sem er sniðugt til að bera saman              
spilara. Annars inniheldur listinn bæði fjölvalsspurningar og nokkrar opnar spurningar          
þar sem þátttakendur geta gefið frekari upplýsingar um svaraval sitt. Spurningarnar           
skulu allar tengjast upplifun notandans á leiknum og skoðunum hans á einstaka            
hlutum, eins og viðmótinu eða byrjunarferlinu. Ef úrtak spilara er mjög stórt þarf að              
takmarka opnar spurningar þar sem mikil vinna fer í að greina gögnin úr þeim. Betra               
er að greina lokaðar spurningar því það er hægt að gera á mælanlegan hátt. Svo að                
enginn vafi liggi að hverju sé verið að spyrja um er gott að hafa stuttar skýringar inni                 
á milli spurninganna. Þegar listinn er tilbúinn og ákveðið hefur verið hvenær og             
hvaða notendur skulu fá listann sendann, sendir CCP tölvupóst á úrtak með hlekk að              
spurningalistanum. Ef ætlunin er að skoða byrjunarferli leiksins er hægt að nota            
spurningarnar í viðauka E. 
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Viðaukar 

Viðauki A: Skammstafanir og Þýðingar 
 
UX User Experience: notendaupplifun 
UI User Interface: notendaviðmót 
ISK Interstellar Kredits: gjaldmiðill leiksins 
NPE New Player Experience: byrjunarferli 
MMORPG Massive Multiplayer Online Role Playing Game: 
fjölnotendanetspunaleikur 
 
PQ Pragmatic Quality: raunsæir eiginleikar 
HQI Hedonic Quality Identification: hedónískir persónueiginleikar 
HQS Hedonic Quality Stimulation: hedónískir örvunareiginleikar 
ATT Attraction: aðdráttarafl 
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Viðauki B: Viðtalsspurningar 
 

1. Hjá hvaða deild vinnur þú og hvað geriði þar? 

2. Spilar þú EVE Online? 

3. Hverjir eru það helst sem spila EVE Online? 

4. Hvernig takiði á móti endurgjöf frá notendum? 

5. Hvað gerði við þær upplýsingar sem berast frá notendum? 

6. Sendið þið út kannanir til notenda? Hvernig kannanir? 

7. Framkvæmið þið notendaprófanir? Hvernig fara þær fram og hvar? 

8. Hverjar eru algengustu spurningarnar frá nýjum spilurum? 

9. Hverjar eru algengustu spurningarnar frá spilurum almennt? 

10.Hvaða vandamálum eru notendur að lenda í? 

11.Láta spilarar ykkur vita af því sem þeir eru ánægðir með í tengslum við 

leikinn? 

12.Sjáiði hvort spilarar klári byrjunarferlið? Sjáiði hvar nákvæmlega þið eruð að 

missa fólk? 

13.Er staður í leiknum, sem þið vitið af, þar sem eru meiri líkur á að fólk hætti 

alfarið að spila?  

14.Haldið þið að orðspor leiksins hafi áhrif á hvort spilarar hætti fyrr? 
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Viðauki C: Spurningar í notendaprófunum 
Fyrir spilun 

1. Hver er aldur þinn? 

2. Hvað gerir þú? 

3. Hvert er æðsta menntunarstig þitt? 

4. Hvaða tómstundir stundar þú? 

5. Spilar þú tölvuleiki? Ef svo, hversu oft? 

6. Hvernig tölvuleiki spilarðu helst? 

7. Hefurðu heyrt um EVE Online? Ef svo, hvað hefurðu heyrt? 

8. Hvernig upplifun leitar þú að í tölvuleik? 

9. Viltu frekar spila ein/n eða með öðrum? 

 

Eftir spilun 

1. Hver voru þín fyrstu viðbrögð við leiknum? 

2. Hversu lengi fannst þér þú spila? 

3. Hvernig lét leikurinn þér líða?  

4. Hvernig gekk að skilja hvað ætti að gera? 

5. Fannst þér skilningur þinn á leiknum aukast nóg? 

6. Var einhver hluti kennslunar illskiljanlegur eða ruglingslegur? 

7. Hvernig fannst þér að viðmótið? 

8. Hvernig fannst þér umhverfi og útlit leiksins? 

9. Hvað fannst þér skemmtilegt? Geturðu nefnt þrjá hluti? 

10.Hvað hefðirðu viljað fá meira af? 

11.Hvað fannst þér ekki skemmtilegt? Geturðu nefnt þrjá hluti? 

12.Er eitthvað sem þú hefðir viljað breyta?  

13.Gæti þú hugsað þér að spila leikinn áfram/aftur? 

14.Myndirðu mæla með þessum leik til vinar? 

15.Eitthvað sem þú vilt nefna að lokum? 
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Viðauki D: AttrakDiff spurningalisti 
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Viðauki E: Spurningalisti 
1. What is your age? 

Answers: Younger than 20, 20-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, Older 
than 50. 

2. What is your gender? 
Answers: Male, Female, Other, Prefer not to disclose 

 
The User Interface is the means of interacting with the game. This means all the 
ways the game can inform the player of what is going on and allow the player to 
respond (by clicking buttons or pressing keys or using the mouse). 

3. The user interface was intuitive throughout the game 
Answers: Strongly Disagree, Disagree, Neutral, Agree, Strongly Agree. 

4. How so? 
Answer: (Person writes in textbox). 

 
NPE, New Player Experience, is the first step of EVE Online. It starts when the 
player first enters the game and ends when Aura stops interacting with the player. 

5. What do you think of the length of the NPE? 
Answers: Too short, Just right, Too long. 

6. Did the NPE prepare you well enough to get into the game right away? 
Answers: Yes, No, Don’t know. 

7. Would you prefer a more open starter area instead of a linear NPE? 
Answers: Yes, No, Don’t know. 

8. Do you want to play more of EVE Online after the NPE? 
Answers: Yes, No, Don’t know. 

 
Now you are asked about the game in general. 

9. Did the game surprise you, in terms of gameplay? 
Answers: Yes, No, Don’t know. 

10.How so? [appears if answer to previous question was Yes] 
Answer: (Person writes in textbox). 

11.Was there anything you disliked about the game? 
Answer: (Person writes in textbox). 

12.Would you recommend this game to a friend? 
Answers: Yes, No, Don’t know. 

13.Do you have anything final to add? 
Answer: (Person writes in textbox). 
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