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Abstrakt

Przedmiotem artykułu są systemy informacyjno-wyszukiwawcze oparte o model kon-
wersacyjny, bazujące na mechanizmach tzw. czatbotów (chatbotów) definiowanych tu 
jako programy komputerowe umożliwiające użytkownikom prowadzenie konwersacji 
z systemem w języku naturalnym, wykorzystujące zaawansowane rozwiązania w za-
kresie sztucznej inteligencji. Celem jest określenie metod i technik skutecznej diagno-
zy tekstowych systemów konwersacyjnych i zaprojektowanie narzędzia służącego ich 
kompleksowej ewaluacji pod względem funkcjonalności, użyteczności i przyjazności dla 
użytkowników. Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Następnie w opar-
ciu o analizę popularnych metod oceny użyteczności serwisów internetowych, takich jak: 
audyt użyteczności, testy funkcjonalne i badania user experience, zaproponowano autor-
ski model badania użyteczności systemów konwersacyjnych dostosowany do specyfiki 
tego rodzaju serwisów. W rezultacie opracowano pilotażową wersję narzędzia umożli-
wiającego kompleksową ocenę użyteczności systemów informacyjno-wyszukiwawczych 
opartych o model konwersacyjny.

Abstract

The subject of the article is information-retrieval systems based on the conversational 
model, or on chatbot mechanisms, that are defined as computer programs that allow us-
ers to communicate with a system using natural language. Special attention was paid to 
chatbots based on advanced solutions in the field of artificial intelligence. The aim of the 
paper is to determine the methods and techniques for effective usability testing of con-



188

versational systems and to design a tool for their comprehensive evaluation in terms of 
functionality and user friendliness. The method of analysis and criticism of literature was 
used to determine the state of research. Then, based on the analysis of the common meth-
ods of assessing the usefulness of websites, such as the usability audit, usability tests and 
user experience questionnaires, authors proposed an original model of usability testing of 
conversational systems adapted to the specifics of this kind of services. As a result, a pilot 
version of a tool for chatbot usability tests was developed.

 

Wstęp

Jednym z kluczowych celów projektowania systemów informacyjno-wyszukiwaw-
czych jest ułatwienie człowiekowi podjęcia interakcji z zasobami informacji zgromadzo-
nymi w formie elektronicznej (Bates red., 2012, s. 47-62). System powinien być tak za-
projektowany, aby użytkownik mógł z niego korzystać w sposób łatwy i intuicyjny. Na 
tym założeniu opiera się, popularny w ostatnich latach trend związany z projektowaniem 
systemów informacyjno-wyszukiwawczych bazujących na modelach konwersacyjnych 
w języku naturalnym (Próchnicka, 2004; Shaikh i in., 2016). Możliwości stworzone przez 
rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym szczególnie sztucz-
nej inteligencji, tworzą warunki dla osiągnięcia tego celu, a liczne wdrożenia są świa-
dectwem zapotrzebowania rynkowego. Systemy konwersacyjne zaliczono do dziesięciu 
strategicznych trendów technologicznych 2017 roku (Gartner’s top 10, 2016). Konieczne 
wydaje się równoległe wypracowywanie odpowiednich metod i technik diagnozowania, 
umożliwiających w sposób dostosowany do specyfiki tego rodzaju systemów prowadze-
nie kompleksowych badań ich funkcjonalności, użyteczności i przyjazności dla użytkow-
ników.

Kluczowe pojęcia

Systemy konwersacyjne reprezentują znaczący etap w rozwoju systemów kompu-
terowych – jest to mianowicie przejście od modelu interakcji, w którym człowiek musi 
dostosować się do systemu, aby uzyskać oczekiwany efekt (np. używając zrozumiałego 
dla systemu języka komend), do modelu, w którym system dostosowuje się do odbiorcy 
i wykazuje proaktywność. Systemy konwersacyjne mogą używać szerokiej palety rodza-
jów interfejsów jako narzędzi pośredniczących: tekstu, głosu, wzroku, dźwięku, dotyku, 
ruchu itp.
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Czatboty (taka spolszczona wersja będzie stosowana w tekście zamiast terminu 
anglojęzycznego chatbot) są definiowane jako programy komputerowe, umożliwiają-
ce użytkownikom prowadzenie z systemem pisemnej lub ustnej konwersacji imitującej 
rozmowę międzyludzką. W tym celu wykorzystują język naturalny oraz coraz częściej 
sztuczną inteligencję. Systemy tego typu charakteryzują się zwykle uproszczonym inter-
fejsem i intuicyjnością obsługi. Dążąc do imitowania sytuacji rozmowy, mogą przybierać 
formę ucieleśnionych wirtualnych asystentów wyposażanych w imię, nazwisko oraz po-
stać – graficzną reprezentację ich wyglądu (embodied conversational agents). Celem tego 
rodzaju zabiegów jest wywołanie wrażenia zbliżonego do prowadzenia dialogu z rzeczy-
wistą osobą, a nie z programem komputerowym (Shaikh i in., 2016, s. 3117). Czatbot jest 
rodzajem inteligentnego agenta, czyli programu komputerowego, który potrafi w pew-
nym stopniu działać samodzielnie, wykonując zadania zlecone mu przez użytkownika.

Wyjaśnienia wymaga zatem również pojęcie sztucznej inteligencji (artificial intel-
ligence, AI), technologii będącej współcześnie podstawą działania wielu czatbotów. Ba-
dania z zakresu sztucznej inteligencji mają charakter interdyscyplinarny i łączą w sobie 
elementy nauk kognitywnych, automatyki i robotyki, informatyki, neurobiologii i innych 
nauk (Frankish, Ramsey red., 2014). Celem badań AI jest tworzenie programów kompu-
terowych zdolnych do rozwiązywania niestandardowych problemów, których nie da się 
ująć prostym algorytmem (Kulkarni, Joshi, 2015). Przykładem zastosowania sztucznej 
inteligencji w systemach konwersacyjnych może być czatbot Eugene Goostman, który 
zdaniem niektórych komentatorów jest pierwszym systemem tego typu, który zdał tzw. 
test Turinga: zdołał przekonać wymagane 30% sędziów biorących udział w eksperymen-
cie, że rozmawiają z człowiekiem, nie z programem komputerowym. Do samego prze-
biegu eksperymentu zgłaszano wprawdzie pewne zastrzeżenia metodologiczne, niemniej 
pokazuje on duży potencjał czatbotów dla prowadzenia rozmów w języku naturalnym.

Inne określenia dla czatbotów to: chatterbot, agent konwersacyjny (conversational 
agent), system konwersacji maszynowej (machine conversation system), system dialo-
gowy (dialogue system), wirtualny agent (virtual agent) (Kuligowska, 2012, s. 37) oraz 
system dialogowy języka mówionego (spoken language dialogue system) i pisanego (text 
based).

Zastosowanie czatbotów jest wszechstronne – w rozrywce, edukacji i szkoleniach, 
opiece nad chorymi i starszymi (AbuShawar, Atwell, 2007a). Wykorzystywane komer-
cyjnie inteligentne agenty tworzą grupy: agentów wyszukiwania (search agents), agen-
tów surfowania (web agents), agentów monitorujących sieć (monitoring agents), agentów 
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zakupów (shop bots), agentów dla webmasterów (webmaster agents) oraz wirtualnych 
asystentów (virtual assistants) (Kuligowska, 2012, s. 35). Agenty konwersacyjne, będący 
przedmiotem tego tekstu, należą do ostatniej grupy. Wyczerpującego przeglądu polskich 
czatbotów dokonała w swoich publikacjach Karolina Kuligowska (Kuligowska, 2012, 
s. 45–52; Kuligowska, 2015, s. 1–4). Ich wykaz jest też dostępny w wortalu Chatbots.org.

Przedmiot, cel i metodologia badania

Przedmiotem artykułu są systemy informacyjno-wyszukiwawcze oparte o model 
konwersacyjny, a więc bazujące na mechanizmach tzw. czatbotów, umożliwiające użyt-
kownikom prowadzenie konwersacji z systemem w języku naturalnym za pomocą pisma, 
wykorzystujące zaawansowane rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji. Celem jest 
określenie metod i technik umożliwiających skuteczne diagnozowanie systemów kon-
wersacyjnych i zaprojektowanie narzędzia służącego ich kompleksowej ewaluacji pod 
względem funkcjonalności, użyteczności i przyjazności dla użytkowników. Do celów 
szczegółowych można zaliczyć:

−	 określenie stanu badań nad metodami i technikami badania użyteczności cza-
tbotów,

−	 wytypowanie cech wpływających na użyteczność systemów konwersacyjnych 
i satysfakcję ich użytkowników,

−	 zaprojektowanie modelu badania użyteczności systemów konwersacyjnych 
dostosowanych do ich specyfiki.

W pierwszym etapie naszych badań wykorzystałyśmy metodę analizy i krytyki pi-
śmiennictwa celem ustalenia stanu badań nad metodami i technikami oceny użyteczności 
systemów konwersacyjnych oraz wytypowania cech wpływających na ich użyteczność 
i satysfakcję użytkownika. Wyszukiwanie przeprowadziłyśmy za pomocą narzędzia Go-
ogle Scholar w polskich i zagranicznych bazach danych oraz bezpośrednio w bazach: 
EBSCO, Springer, de Grutyer, Scopus, Science Direct oraz SSCI bez ograniczeń chrono-
logicznych. Uzupełnieniem materiału badawczego w postaci piśmiennictwa naukowego 
były wypowiedzi na blogach internetowych osób będących praktykami w zakresie pro-
jektowania czatbotów. Bardzo cenna była też konsultacja z autorem czatbota ADA – Ka-
milem Nicieją.
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Następnie w oparciu o analizę popularnych metod oceny użyteczności serwisów 
internetowych, takich jak: testy funkcjonalne, audyt użyteczności i badania user experien-
ce, zaprojektowałyśmy autorski model badania użyteczności systemów konwersacyjnych 
dostosowany do specyfiki tego rodzaju serwisów, który przetestowałyśmy na funkcjonu-
jącym od 2016 r. czatbocie ADA.

Metody i  techniki oceny funkcjonalności systemów konwersacyjnych – 
stan badań

Badania systemów konwersacyjnych sięgają czasów powstawania ich pierwszych 
wersji. Wspomniany test Turinga zaproponowany został przez Alana Turinga w 1950 roku. 
Choć jest wykorzystywany do dziś, to systemy konwersacyjne poddawane są współcze-
śnie ocenom z wykorzystaniem bardziej złożonych narzędzi badawczych.

Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu pokazała, że problematyka badania 
użyteczności systemów opartych o model konwersacyjny nie jest tematem często po-
dejmowanym, choć w ostatnich latach widać wzrost zainteresowania tą tematyką. Do 
najciekawszych artykułów opublikowanych w Polsce należą prace Kuligowskiej, która 
w latach 2012-2015 opublikowała kilka artykułów na ten temat. Na szczególną uwagę, 
z punktu widzenia przedmiotu rozważań w tym tekście, zasługują prace: Wirtualny asy-
stent na stronach www (Kuligowska, 2012) oraz Polska konwersacyjna sztuczna inteligen-
cja – 10 lat rozwoju rynku wirtualnych doradców (Kuligowska, 2013). Spośród publikacji 
anglojęzycznych szczególnie interesujące okazały się teksty: The linguistic accuracy of 
chatbots: usability from an ESL perspective (Coniam, 2014), Survey on chatbot design 
techniques in speech conversation systems (Abdul-Kader, Woods, 2015) oraz A survey on 
chatbot conversational systems (Shaikh i in., 2016).

Przed omówieniem rozpoznanej przez nas metodologii diagnozowania użyteczno-
ści czatbotów warto wspomnieć o ciekawej propozycji badania samej tylko ich funk-
cjonalności, o jakiej piszą na swoich blogach Rob May (2016) i Kamil Nicieja (2016). 
Koncepcja polega na wykorzystaniu zasad ergonomii kognitywnej i polega na poleceniu 
do wykonania testerom tego samego zadania za pomocą projektowanego czatbota oraz za 
pomocą alternatywnej aplikacji. Konstruowanie czatbota jest bardziej wymagające, jeśli 
zatem w wyniku testu okaże się, że ten sam efekt można osiągnąć za pomocą innych apli-
kacji, nie warto zadawać sobie trudu. Koncepcja ta znalazła praktyczne odzwierciedlenie 
w systemie ADA – nie wszystkie planowane w nim funkcje będą realizowane przy użyciu 
czatbota.
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W piśmiennictwie pojawiają się próby tworzenia typologii podejść badawczych 
wykorzystywanych w ocenie użyteczności czatbotów. Jednym z nich jest podział na me-
todologie „glas box” i „back box”. Pierwsza grupa, określana „glas box” reprezentuje 
badania skupiające się na wybranych aspektach funkcjonowania czatbotów: gramatyce, 
syntaktyce, poprawności odpowiedzi lub też technologiach, na których się opierają: roz-
poznawania mowy, przetwarzania tekstu na mowę, rozumienia języka naturalnego, gene-
rowania języka naturalnego, języków zapytań w bazie, graficznego obrazowania emocji 
za pomocą mowy ciała i mimiki twarzy awatara. Na użytek tego rodzaju badań wypra-
cowano kilka ustandaryzowanych narzędzi badawczych, takich jak: Mean Opinion Scale 
(MOS), Subjective Assessment of Speech System Interfaces (SASSI), Speech User Inter-
face Service Quality (SUISQ) (Lewis, 2016). 

Podejście badawcze nazwane „black box” nie skupia się na budowie i składowych 
czatbotów, ale na ogólnej ocenie satysfakcji użytkownika, uwzględniającej realizację 
jego potrzeb w komfortowej formie i akceptowalnym czasie (AbuShawar, Atwell, 2007b, 
s. 89). W badaniach wykorzystuje się dwie grupy ustandaryzowanych kwestionariuszy: 
post-task questionnaires i poststudy questionnaires. Kwestionariusze z pierwszej grupy 
służą szybkiej i niewnikliwej ocenie diagnozowanego systemu i są wypełniane przez te-
sterów tuż po wykonaniu przez nich zadań testowych. Można tu zaliczyć: After-scenario 
Questionnaire (ASQ), Single Ease Question (SEQ); Subjective Mental Effort Question 
(SMEQ). Do drugiej grupy należą zasadnicze kwestionariusze oceny użyteczności, które 
są wnikliwe, składają się z minimum kilkunastu pytań ocenianych w skali Lickerta. Są 
to np.: Questionnaire for User Interface Satisfaction (QUIS), Computer User Satisfaction 
Inventory (CUSI), Software Usability Measurement Inventory (SUMI), System Usability 
Scale (SUS), Post Study System Usability Questionnaire (PSSUQ), wypracowane do ba-
dania systemów komputerowych każdego typu (niekoniecznie czatbotów) (Lewis, 2002).

Inne kryterium podziału narzędzi badawczych opiera się na obiektywizmie i su-
biektywizmie oceny. Przykładem modelu uwzględniającego zarówno obiektywne, jak su-
biektywne kryteria oceny jest zaproponowany w 1997 roku PARADISE (PARAdigm for 
DIalogue System Evaluation) badania systemów konwersacyjnych opartych na języku 
mówionym (Walker i in., 1997b). Do miar obiektywnych zalicza się: procent popraw-
nych odpowiedzi w odniesieniu do zbioru odpowiedzi referencyjnych, sukces transakcji, 
zakończenie zadania lub jakość rozwiązania, liczbę tur lub wypowiedzi; czas dialogu 
lub zakończenia zadania; średni czas reakcji użytkownika; średni czas reakcji systemu; 
częstotliwość diagnostycznych komunikatów o błędach; odsetek „nietrywialnych” wy-
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powiedzi (więcej niż jedno słowo) oraz ich średnią długość (Walker i in., 1997a, s. 1). 
Wymienione miary oceny obiektywnej są pozyskiwane z systemu automatycznie.

W grupie badań subiektywnych wymagany jest świadomy udział człowieka oce-
niającego system. Tutaj autorzy uwzględniają następujące kryteria: spójność wypowiedzi 
generowanych przez system w odniesieniu do kontekstu dialogowego; kooperacyjność 
wypowiedzi systemowych klasyfikowana na podstawie maksym konwersacyjnych Pau-
la H. Grice’a; poprawność lub częściowa poprawność udzielanych odpowiedzi; zdol-
ność programu do naprawiania błędów wynikających z częściowego rozpoznania lub 
zrozumienia komunikatów oraz proporcje naprawy błędów wykonanych przez system 
do błędów naprawionych przez użytkownika; odpowiedniość udzielanych podpowiedzi 
i stawianych diagnoz; satysfakcja użytkownika rozumiana jako postrzeganie przez niego 
przydatności systemu, mierzona zwykle przy użyciu wymienionych wyżej kwestionariu-
szy (QUIS, CUSI, SUMI, SUS, PSSUQ) wyposażonych w skale oceny różnych cech sys-
temu (Walker i in., 1997a). Dobrym przykładem przebiegu procedury badania użytecz-
ności metodami subiektywnymi jest ocena inteligentnego infokiosku MIKI, używającego 
języka naturalnego i zdolnego do udzielania odpowiedzi na nieformalne ustne zapytania 
(McCauley i in., 2008), złożona z 7 elementów, które można zakwalifikować do dwóch 
grup. Pierwszą stanowią czynności i procedury typowe dla badań użyteczności serwisów 
internetowych, są to: ASQ – kwestionariusz mierzący satysfakcję użytkownika natych-
miast po wykonanym zadaniu; PSSUQ – kwestionariusz użyteczności serwisu złożony 
z 16 stwierdzeń ocenianych w 7-punktowej skali mierzący trzy współczynniki: przydat-
ność systemu, jakość interfejsu i jakość informacji; ocena w 5-punktowej skali poziomu 
zaobserwowanych problemów użyteczności; wywiad przeprowadzony z uczestnikami na 
temat problemów zarejestrowanych podczas wykonywania zadań, połączony z demon-
stracją zarejestrowanych przypadków problemów. Do drugiej grupy można zaliczyć te 
elementy procedury badawczej, które uwzględniają specyficzne cechy systemów kon-
wersacyjnych: po pierwsze podczas każdego zadania oceniający rejestrowali czy uczest-
nicy badania używali graficznego czy werbalnego interfejsu użytkownika, czy też obu. 
Po drugie uczestnicy badania wypełniali kwestionariusz The Usability Scale for Speech 
Interfaces. Było to badanie użyteczności dla interfejsu mowy złożone z 25 stwierdzeń 
ocenianych w 7-stopniowej skali.

Przedłożony wyżej przegląd narzędzi badawczych skłania do kilku wniosków. Te-
mat metod i technik badania użyteczności systemów informacyjno-wyszukiwawczych, 
w ogólnym znaczeniu, jest od wielu lat podejmowany bardzo często. W literaturze przed-
miotu można z łatwością odszukać prace poświęcone testom funkcjonalnym, audytom 
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użyteczności czy badaniom user experience, w praktyce wykorzystuje się sprawdzone 
i ugruntowane narzędzia badawcze (kwestionariusze). Trudno jednak zakładać, że me-
tody i techniki projektowane pod kątem badania użyteczności stron internetowych (Ja-
skowska, Wójcik, 2014; Jaskowska, Wójcik, 2016), aplikacji mobilnych czy tradycyj-
nych systemów informacyjno-wyszukiwawczych, takich jak katalogi czy bazy danych, 
sprawdzą się także przy badaniu specyficznego typu systemów, jakimi są czatboty. Moż-
na domniemywać, że wypracowane już metody postępowania mogą posłużyć jako pod-
stawa i punkt wyjścia do opracowania modelu badania użyteczności systemów opartych 
na konwersacji, wymagają jednak wyraźnych modyfikacji i nie mogą być wprost apliko-
wane. Dlatego też podejmowane są próby tworzenia narzędzi badawczych, projektowania 
procedur i modeli oceny czatbotów. Przegląd piśmiennictwa pokazał jednak, że więcej 
uwagi poświęca się czatbotom z interfejsem mówionym niż tekstowym. Problematyka 
badania użyteczności czatbotów tekstowych nie jest dostatecznie reprezentowana w lite-
raturze przedmiotu, w tym szczególnie w pracach informatologicznych, dlatego wymaga 
uzupełnienia w oparciu o szczegółową analizę postulowanej użyteczności tych systemów.

Użyteczność systemów konwersacyjnych

Użyteczność systemów konwersacyjnych definiujemy zgodnie z normą ISO – ISO 
9241 jako miarę wydajności, efektywności i satysfakcji użytkownika, z jaką mogą być 
używane dla osiągnięcia danych celów w określonym kontekście. Przystępując do pro-
jektowania narzędzi oceny użyteczności systemów konwersacyjnych, stanęłyśmy przez 
pytaniem, czy użyteczność ta może być traktowana tożsamo z użytecznością każdego 
innego produktu informatycznego (serwisu internetowego, aplikacji itd.). Stawiając tezę, 
że nie, należało w pierwszej kolejności wyłonić wyróżniki użyteczności tych systemów, 
które mogły następnie posłużyć jako kryteria ich oceny. Źródłami do ich wytypowania 
były dla nas: heurystyki dla czatbotów zaproponowane przez projektanta tych systemów 
Kevina Scotta w oparciu o klasyczną już listę Jakoba Nielsena (Scott, 2016), oceny heu-
rystyczne czatbotów opisywane w piśmiennictwie (AbuShawar, Atwell, 2007b; Kuligow-
ska, 2015; Morrissey, Kirakowski, 2013; AbuShawar, Atwell, 2016) oraz przegląd badań 
wykonany przez autorów modelu PARADISE (Walker i in., 1997a). Analizując powyższe 
źródła, wyselekcjonowałyśmy wyróżniki użyteczności czatbotów na 7 płaszczyznach: ję-
zyka, dialogu, statusu i kontroli, nawigacji, zasobu wiedzy, pomocy i awatara. Poniżej 
znajduje się ich krótka charakterystyka.
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Język

Scott odnosi drugą heurystykę Nielsena (zgodność pomiędzy systemem a rzeczy-
wistością) do języka używanego przez czatbota. Jego zdaniem system powinien używać 
języka użytkowników, ze znanymi im słowami, frazami i pojęciami (Scott, 2016). Po-
twierdza to Kuligowska: wypowiedzi konstruowane przez czatboty powinny być jasne 
i spójne oraz osadzone w przyjętym kontekście komunikacyjnym (Kuligowska, 2013). 
Dla Morrissey i Kirakowskiego czatbot powinien być w kontekście języka skrupulatny, 
stosować konsekwentnie poprawną gramatykę i ortografię i przyjmować dostosowany do 
użytkownika styl rozmowy. Cechy te są zdaniem wspomnianych dwojga autorów jednym 
z czterech kryteriów składających się na naturalność czatbota (Morrissey, Kirakowski, 
2013). Scott interpretuje na płaszczyźnie języka również czwartą heurtystykę Nielsena 
(konsekwencja i trzymanie się standardów): czatboty powinny być wewnętrznie zgodne 
pod względem językowym; powinny trzymać się jednego stylu języka, czy to naturalne-
go, czy z linii poleceń. Jednocześnie ważne jest wyraźne i zrozumiałe dla użytkownika 
rozróżnienie w wierszu poleceń pomiędzy słowami kluczowymi, poleceniami a treścią 
rozmowy w języku naturalnym (Scott, 2016). Przydatnym elementem systemu uwzględ-
nionym w badaniu Kuligowskiej jest też możliwość przekształcania tekstu pisanego na 
mowę (Kuligowska, 2013).

Dialog

Zdaniem Morrissey i Kirakowskiego naturalność dialogu z czatbotem jest osiągana 
poprzez: podtrzymywanie przez czatbot tematu i zadawanie pytań mających z nim zwią-
zek oraz udzielanie odpowiedzi; podejmowanie przez czatbota inicjatywy w toku rozmo-
wy (np. poprzez sugestie zmiany tematu na powiązany) oraz wykazywanie się znajomo-
ścią manier np., że jest dobrym nawykiem konwersacji niezbaczanie z tematu rozmowy 
i utrzymywanie przyjaznego jej stylu oraz rozwijanie relacji z użytkownikiem (Morrissey, 
Kirakowski, 2013, s. 95). Scott twierdzi, że projektanci czatbotów powinni budować in-
terakcje ze świadomością, że w trakcie eksploatacji czatbotów będą pojawiały się błędy 
spowodowane niejednoznacznością i nieprecyzyjnością typową dla dialogu ludzkiego. 
W związku z tym na każdym krytycznym etapie konwersacji należy skłaniać użytkow-
nika do udzielenia potwierdzenia, niezbędnego do właściwego ukierunkowania dalszego 
przebiegu konwersacji (jest to interpretacja piątej heurystyki Nielsena dotyczącej zapo-
biegania błędom) (Scott, 2016). Walker z zespołem wymieniają kryteria oceny czatbo-
tów na płaszczyźnie dialogu. Są nimi: spójność wypowiedzi generowanych przez system 
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w odniesieniu do kontekstu dialogowego (może przybierać trzy stany: spójna, niespójna 
lub niejednoznaczna), kooperacyjność wypowiedzi systemowych klasyfikowana na pod-
stawie maksym konwersacyjnych Grice’a (maksymy: ilości, jakości, relacji i sposobu), 
poprawność lub częściowa poprawność udzielanych odpowiedzi (Walker i in., 1997a).

Status i kontrola

Widoczność statusu systemu – pierwsza heurystyka Nielsena została przez Scotta 
zinterpretowana w odniesieniu do czatbotów w ten sposób, że asystent przygotowujący 
odpowiedź nie powinien pozostawiać użytkownika w zawieszeniu, ale udzielać komu-
nikatów dających wyobrażenie o przewidywanej długości oczekiwania na odpowiedź 
w rodzaju: „pracuję nad tym, daj mi kilka minut”. Interakcje z botami powinny zapewnić 
użytkownikowi możliwość wyjścia awaryjnego i powiadamiać użytkownika o popraw-
nych opcjach postępowania na każdym etapie interakcji (interpretacja trzeciej heurystyki 
Nielsena – „daj użytkownikowi pełną kontrolę”) (Scott, 2016). Zdaniem Kuligowskiej 
zasada ta powinna także działać w drugą stronę: – system powinien rozpoznawać sytuacje 
wykraczające poza jego zasób wiedzy i umieć dyplomatycznie na nie reagować, np. zale-
cając użytkownikowi dalsze poszukiwania w innym źródle lub prosząc o przeformułowa-
nie wypowiedzi (Kuligowska, 2013, s. 8). 

Nawigacja

Szóstą heurystykę Nielsena – „raczej rozpoznawać niż przywoływać” Scott inter-
pretuje w ten sposób, że użytkownik nie powinien być zmuszany do zbytniego obcią-
żania jego pamięci prawidłami rządzącymi czatbotem. Powinien raczej móc rozpoznać 
znaczenie komunikatów, niż przywoływać je z pamięci. Niezbędne jest przeprowadzanie 
testów funkcjonalnych, aby na ich podstawie dostosowywać komunikaty do odbiorców. 
Elastyczność i efektywność używania (siódma heurystyka Nielsena) to priorytety dla 
projektantów czatbotów. Cechy te powinny być osiągane zarówno w stosunku do po-
czątkujących, jak zaawansowanych użytkowników raczej przy użyciu afordancji, czyli 
cech obiektu, które sugerują jego funkcje, niż podręcznej pomocy (Scott, 2016). Cechy 
czatbotów związane z nawigacją uwzględnia też w swoich badaniach Kuligowska. Jej 
zdaniem system powinien mieć wbudowane aktywne linki, otwieranie podstron w tle lub 
w nowym oknie, przyciski „Wstecz”, „Domek” itd. (Kuligowska, 2013, s. 7).
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Zasób wiedzy czatbota

Ósma heurystyka Nielsena, mówiąca o tym, że przeładowanie informacją jest błę-
dem projektowania, w przypadku czatbotów nie może być zdaniem Scotta interpretowana 
dosłownie. Czatboty powinny działać w oparciu o bazę wiedzy przygotowaną na odpo-
wiedzi także na pytania ogólne, oprócz specjalistycznych. Rozmowa z czatbotem jest 
bowiem imitacją rozmowy międzyludzkiej, w czasie której pytania typu „co słychać?” 
są naturalne (Scott, 2016). Wiedza podstawowa i specjalistyczna jest też jednym z kryte-
riów oceny zaprojektowanej przez Kuligowską: czatbot powinien nie tylko dysponować 
wysokospecjalistyczną wiedzą o temacie, dla którego został zaprojektowany, ale także 
ogólnymi wiadomościami o świecie umożliwiającymi nawiązanie naturalnego dialogu 
z użytkownikiem (Kuligowska, 2013, s. 4-7). Scott podkreśla też w ramach pierwszej 
heurystyki Nielsena (związek z rzeczywistością), że czatboty powinny być budowane 
w oparciu o solidną wiedzę o użytkownikach, do których są adresowane (Scott, 2016).

Błędy, pomoc, dokumentacja

Dziewiąta heurystyka Nielsena, mówiąca o tym, że użytkownik musi mieć możli-
wość rozpoznania, zdiagnozowania i naprawy błędów, znajduje zdaniem Scotta dosłowne 
odniesienie do czatbotów. Powinny one być projektowane w taki sposób, aby pomagać 
użytkownikom rozpoznawać i diagnozować błędy, umożliwiając powrót do poprawnego 
działania programu. Komunikaty o błędach powinny być wyrażone w zwykłym języ-
ku, precyzyjnie wskazywać problem i proponować konstruktywne rozwiązania. Komu-
nikat o brzmieniu „błąd 500” jest niepoprawny. Zdaniem Scotta dokumentacja i pomoc 
(dziesiąta heurystyka Nielsena), pomimo że nie powinny być konieczne do korzystania 
z programu, winny być jednak dostępne w formie pozwalającej na efektywne z nich ko-
rzystanie (Scott, 2016). Kuligowska w swoim badaniu czatbotów uwzględniła jako kry-
terium oceny obecność elementów pomocniczych: przycisków „Pomoc”, „Info”, „i”, „?”. 
Zdaniem autorki czatbot powinien również oferować użytkownikowi możliwość pozosta-
wienia informacji zwrotnej – jego opinii na temat działania systemu. Marylin A. Walker 
z zespołem wymienia następujące kryteria oceny: zdolność programu do naprawiania błę-
dów wynikających z częściowego rozpoznania lub zrozumienia komunikatów; proporcje 
naprawy błędów wykonanych przez system do błędów naprawionych przez użytkownika; 
odpowiedniość udzielanych podpowiedzi (dosł. dyrektyw, czyli instrukcji udzielanych 
przez system użytkownikowi) i stawianych diagnoz (diagnozy to komunikaty, w których 
system informuje użytkownika, co spowodowało błąd lub dlaczego nie może zrobić tego, 
o co prosi użytkownik) (Walker i in., 1997a, s. 1-2).
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Awatar

Kuligowska, która dokonała oceny polskich wirtualnych asystentów, brała pod 
uwagę w odniesieniu do cech związanych z awatarem bota następujące kryteria: wygląd, 
osobowość i opcje personalizacyjne. Dobrze zaprojektowany czatbot powinien mieć jej 
zdaniem osobowość wyrażoną specyficznym dla niego wyglądem odzwierciedlającym 
wiek, płeć; mieć imię, zainteresowania, reagować, wyrażając emocje. System może udo-
stępniać użytkownikowi opcje dostosowania podstawowych parametrów do preferencji 
użytkownika, na przykład w zakresie wyboru płci wirtualnego asystenta. Awatar musi 
być dobrze widoczny na stronie i wpasowany w jej architekturę (Kuligowska, 2013, s. 8).

Podsumowując, można zauważyć, że duża część spośród proponowanych w litera-
turze przedmiotu kryteriów oceny heurystycznej bazuje na analogicznych heurystykach 
opracowanych wcześniej dla oceny funkcjonalności stron internetowych i aplikacji mo-
bilnych. Dają się jednak zauważyć pewne różnice będące efektem specyfiki czatbotów 
jako systemów. Różnice te widać przede wszystkim w warstwie komunikacji, estetyki 
i projektu. 

Badanie UX systemów konwersacyjnych – model

Analiza literatury przedmiotu ujawniła podejmowane przez innych autorów próby 
zaadaptowania oceny heurystycznej do potrzeb badania czatbotów. Trudno jednak od-
szukać dobrze udokumentowane przykłady analogicznych zabiegów mających na celu 
zaadaptowanie testów funkcjonalnych i badań user experience do badania systemów kon-
wersacyjnych. W związku ze zdiagnozowaną luką, zdecydowałyśmy się na opracowanie 
adaptacji tych dwóch technik pod kątem badania specyficznego rodzaju systemów kon-
wersacyjnych, jakie stanowią wirtualne asystenty, na przykładzie czatbota ADA służące-
go do wyszukiwania nieruchomości do wynajęcia. W swojej obecnej odsłonie ADA jest 
dwujęzycznym czatbotem tekstowym (bez awatara). W trakcie konwersacji pozyskuje 
informacje o potrzebach i oczekiwaniach przyszłego najemcy, aby następnie porównać 
je z bazą danych lokali do wynajęcia i przedstawić rozmówcy najkorzystniejszą propo-
zycję. Projekt ma charakter rozwojowy i w przyszłości będzie obejmował większą liczbę 
funkcji – docelowo ma wspomagać właścicieli lokali w doborze najemcy, kontrolować 
płatności, stale pozostawać w kontakcie, pełniąc rolę asystentki. W naszej propozycji 
badania skupiłyśmy się na wyjściowej funkcji ADY, czyli asystentki znajdującej propo-
zycje mieszkań do wynajęcia zgodnych w preferencjami rozmówcy, wywnioskowanymi 
z przeprowadzonej konwersacji.
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Odwołując się do typologii narzędzi badawczych stosowanych w ocenie systemów 
konwersacyjnych, proponowany przez nas model badania umiejscawiamy w grupie ba-
dań „black box” oraz badań subiektywnych. Koncentrujemy się na badaniach z udziałem 
użytkowników, pomijając badanie oparte na danych pobieranych automatycznie. Nie zna-
czy to jednak, że w badaniach systemów konwersacyjnych nie należy ich uwzględniać.

 Ogólne spojrzenie na proponowaną procedurę badawczą prezentuje rysunek nr 1. 
Składa się ona z czterech etapów:

1. Zadań wykonywanych przez testerów – czynności obserwowanej, rejestrowanej 
i  cenianej przez organizatorów badania.

2. Krótkiego kwestionariusza pierwszego wrażenia.

3. Kwestionariusza badania użyteczności systemów konwersacyjnych opartych na 
tekście.

4. Wywiadu.

Rysunek 1. Schemat procedury badawczej

Czynność Efekt Czas
−	 wykonywanie zadań przez testerów

−	 obserwacja

−	 rejestrowanie

identyfikacja problemów funk-
cjonalności (skala)

20 min

kwestionariusz tuż po wykonaniu za-
dań

sprecyzowanie pierwszych wra-
żeń

5 min

kwestionariusz użyteczności serwisu ocena przydatności systemu,  ja-
kości interfejsu, jakości informa-
cji, jakości konwersacji 

10 min

wywiad połączony z demonstracją sy-
tuacji problemowych zarejestrowanych 
podczas wykonywania zadań

uzyskanie sugestii poprawy czat-
bota

25 min

Źródło: opracowanie własne.
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Każdy z etapów badania pełni funkcję uzupełniającą w stosunku do całości, uwzględ-
niając indywidualną partię kryteriów oceny. Kryteria te zostały wymienione w tabelach 1, 
2, 3 oraz przy opisie wywiadu.

Zadania

Tabela 1. Propozycja zadań do wykonania przez testerów

Zadania do wykonania przez użytkowni-
ków serwisu w trakcie badania

Kryteria oceny

Rozpocznij konwersację z Adą – czy 
wiesz gdzie kliknąć, co zrobić, jak zacząć?

−	 przejrzystość i architektura systemu

−	 implementacja czatbota na stronie

−	 intuicyjność i łatwość obsługi systemu
Zapytaj o mieszkanie w Krakowie (kup-
no): 2 pokoje w okolicach pętli Czerwone 
Maki.

−	 sprawność wykonywania zadań

−	 baza wiedzy systemu (wiedza specjali-
styczna)

−	 mechanizmy przetwarzania informacji
Zmień kryteria wyszukiwania np. z kupna 
na wynajem.

−	 elastyczność systemu, zdolność adapto-
wania się do nowych warunków

Celowo wprowadź błędne lub niespójne 
dane (np. zapytaj o kwotę odstępnego 
w przypadku kupna mieszkania).

−	 zdolność radzenia sobie z błędami

Okaż zniecierpliwienie, gniew lub roz-
czarowanie (np. poprzez komunikaty typu 

„co tak długo?”, „nie o to mi chodziło”).

−	 rozwiązywanie sytuacji kryzysowych

Użyj abstrakcyjnych kryteriów wyszuki-
wania np. mieszkanie dla młodego singla, 
chcę mieć blisko do dobrego przedszkola 
itp.

−	 komponenty AI

Zadaj pytanie związane z rynkiem nie-
ruchomości, ale nie bezpośrednio zwią-
zane z mieszkaniem, którego szukasz – 
np. o średnie ceny mieszkań w Krakowie, 
o nowe inwestycje na Ruczaju itp.

−	 baza wiedzy systemu wykraczająca poza 
ściśle zdefiniowany zakres (wiedza ogól-
na)
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Zadaj pytanie niezwiązane bezpośrednio 
z poszukiwaniem mieszkania – np. o po-
godę. Zadaj osobiste pytanie lub przepro-
wadź grzecznościową rozmowę (small 
talk).

−	 naturalność prowadzenia konwersacji

−	 osobowość czatbota

Źródło: opracowanie własne.

Każdy zidentyfikowany problem z wykonaniem zadania przez uczestników testów 
został sklasyfikowany zgodnie ze skalą: 1 = nie zaobserwowano żadnych problemów; 2 

= łagodna dezorientacja (czas wykonania zadania <1min); 3 = dezorientacja (czas wyko-
nania zadania >1min); 4 = dezorientacja – korzystanie z dostępnej pomocy; 5 = niepowo-
dzenie zadania lub zaniechanie) (McCauley, 2008).

Kwestionariusz pierwszego wrażenia

Standardowy kwestionariusz ASQ mierzy satysfakcję użytkownika natychmiast po 
wykonanym zadaniu, składa się z trzech stwierdzeń i 5-punktowej skali oceny każdego 
(gdzie 1 oznacza reakcję najbardziej negatywną, 5 najbardziej pozytywną).

Tabela 2. Kwestionariusz pierwszego wrażenia

Stwierdzenie Kryteria oceny
jestem zadowolony z łatwości wykonania 
tego zadania

łatwość wykonywania zadań

jestem zadowolony z czasu, jaki zajęło mi 
ukończenie zadania

czas wykonywania zadań

jestem zadowolony ze wsparcia, jakie ofe-
rował mi system podczas wykonywania za-
dania (pomoc, komunikaty, dokumentacja)

pomoc systemu

Źródło: McCauley, Lee; D’Mello, Sidney; Kim, Loe; Polkosky, Melanie (2008). MIKI: a case study of 
an intelligent kiosk and its usability. In: N. Magnenat-Thalmann, L. C. Jain, N. Ichalkaranje  eds. New 

advances in virtual humans: artificial intelligence environment. Berlin, Heidelberg: Springer, pp. 153–176. 
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-79868-2_6 (odczyt: 31.01.2017).)



202

Kwestionariusz UX dla czatbota ADA

Kwestionariusz użyteczności zaproponowany przez nas do badania użyteczności 
czatbotów tekstowych uwzględnia wnioski z analizy postulowanej użyteczności tego ro-
dzaju systemów konwersacyjnych.

Tabela 3. Kwestionariusz UX dla czatbota ADA

Kryteria oceny

osobowość czatbota


przyjazna                   nieprzyjazna
oryginalna                   mało oryginalna
wiarygodna                             mało realistyczna
naturalny                              sztuczny

język komunikacji sys-
temu


zrozumiały                               niezrozumiały
dostosowany do sytu-
acji

                 
niedostosowany 
do sytuacji

dostosowany do ro-
zmówcy

                  niedostosowany 
do rozmówcy

przebieg konwersacji


płynny                              z zakłóceniami
satysfakcjonujący                   niesatysfakcjonu-

jący
zakończony sukcesem                              zakończony po-

rażką

przydatność


przydatny                                nieprzydatny

łatwość obsługi


intuicyjny                        mało intuicyjny
łatwy w obsłudze                   trudny w obsłu-

dze

Źródło: opracowanie własne na podstawie Laugwitz, Bettina; Held, Theo; Schrepp, Martin (2008). Con-
struction and evaluation of a user experience questionnaire. In: A. Holzinger ed. HCI and usability for 
education and work. 4th Symposium of the Workgroup Human-Computer Interaction and Usability En-
gineering of the Austrian Computer Society, USAB 2008, Graz, Austria, November 20-21, 2008. Berlin: 

Springer, p. 63–76.
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Wywiad

Celem uzupełnienia i doprecyzowania wyników uzyskanych w toku testów funk-
cjonalnych oraz badań kwestionariuszowych, zaprojektowano scenariusz wywiadu połą-
czonego z demonstracją zarejestrowanych podczas wykonywania zadań sytuacji proble-
mowych. W trakcie sesji, zaplanowanej na 25 minut, użytkownik odpowiada na pytania 
związane z głównymi problemami w zakresie użyteczności czatbota, jakich doświadczył 
podczas wykonywania praktycznych zadań. Wywiad ma charakter swobodny, a jego każ-
dorazowy przebieg jest warunkowany wynikami poprzednich etapów badania i dostoso-
wany do indywidualnej sytuacji użytkownika. Jak wykazały nasze wcześniejsze bada-
nia (Jaskowska, Wójcik, 2016), w konstruowaniu scenariusza wywiadu z respondentami 
odpowiadającymi na pytania dotyczące użyteczności systemów informacyjnych dobre 
rezultaty daje przestrzeganie zasad sformułowanych w książce Interviewing users: how 
to uncover compelling insights (Portigal, 2013). Pytania powinny być stawiane w sposób 
otwarty i pobudzający interakcję. Przydatne w tym kontekście jest odwoływanie się do 
wyobraźni badanego (np. „Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której…”, „Jak Pan/Pani 
sobie wyobraża...”) oraz jego osobistych doświadczeń, a tam, gdzie to jest możliwe, nale-
ży prosić o demonstrację (np. „Proszę pokazać na stronie miejsce, w którym..”). 

Ogólny zestaw pytań może obejmować następujące elementy:

−	 Jak Pan/Pani sobie wyobraża idealny system konwersacyjny (idealnego czat-
bota)?

−	 Czy może Pan/Pani porównać testowanego czatbota (ADA) z innymi, których 
używał/a Pan/Pani poprzednio?

−	 Proszę wskazać elementy systemu, które sprawiły Panu/Pani najwięcej trud-
ności.

Pytania szczegółowe mogą obejmować następujące kwestie:

−	 Czy przyjęty przez czatbota styl językowy był dostosowany do stylu użytkow-
nika?

−	 Czy zadawane przez czatbota pytania podtrzymywały temat rozmowy, czy od-
biegały od niego?

−	 Czy czatbot wykazywał inicjatywę w rozmowie?

−	 Czy czatbot zadawał pytania kontrolne, upewniające, że rozmowa rozwija się 
w kierunku oczekiwanym przez użytkownika?
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−	 Czy czatbot udzielał poprawnych odpowiedzi na pytania?

−	 Jak reagował czatbot na pytania wykraczające poza zasób jego wiedzy?

−	 Czy czatbot posiadał zrozumiały system nawigacji?

−	 Czy – sądząc po zadawanych przez czatbota pytaniach – rozpoznawał oczeki-
wania (potrzeby) użytkownika?

−	 Czy system pomocy był dostępny pod ręką w sytuacji potrzeby?

−	 Czy system generował pomocne dyrektywy i diagnozy?

−	 Czy czatbot pozostawiał użytkownika w niepewności, robiąc przerwy w roz-
mowie?

−	 Czy zachowanie, mowa ciała, mimika awatara były właściwe?

−	 Czy system zachęca do wyrażenia opinii na swój temat?

Wnioski

Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu pokazała niedostatek publikacji 
poruszających problematykę metod i technik badania użyteczności systemów opartych 
o model konwersacyjny w języku pisanym. W literaturze pojawiają się pomysły na bada-
nia heurystyczne czatbotów, trudno jednak znaleźć szczegółowe opisy innych procedur 
badawczych. Zdiagnozowana luka została uzupełniona w toku opracowania autorskie-
go modelu badania użyteczności systemów konwersacyjnych typu „wirtualny asystent”. 
W rezultacie przeprowadzonych działań opracowano scenariusz testów funkcjonalnych 
oraz kwestionariusz UX dostosowany do badania użyteczności czatbotów. W opracowa-
nym modelu, złożonym z czterech komplementarnych komponentów, starano się zwrócić 
uwagę na elementy systemu związane ze sposobem prowadzenia dialogu z użytkowni-
kiem, łatwością i intuicyjnością obsługi oraz oferowaną bazą wiedzy. Model, choć opra-
cowany na przykładzie wybranego systemu, może być z powodzeniem testowany w bada-
niach użyteczności podobnych wirtualnych asystentów. Model ma charakter pilotażowy 
i z założenia ma być rozwijany i udoskonalany w toku jego używania. Dalszych analiz na 
poziomie teoretycznym wymaga jeszcze kwestia metod i technik badania użyteczności 
innych, poza wirtualnymi asystentami, typów systemów konwersacyjnych.
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