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Plan prezentacji

1.Problem zrozumiałości  w układzie człowiek-
komputer

2.Dialog z użytkownikiem jednym z istotnych 
konstruktywnych elementów projektu SI

3.Fenomen rozumienia w ramach dialogu 
pomiędzy człowiekiem a systemem 
informatycznym

4.Modelowanie konceptualne podstawą do 
konstruowania dialogów produktywnych



Teoria projektowania dialogów

 W ramach IO projektowanie dialogów (metafora) jest w 
kontekście projektowania interfejsu użytkownika w oparciu o 
zasady HCI.

 „Złote” zasady:
 Dążenie do spójności

 Skróty dla doświadczonych

 Sprzężenie zwrotne informacyjne

 Dialogi powinny kończyć się rezultatem

 Prosta obsługa błędów

 Łatwe odwrócenie akcji

 Wewnętrzne poczucie kontroli

 Minimalizacja obciążenia pamięci roboczej

 Dokumentowanie projektu dialogu



Praktyka projektowania dialogów



Wybrane fragmenty dialogów



OpenOffice – zamykanie edytora







MS Word – porównywanie dokumentów



FastStone Image Viewer – kolory





Gmail – wysyłanie listu





Serwis bankowy iPKO



Serwis bankowy iPKO



Serwis bankowy iPKO



Fenomen rozumienia



  

Jest to psychologiczny proces  związany z abstrakcyjnym lub 
fizycznym obiektem, przy który jednostka jest w stanie myśleć o 
tym obiekcie  i używać pojęć do czynienia właściwego z nim.

Jest to relacją między poznającym a przedmiotem ustaleń.

Oznacza (implikuje) umiejętności i dyspozycje w stosunku do 
przedmiotu wiedzy wystarczającej do wspierania inteligentnych 
zachowań.

Zrozumienie jest przedziałem konceptualizacji.

Fenomen rozumienia



  

Fenomen rozumienia

Człowiek rozumie:

– Zjawisko, jeśli jest w stanie przewidzieć i wyjaśnić niektóre z jego 
przejawów.

– Stan innej osoby, jeśli wie, że osoba może być w takim stanie, jego 
przyczyny i może dać użyteczne porady.

– Polecenie, jeśli wie, kto wydał to polecenie i co jest oczekiwane przez 
emitenta.

– Język, argumenty, tok rozumowania  jeśli może świadomie odtworzyć 
treści informacji przekazywanych przez wiadomości.

– Pojęcie matematyczne jeśli można rozwiązać problemy z użyciem tego 
pojęcia, zwłaszcza problemy nowe.
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Model poznawczy rozumienia



  

Tekst Reprezentacje
powierzchowne

Podstawa
tekstu

Analogowy
model

mentalny

Wybieranie
słów

Złożenie
słów w twierdzenia

Integracja twierdzeń
w model mentalny

Wspomaganie 
wybierania

Wspomaganie 
składania

Wspomaganie 
integracji

Jak wspomagać rozumienie 
komunikatów?



  

Niedoskonałość realnych komunikatów

 Błędy logiczno-językowe są to błędy w 
słownym wypowiadaniu myśli.

 Błędy logiczno-językowe są dzielone na:
 błędy znaczeniowe,
 błędy w argumentacji,
 błędy nieekonomicznego wypowiadania się.



  

Niedoskonałość realnych komunikatów

Błędy znaczeniowe (semantyczne) są charakterystyczne dla 
komunikatów o mętnym znaczeniu, nieinformujących.

Podstawowe przyczyny błędów znaczeniowych:

– wadliwie określone na gruncie danego języka funkcje 
znakowe wyrażeń;

– użycie wyrażeń niezgodnie z ustalonymi dla nich funkcjami 
znakowymi.



Niedoskonałość realnych komunikatów



Dialogi a modelowanie konceptualne



Konceptualne modelowanie dialogu



Konceptualne modelowanie dialogu



Scenariuszy nie wystarczy!



Scenariuszy nie wystarczy!



Scenariuszy nie wystarczy!
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Dziękuję za uwagę!
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