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Lietotājpieredze

• User experience, UX

• Iespaids un reakcija, kas cilvēkam rodas, lietojot vai paredzot lietot 
kādu produktu, sistēmu vai pakalpojumu. Termins ir plašāks nekā 
‘lietojamība’, jo ietver lietotāja subjektīvo reakciju (emocijas, uzskatus, 
gaumi), kā arī iespaidu par derīgumu, produktivitāti un lietošanas 
vieglumu.  

• Trīs faktori ietekmē lietotājpieredzi: cilvēka iepriekšējā pieredze un 
emocionālais stāvoklis lietošanas laikā, produkta, sistēmas vai 
pakalpojuma īpašības un lietošanas konteksts 

• (ODLIS, ISO 9241 Cilvēka-sistēmas mijiedarbības ergonomika)
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Lietotājpieredze 

Divi skatījumi:

• šaurāks – pieredze, kas rodas mijiedarbībā ar interaktīvu sistēmu vai 
tās starpniecību

• plašāks – pieredze ietver visus aspektus, kas piemīt lietotāja 
mijiedarbībai ar uzņēmumu vai organizāciju, tās pakalpojumiem un 
produktiem neatkarīgi no kanāla 



Cilvēka-datora mijiedarbības paradigmas

• Inženierzinātņu paradigma

•Klasiskā kognitīvisma paradigma

•Fenomenoloģiski situētā paradigma



Klasiskā kognitīvisma paradigma

• Centrālā metafora – cilvēks un dators kā simetriski savienots 
informācijas procesors

• Lietotājorientēta dizaina pieeja



Klasiskā kognitīvisma paradigma
• D. Normana septiņu darbības posmu (Seven stages of action) 

modelis

Norman, 1988



Fenomenoloģiski situētā paradigma

• Mijiedarbība – nozīmes piešķiršanas veids, kurā artefakts un 
tā konteksts definē viens otru

• Balstīta cilvēka pieredzē

• Reprezentē dažādas perspektīvas un attiecības starp tām 



Fenomenoloģiski situētā paradigma
• Trīs apstrādes līmeņi

Norman, 2013



Plūsmas (optimālās pieredzes) teorija

(Csikszentmihalyi, 1990)
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