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Modele. Modele informacyjne. Modele użytkownika
Modelowanie jest powszechnie stosowanym sposobem sformalizowanego 

reprezentowania obiektów, zjawisk i procesów. Także w teorii informacji nauko
wej wykorzystuje się modelowanie do opisu procesów przechowywania, prze
twarzania i wyszukiwania informacji. Rodzaje modeli wykorzystywanych w in
formacji naukowej omawiają w przeglądowym artykule R Burt i M. Kinnucan1. 
Przede wszystkim formułują oni definicję modelu oraz modelu informacyjnego 
(information model). Modelem nazywają „reprezentację pewnego, szczególne
go aspektu rzeczywistości” , zaś modelem informacyjnym „każdą reprezenta
cję jednostki ludzkiej lub systemu odnoszącą się do gromadzenia, organizacji 
i przetwarzania informacji”.2

Warto tutaj -  zgodnie z poglądami Burt i Kinnucana -  wskazać na dwupo
ziomowy charakter procesów modelowania w informacji naukowej, związany 
z powszechnym zastosowaniem w tej dyscyplinie narzędzi informatycznych. 
Otóż, teoretyk informacji naukowej, budując model informacyjny pewnego 
aspektu rzeczywistości, stara się określić konstytuujące go elementy, zbudo
wać sieć zależności między nimi, określić kolejność ich występowania itp. Nie 
uwzględnia natomiast w swoim modelu sposobów przedstawienia wyodręb
nionych czynników i powiązań między nimi w postaci czytelnej dla maszyny 
cyfrowej. Stanowi to bowiem domenę informatyków i jest związane z kwestia
mi oprogramowania. To swojego rodzaju rozwarstwienie procesów modelowa
nia w informacji naukowej ma tylko pozorny charakter. W rzeczywistości teore
tycy informacji naukowej i informatycy muszą działać w ścisłym porozumieniu, 
uwzględniającym wymogi modelu informacyjnego i możliwości jego „informa
tyzacji”.

Również projektowanie modułów modelowania użytkownika obejmuje 
dwa poziomy, z których w sferze zainteresowania teorii wyszukiwania informa
cji znajduje się tylko poziom pierwszy -  określenie sposobów uzyskiwania da
nych o użytkowniku, ich selekcja, kategoryzacja i opis. Sposoby reprezento

1 P. V. Burt, M. T. Kinnucan, Information models and modeling techniques for information 
systems, „Annual Review of Information Science and Technology” 1999, Vol. 25, s. 175-208.

2 Tamże, s. 178.
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wania i zapisu danych w postaci czytelnej dla komputera oraz ich aktywowa
nia przez system w określonej sytuacji należą do sfery działania informatyków.

Burt i Kinnucan wskazują na dwa podejścia stosowane w budowaniu mo
deli3. Pierwsze polega na budowaniu „mapy rzeczywistości” (reality mapping). 
Jego wykorzystanie jest możliwe w reprezentowaniu takich aspektów rzeczy
wistości, które są jasne i nie mają wieloznacznego charakteru. Drugie koncen
truje się na wypracowaniu metod reprezentowania struktury, zawartości i wy
korzystania komunikatów językowych i znajduje zastosowanie w modelowaniu 
niejasnych, wieloznacznych aspektów rzeczywistości.

Oba te podejścia stosowane są w modelowaniu użytkownika informacji. 
Echa pierwszego można odnaleźć w modelowaniu przez stereotypy, gdzie 
przyporządkowanie indywidualnego użytkownika do któregoś ze zdefiniowa
nych a priori stereotypów powoduje -  w konsekwencji -  wyciąganie jedno
znacznych wniosków dotyczących zachowań użytkowników w trakcie procesu 
wyszukiwania informacji. Rozumowanie takie obowiązuje oczywiście w obrę
bie modelu, w rzeczywistości użytkownik może się zachować niezgodnie 
z przewidywaniami, a zachowanie takie zostanie określone jako niestereotypo- 
we. Drogą do doskonalenia modelowania przez stereotypy jest nie apriorycz
ne tworzenie stereotypów, lecz konstruowanie wzorców zachowania użytkow
ników w oparciu o analizę ich rzeczywistych działań. Drugim sposobem jest 
stworzenie możliwości uczenia się przez system zachowań użytkowników 
w wyniku opracowania metod reprezentowania i zapisywania tych zachowań 
w bazie wiedzy systemu. Ponieważ jednak „zapisanie” zachowania użytkowni
ka oznacza w zasadzie zapisanie „historii wyszukiwania”, czyli dialogu użyt
kownika z systemem, następuje tu przejście do drugiego podejścia w budowa
niu modeli, a mianowicie analizowania komunikatów językowych. Najbardziej 
rozpowszechnioną metodą jest obecnie modelowanie użytkownika informacji 
na podstawie analizy jego interakcji z systemem.

Burt i Kinnucan proponują też interesującą typologię modeli wykorzystywa
nych w teorii wyszukiwania informacji4. Układają oni różne rodzaje modeli kre
owanych w tej dyscyplinie w pewne kontinuum, od modeli uwypuklających 
wszelkie aspekty związane z użytkownikiem (modele poznawcze -  cognitive 
models) po modele skoncentrowane na systemie i przechowywanych w nim 
danych (semantyczne modele danych -  semantic data models). Między biegu
nami tego kontinuum umieszczone są modele pojęciowe (conceptual models), 
których twórcy starają się odzwierciedlić wieloaspektowy i wieloczynnikowy 
charakter procesu wyszukiwania informacji, a więc uwzględnić i użytkownika, 
i cechy systemu, i interakcję między użytkownikiem i systemem.

Modele użytkownika są tworzone albo przez projektantów systemów w ce
lu dostosowania właściwości systemu do wymagań specyficznych grup użyt
kowników, albo przez system adaptujący się automatycznie do potrzeb i ocze
kiwań indywidualnych użytkowników5. Można je zaliczyć do dwóch rodzajów: 
modeli poznawczych oraz modeli pojęciowych. Poznawcze modele użytkow

3 Za K. Lyytinen, Two views of information modelling, „Information and Management” 1987, 
Jan, s. 9-19.

4 R V. Burt, M. T. Kinnucan, Information models..., s. 179-180.
5 A. Kobsa, Supporting user interfaces for all through user modeling: Summary of panel po

sition statement, [w:] Proceedings HCI lnternational'95, Yokohama 1995, s. 155, Korzystałam 
z elektronicznej kopii tego artykułu dostępnej w sieci pod adresem http://zeus.,gmd.de/~kobsa/ 
papers/1995-HCI95-kobsa.ps [odniesienia do poszczególnych stron w tej pracy mogą być 
w związku z tym niedokładne].
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nika są odzwierciedleniem jego wiedzy. Wiedza użytkownika może byc w nich 
opisywana jako sieć semantyczna -  zespół pojęć połączonych wzajemnymi 
relacjami lub plan (schema) -  „sposób reprezentowania wiedzy, którą jednost
ka wychwytuje z powtarzającego się występowania czynności, zjawisk, 
przedmiotów”6. W oparciu o koncepcję planu został zaprojektowany przez 
Belkina i jego współpracowników model struktury wiedzy wykorzystujący typo- 
wość i powtarzalność zachowań użytkowników przy realizacji podobnych za
dań wyszukiwawczych. Każdy przypadek interakcji użytkownika z systemem 
stanowiący plan działania jest opisany i przechowywany w bazie wiedzy syste
mu. System, analizując inicjatywy użytkownika, podpowiada mu odpowiednie 
plany, adekwatne do jego zadania, a użytkownik może między tymi planami 
wybierać7.

Pomocne w modelowaniu użytkownika mogą okazać się również modele 
mentalne (mental models), które definiuje się jako „tworzone w umyśle repre
zentacje jakiegoś systemu fizycznego”8, w tym także systemu komputerowego. 
Model mentalny systemu jest kształtowany w dużej mierze przez wyobrażenia 
użytkownika o systemie. Należy zatem podkreślić, że stosowanie tu terminu 
„model” nie jest całkowicie uprawnione. Konstruowane przez użytkownika re
prezentacje systemu mają bowiem często charakter niespójny i mogą zawie
rać błędy, wynikające na przykład z niedostatecznej wiedzy użytkownika o sy
stemie. Rekonstruując obraz systemu tworzony w umyśle użytkownika, można 
jednak wnioskować na temat samego użytkownika. Model mentalny systemu 
ma bowiem nie tylko ścisły związek z tym, jak użytkownik „rozumie” jego dzia
łanie, ale także czego odeń oczekuje9.

Typy modeli użytkownika
Problemy związane z modelowaniem użytkownika w badaniach nad wy

szukiwaniem informacji związane są ściśle z przyjęciem paradygmatu kognity- 
wistycznego. Jeden z czołowych zwolenników tej perspektywy metodologicz
nej, David Ellis, pisze, że „ podejście kognitywistyczne opiera się na przekona
niu, iż system wyszukiwania informacji powinien być odbiciem (które może do
konywać się różnymi sposobami) systemu poznawczego (cognitive world) 
użytkownika”10. Z założenia tego wysnuwa on dyrektywę, że jednym z głów

6 Tamże, s. 182.
7 Por. N. J. Belkin, C. Cool, A. Stein , U. Thiel, Cases, scripts, and information-seeking stra

tegies: On the design of in formation retrieval systems, Nov. 1994 ftp://scils.rutgers.edu, katalog 
pub/belkin/papers.

8 R V. Burt, M. T. Kinnucan, Information models..., s. 183.
9 Konfrontacja modelu mentalnego systemu budowanego w umyśle użytkownika z projektem 

systemu kreowanym przez jego twórców i wynikające stąd rozwiązania kompromisowe są uważane 
za istotny czynnik zapewniający powodzenie w procesie projektowania systemu por. E.R Geyser, 
Human factors in the interaction process between man and the user friendly information retrieval 
system, „South African Journal of Library and Information Science” 1992, vol. 60, Nr 3, s. 167-173.

10 D. Ellis, The physical and cognitive paradigms in information retrieval research, „Journal of 
Documentation” 1992, vol. 48, No 1, s. 53. D. Ellis cytuje też wcześniejsze prace prekursorów 
podejścia kognitywistycznego do badania procesów wyszukiwania informacji i modelowania 
użytkownika, a w szczególności RJ. Daniels, Cognitive models in information retrieval an evalu
ative rewiev, „Journal of Documentation” 1986, vol. 42, s. 272-304; R. N. Oddy, Information 
retrieval through man-machine dialogue, „Journal of Documentation” 1977, vol. 33, s. 1-14; N. J. 
Belkin, R N. Oddy, H. M. Brooks, ASK for information retrieval I: background and theory, „Journal 
of Documentation” 1982, vol. 38, s. 61-71 oraz E. A. Rich, User modelling via stereotyper, „Cogni
tive Science” 1979, vol. 3, s. 329-354 (cyt. za D. Ellis, The physical and cognitive paradigms...).
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nych celów badań powinno być rozwijanie technik modelowania systemu po
znawczego użytkownika, który jest istotnym elementem interakcji zachodzą
cych w procesie wyszukiwania informacji. Prezentowane przez Ellisa podejście 
i wysnuwane zeń dyrektywy badawcze dotyczące modelowania użytkownika 
wydają się zbyt rygorystyczne i jednostronne. Na proces wyszukiwania infor
macji mają bowiem wpływ nie tylko czynniki poznawcze, ale także cechy sytu
acji problemowej czy zadania, czynniki emocjonalne i inne.

Podobny pogląd wyraża T. Saracevic, określając cechy modelowania użyt
kownika rozumianego nie jako akt jednorazowy, lecz jako proces. Właściwo
ściami tego procesu są:

1) interaktywność,
2) dynamiczność,
3) wielopoziomowość,
4) kompleksowość11.
Saracevic wskazuje dwa podejścia do modelowania użytkownika w teorii 

wyszukiwania informacji. Pierwsze z nich, określane przez Saracevica jako sy- 
stemocentryczne (system-centred) 12, traktuje -  co należy chyba uznać za pa
radoksalne -  system wyszukiwania informacji jak strukturę względnie autono
miczną wobec użytkownika. Dane do modelu użytkownika budowanego 
w oparciu o założenia podejścia systemocentrycznego nie są dostarczane 
bezpośrednio przez użytkownika, lecz pośrednio. Rolę pośrednika spełnia al
bo wyrażenie wyszukiwawcze i kolejne jego modyfikacje, albo te teksty13 spo
śród odpowiedzi systemu, które przez użytkownika zostały określone jako 
zgodne z jego potrzebą informacyjną. Analiza terminów zawartych w wyraże
niu wyszukiwawczym oraz w charakterystykach wyszukiwawczych dokumen
tów uznanych przez użytkownika za trafne daje uzasadnione podstawy do 
wnioskowania o zakresie, zasięgu i zmienności potrzeb informacyjnych użyt
kownika. Może to skutkować pomocą systemu w doborze odpowiedniej bazy 
danych lub wyszukaniem tekstów podobnych do tych, które przez użytkowni
ka zostały uznane za trafne (relewantne).

Podejście systemocentryczne nie spełnia w zasadzie żadnej z wymienio
nych wyżej cech procesu modelowania użytkownika. Model użytkownika jest 
tu swojego rodzaju produktem ubocznym wyszukiwania informacji i oceny je
go efektów, służącym jako pomoc w sformułowaniu pytania i reprezentujące
go go wyrażenia wyszukiwawczego.

Modele systemocentryczne są ściśle związane z pojęciem relewancji w te
orii wyszukiwania informacji. Pojęcie to ma kluczowe znaczenie dla zrozumie
nia zachowań użytkowników i towarzyszy wszelkim rozważaniom dotyczącym 
procesów wyszukiwania informacji. Stefano Mizzaro w obszernym artykule po
święconym relewancji14 wskazuje, że pojęcie relewancji ma charakter dyna
miczny. Dla tego samego użytkownika tekst może być relewantny z jednego 
punktu widzenia, a z innego nie. Ocena relewantności zmienia się także w cza
sie. Różne teksty są oceniane jako relewantne w zależności od etapu rozwią

11 Por. T. Saracevic , Users and intermediaries in information retrieval: What are we they tal
king about, [w: ] User Modeling: Proceedings of the Sixth International Conference, UM97, eds. 
A. Jameson [i in. ], Vienna 1997, s. 46, url: http://um.org

12 Tamże, s. 45 .
13 Używam tu za Saracevicem (jw.) terminu „tekst” (nie dokument) obejmując nim zapis in

formacji przy pomocy graficznych znaków pisma, obrazu lub/i dźwięku.
14 S. Mizzaro, Relevance: The whole history, „Journal of the American Society for Informa

tion Science” 1997, vol. 48, No 9, s. 810-832.
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zywania problemu Wynika to ze zmienności celów poszczególnych etapów 
i związanych z nimi potrzeb informacyjnych. Widać stąd, że wnioskowanie
o użytkowniku tylko na podstawie dokonywanej przezeń oceny relewancji wy
szukanych tekstów może okazać się zawodne.

Drugie ze wskazanych przez Saracevica podejść do modelowania użytkow
nika opiera się na analizie interakcji pośredniczącej (mediated interactian) użyt
kownika z pośrednikiem będącym osobą fizyczną (np. bibliotekarzem) lub sy
stemem (np. interfejs użytkownika). W opozycji do podejścia systemocentrycz- 
nego zostało ono określone jako humanocentryczne (human-centred)'15. 
Podejście humanocentryczne wynika z przyjęcia założenia, że na powodzenie 
procesu wyszukiwania informacji, czyli odnalezienie w zasobach systemu infor
macji relewantnej, ma wpływ nie tylko dobór właściwych terminów wyszukiwaw
czych i prawidłowe sformułowanie wyrażenia wyszukiwawczego. Wyrażenie 
wyszukiwawcze, stanowiące informację wejściową do systemu, jest jedynie ele
mentem końcowym całego łańcucha przekształceń prowadzącego od potrze
by informacyjnej, poprzez pytanie do jego reprezentacji zbudowanej w języku 
systemu. Źródłem potrzeb informacyjnych z kolei są cele antycypowane przez 
użytkownika i powstające w jego umyśle plany ich realizacji. Dokonywana przez 
pośrednika (osobę fizyczną lub interfejs) -  w oparciu o analizę interakcji z sy
stemem -  rekonstrukcja celów, planów i wiedzy oraz przekonań użytkownika 
umożliwia systemowi wgląd w ocenę sytuacji dokonywaną z punktu widzenia 
użytkownika oraz zaangażowanie się w partnerski dialog z nim.

W ramach podejścia humanocentrycznego definiuje „model użytkownika” 
Alfred Kobsa16.

„W trakcie interakcji z użytkownikiem -  pisze on -  system powinien gene
rować przypuszczenia dotyczące tych aspektów wiedzy o użytkowniku, które 
mogą mieć znaczenie dla [realizowanego M.P.] zadania i dziedziny [której do
tyczy M.P.], a w szczególności założenia o:

• celach użytkownika,
• planach realizacji celów,
• wiedzy i przekonaniach użytkownika związanych z dziedziną i realizowa

nym zadaniem.
Zestaw tych założeń tworzy model użytkownika budowany przez system”17. 

Kobsa podkreśla, że modele użytkownika zawierają zarówno dane o indywidu
alnym użytkowniku, jak i przypuszczenia generowane przez system18.

Źródła wiedzy o użytkowniku dostępne dla systemu
System ma do dyspozycji różne źródła informacji dostarczające mu da

nych o indywidualnym użytkowniku potrzebnych do budowy modelu. Listę

15 Por. T. Saracevic , Users and intermediaries ..., s. 45 .
16 Należy podkreślić, że Kobsa nie odwołuje się do poglądów Saracevica, budując przypu

szczalnie niezależnie od niego koncepcje systemu komputerowego jako „encyklopedii" oraz 
systemu komputerowego jako „partnera dialogu” por. A. Kobsa, User modeling in dialog sy
stems: Potentials and hazards, „Al & Society” 1990, Vol. 4, No 3, s. 214-216. Korzystałam z elek
tronicznej kopii tego artykułu dostępnej w sieci pod adresem http://fit.gmd.de/~kobsa/papersi 
1990-AISoc-kobsa.ps [odniesienia do poszczególnych stron w tej pracy mogą być w związku 
z tym niedokładne].

17 Tamże, s. 215-216
18 A. Kobsa, Supporting user interfaces ..., s. 155
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tych źródeł możemy znaleźć w pracach A. Kobsy19. Obejmuje ona źródła ze
wnętrzne w stosunku do użytkownika, samego użytkownika i dane uzyskiwa
ne bezpośrednio od niego. W zależności od tego, które ze źródeł są wykorzy
stywane, system wprowadza do modelu albo cechy stereotypowe, albo cechy 
indywidualne.

Model zawierający cechy stereotypowe jest nie tyle modelem użytkownika, 
co raczej modelem grupy użytkowników odznaczającej się pewnym zestawem 
cech tworzącym stereotyp i zachowującej się zgodnie z regułami przewidywa
nymi dla danego stereotypu. Dane do modeli opartych na stereotypach mogą 
być czerpane z obserwacji zachowań użytkowników systemu, z prowadzo
nych rejestrów użytkowników, mogą być także wynikiem analizy celów syste
mu, dziedziny jego zastosowania i związanych z tym cech potencjalnych 
odbiorców systemu. Przypisanie użytkownika do określonego stereotypu (np. 
na podstawie wstępnego wywiadu z nim) pozwala systemowi jedynie z pew
nym prawdopodobieństwem przewidywać jego cele, podpowiadać mu rozwią
zania itp.20. Stereotyp jest ponadto konstruktem względnie stałym i niezmien
nym w czasie (jakkolwiek istnieją możliwości jego modyfikacji). Tymczasem 
proces wyszukiwania informacji ma charakter dynamiczny i odznacza się 
zmiennością celów, planów ich realizacji, stanu wiedzy użytkownika o proble
mie i dziedzinie.

Zatem aprioryczne przyporządkowanie stereotypowi celów i związanych 
z ich realizacją wzorów zachowania może, a nawet musi okazać się zawodne 
w modelowaniu użytkownika. Należy poszukiwać takich metod modelowania, 
które są w stanie odzwierciedlić zmienność stanów użytkownika i wiążący się 
z tym dynamizm procesu wyszukiwania informacji.

Danych do budowy modeli dynamicznych dostarcza analiza interakcji 
użytkownika z systemem. Wyniki tej analizy, prowadzonej różnymi sposobami, 
pozwalają uzupełnić model zawierający dane typowe o użytkowniku (uzyski
wane np. w wywiadzie wstępnym) generowanymi przez system założeniami 
dotyczącymi wiedzy, celów i planów indywidualnego użytkownika. Analizowa
nie interakcji użytkownika z systemem pozwala na większą indywidualizację 
modelu, a tym samym zwiększa możliwości adaptacyjne systemu. Zastosowa
nie tego sposobu sprawia też, że czynienie przez system apriorycznych zało
żeń dotyczących wiedzy i zachowań użytkownika staje się zbyteczne, rezygnu
je się bowiem z jednego względnie stabilnego modelu na rzecz modelu dyna
micznego, ulegającego zmianom w trakcie procesu interakcji.

Techniki modelowania użytkownika
I. Modelowanie przez stereotypy

Obejmuje ono wyodrębnienie różnorodnych grup użytkowników systemu, 
określenie -  na podstawie obserwacji, badań sondażowych itp. -  cech specy- 
ficznych członków tych grup, ustalenie sposobów rozpoznawania przez sy

19 Por. m. in. A. Kobsa, User modeling in dialog systems..., s. 218 i n.
20 Przykładem systemu, w którym wykorzystano modelowanie użytkownika przez stereoty

py, jest GRUNDY opisany przez E. Rich, Grundy, the system that plays librarian, url:
http:/lwww.es.brandeis.edu/~cs125a/panels/grundy/. Jest to system zalecający czytelnikom 
literaturę beletrystyczną po zakwalifikowaniu czytelnika do określonego stereotypu odznaczają
cego się przypisanymi mu preferencjami w zakresie czytelnictwa literatury pięknej.
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stem przynależności użytkownika do określonej grupy oraz wypracowanie me
tod adaptowania się systemu do wymagań i możliwości określonej grupy.

Jako przykład przytoczyć tutaj można opisany w pracy Kobsy21 moduł mo
delowania użytkownika KNOME, wbudowany w system UNIX Consultant, 
wspomagający użytkowników posługujących się systemem operacyjnym 
UNIX. Wnioski dotyczące użytkownika formułowane przez moduł modelowa
nia oparte są na założeniu, że określony poziom wiedzy o systemie UNIX wią
że się z przynależnością użytkownika do jednego z wyodrębnionych typów 
(początkujący, nowicjusze, przeciętni i eksperci). Pozwala to systemowi -  na 
podstawie wiedzy o poziomie doświadczenia użytkownika, determinowanym 
jego zakwalifikowaniem do odpowiedniego typu -  stosować właściwe dla da
nego poziomu pojęcia, rezygnować z niektórych elementów itp.

Model użytkownika oparty na stereotypie ma charakter stabilny. Zakres 
i liczba wniosków dotyczących użytkownika są bardzo ograniczone. Założenia
0 użytkowniku uzyskiwane w wyniku zastosowania tej techniki modelowania 
mają charakter aprioryczny i niezmienny, co pozostaje w sprzeczności z dyna- 
micznością procesu wyszukiwania informacji i zmieniającymi się w jego trak
cie wiedzą i celami użytkownika.
II. Badanie historii interakcji

Jedną z technik modelowania użytkownika wykorzystującą analizę interak
cji jest badanie historii interakcji (interaction history)22. Polega ona na tworze
niu wzorów interakcji użytkownika z systemem (interaction patterns) na pod
stawie zapisu poszczególnych interakcji, tworzenie zestawów charakteryzują
cych je cech i kojarzenie każdego z zestawów cech interakcji z określonymi 
grupami użytkowników. Zastosowanie tej techniki wymaga rozwiązania szere
gu problemów, takich jak wyodrębnienie cech interakcji użytkownika z syste
mem, ich precyzyjne zdefiniowanie oraz opracowanie sposobów reprezento
wania (indeksowania) interakcji w pamięci komputera, ich rozpoznawania i ak
tywowania przez maszynę.

Przykłady uwieńczonego powodzeniem rozwiązania tych problemów zna
leźć można w pracach wykonanych pod kierunkiem Nicholasa J. Belkina po
święconych projektowaniu interfejsu MERIT23. Podstawą założeń projekto
wych było w tym przypadku właśnie opisanie i skodyfikowanie interakcji użyt
kownika z systemem. Twórcy interfejsu uznają, że jakkolwiek interakcja użyt
kownika z systemem w procesie wyszukiwania informacji jest czynnością zło
żoną, da się ona opisać przy użyciu ograniczonej liczby wymiarów. Są to:

• metoda interakcji (method of interaction),
• cel interakcji (goal of interaction),

21 A. Kobsa, User modeling in dialog systems..., s. 221.
22 Por. A. Kobsa, Supporting user interfaces..., s. 156.
23 Prototypowy interfejs MERIT zapewnia dostęp do części baz danych systemu CORDIS 

zawierających informację o projektach badawczych finansowanych przez Unię Europejską do
tyczących nowoczesnych technologii informacyjnych (np. projektu ESPRIT). Integruje on zalety 
interfejsów graficznych i interfejsów opartych na języku naturalnym. Podstawowym założeniem 
jego projektantów jest stworzenie możliwości przystosowywania się interfejsu do preferencji
1 potrzeb użytkowników. Idea interfejsu MERIT została oparta na adaptowaniu przez użytkowni
ków sprawdzonych wzorców (strategii) wyszukiwania informacji, przechowywanych w pamięci 
systemu., por. Por. N. J. Belkin, C. C oo l, A. Stein, U. Thiel, Cases, scripts, and information-see
king strategies...
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• tryb wyszukiwania (mode of retrieval),
• zasoby brane pod uwagę w procesie interakcji (resource considered)24.
Każdy z tych wymiarów opisywany jest dwubiegunowo. Przeciwległe bie

guny opisujące metodę interakcji są określone jako przeglądanie (scanning) 
oraz poszukiwanie (searching).

Termin przeglądanie przyjęty został w celu określenia takich zachowań in
formacyjnych, które polegają na penetrowaniu zbioru informacji (dokumen
tów) w poszukiwaniu czegoś interesującego dla użytkownika, choć niezbyt 
precyzyjnie określonego25. Termin poszukiwanie odnosi się do sytuacji, 
w której użytkownik zamierza dotrzeć do informacji (dokumentu) o znanych 
cechach. Jest to klasyczne rozróżnienie pomiędzy sytuacjami lokowania 
w zbiorze konkretnej jednostki czy jednostek o precyzyjnie zdefiniowanych ce
chach (np. danych z opisu bibliograficznego dokumentu) oraz wynajdywania 
jednostek, których cechy nie są dokładnie zdefiniowane, a charakterystyki od
noszą się jedynie do niektórych aspektów opisu (np. odnalezienie w zbiorze 
czegoś na temat automatyzacji bibliotek). Warto zauważyć, że dychotomiczne 
rozróżnienie między poszukiwaniem i przeglądaniem ma jedynie charakter 
umowny. W rzeczywistych procesach interakcji użytkownika z systemem sto
pień precyzji zdefiniowania cech poszukiwanego obiektu układa się w kontinu
um, od źle do dobrze zdefiniowanych obiektów, stąd też i metoda interakcji nie 
jest najczęściej „czystym” poszukiwaniem lub przeglądaniem26.

Wymiar „cel interakcji” jest określony przez bieguny: „zdobywanie wiedzy"
o różnorodnych aspektach jednostek zbioru lub zasobu informacji (learning) 
oraz „wybór” użytecznych cech stanowiących kryteria wyszukiwania (selec
ting). Tryb interakcji, czyli wyszukiwanie według przyjętych kryteriów, może 
odbywać się przez opis parametrów (specification) lub przez skojarzenia pro
wadzące do rozpoznania jednostek zbioru (recognition).

Użytkownik w procesie wyszukiwania informacji może wchodzić w interak
cję nie tylko z samymi jednostkami informacji, ale także -  w sytuacji gdy jego 
celem jest zdobywanie wiedzy o systemie -  z zasobami metainformacji, opisu
jącymi na przykład strukturę systemu.

Biorąc pod uwagę cztery wymiary opisujące interakcję z systemem oraz 
dwa bieguny przypisywane każdemu wymiarowi otrzymujemy w rezultacie 
szesnaście rodzajów interakcji, które twórcy koncepcji nazywają strategiami 
wyszukiwania informacji (information-seeking strategies). Jeżeli założymy, zgo
dnie zresztą z rzeczywistą naturą zachowań informacyjnych, że charakter po
szczególnych wymiarów nie jest dwubiegunowy, lecz każdy z nich opisuje

24 Te cztery wymiary opisujące interakcję użytkownika z systemem w procesie wyszukiwa
nia informacji zostaty ustalone na podstawie obserwacji i zachowań informacyjnych użytkowni
ków prowadzonych przez Belkina i jego współpracowników oraz rezultatów prac empirycznych 
innych badaczy, m.in. D. Ellis, A behavioral approach to information retrieval system design, 
„Journal of Documentation” 1989, vol. 45, No 3, s. 171-212 oraz M. Hancock-Beaulieu, Evaluating 
the impact of an online library catalogue in subject searching behaviour at the catalogue and at 
the shelves, „Journal of Documentation” 1990, vol. 46, No 4, s. 318-338, cyt. za N. J. Belkin, 
C. Cool, A. Stein, U. Thiel, Cases, scripts, and information-seeking strategies... Belkin i grupa 
jego współpracowników nie uważają zaproponowanej liczby wymiarów za wyczerpującą. Uzna
ją ją jednak za wystarczającą. Warto jeszcze zauważyć, że mnożenie wymiarów prowadziłoby 
do zbytniego uszczegółowienia typologii i znacznie utrudniało posługiwanie się nią w praktyce.

Np. w sytuacji, gdy użytkownik penetruje półki z książkami w magazynie bibliotecznym, 
przegląda spis treści czasopisma, zawartość określonego działu w bibliografii itp.

26 Uwaga ta odnosi się także do pozostałych dwubiegunowych wymiarów opisujących inter
akcje użytkownika z systemem.
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pewne kontinuum, otrzymamy wielowymiarową przestrzeń strategii wyszuki
wania informacji. Każde zadanie wyszukiwawcze, wynikające z sytuacji proble
mowej użytkownika, może być zatem opisane jako sekwencja strategii wyszu
kiwania informacji występujących w tak zdefiniowanej przestrzeni. Opis procesu 
wyszukiwania informacji, związanego z realizowanym zadaniem, jako sekwencji 
strategii wyszukiwawczych nie jest niczym innym jak zdefiniowanym wyżej 
wzorcem interakcji. Belkinowska koncepcja ma jeszcze tę zaletę, że każdą 
z tych strategii można opisać przy pomocy czterech dwubiegunowych wymia
rów, a co za tym idzie zbudować jej reprezentację w bazie wiedzy systemu 
(w tym przypadku interfejsu).

Koncepcja przestrzeni strategii wyszukiwawczych dostarcza teoretycznych 
\ typologicznych podstaw do opisu reprezentatywnych -  dla określonych sytu
acji wyszukiwawczych -  zachowań użytkowników w interakcji z systemem27. 
Stanowi ona także dostateczną podstawę do zrozumienia zasad i kierunków 
zmian strategii wyszukiwawczych stosowanych przez użytkowników przy rea
lizacji konkretnego zadania, co w konsekwencji może pozwolić na wypracowa
nie metod rozpoznawania cech sytuacji użytkownika i wspierania go w wybo
rze odpowiednich strategii Dokonuje się to przez porównanie cech sytuacji 
użytkownika z określonymi wzorcami interakcji (sekwencjami strategii wyszu
kiwawczych), przechowywanymi w bazie wiedzy systemu.

Należy tutaj podkreślić, że interfejs MERIT został zaprojektowany dla syste
mu wąskospecjalistycznego, pomocnego w realizacji stosunkowo niewielkiej 
liczby względnie dobrze zdefiniowanych zadań wyszukiwawczych. Nie we 
wszystkich systemach ustalenie takiej listy zadań jest możliwe, ale zawsze na
leży pamiętać o tym, że istotnym źródłem wiedzy o użytkowniku jest realizowa
ne przezeń zadanie wyszukiwawcze.

III. Analiza heurystyczna pytań i innych wypowiedzeń użytkownika 
w trakcie interakcji z systemem
W poglądach Saracevica, Kobsy, Ellisa i innych obecne było przekonanie, 

że model użytkownika budowany przez system powinien zawierać dane doty
czące jego celów, przekonań, wiedzy o rozwiązywanym problemie i dziedzinie 
jego zastosowania. Źródłami tych danych mogą być pewne standardy zacho
wań informacyjnych przypisywane -  w oparciu o obserwację -  określonym 
grupom użytkowników oraz zadania wyszukiwawcze, których realizacja przed
stawiona jest w postaci wzorcowej interakcji użytkownika z systemem.

Celem modelowania użytkownika jest zapewnienie możliwości adaptowa
nia się systemu do indywidualnych cech użytkownika. Budowanie modeli 
opartych na danych standardowych stanowi zatem tylko wstępny etap proce
su modelowania, identyfikujący te cechy użytkownika, które czynią go podob
nym do innych należących do tej samej grupy czy grup.

Źródłem danych indywidualnych o użytkowniku, odróżniających go od in
nych, jest potrzeba informacyjna, a właściwie reprezentujące ją pytanie. Jak 
bowiem zauważa T. Wilson „doświadczanie potrzeby [informacyjnej] może być 
odkrywane albo przez dedukcję, na podstawie zachowania, albo w wyniku za
komunikowania tego przez osobę doświadczającą potrzeby”28.

27 Por. N. J. Belkin, C . Cool, A. Stein , U. Thiel, Cases, scripts, and information-seeking stra
tegies,.., s. 18

28 T. Wilson, Ch. Walsh, Information behaviour: An inter-disciplinary perspective, British 
Library Research and Innovation Report 10, 1Q96, Chapter 2: Information-seeking behaviour, s. 2.

39



W większości teoretycznych modeli zachowań informacyjnych potrzeba in
formacyjna traktowana jest jako bezpośredni motyw podjęcia przez użyt
kownika czynności zmierzających do zdobycia informacji i jej wykorzystania29. 
Istotne jest tu podkreślenie cechy „bezpośredni”, bowiem Wilson zakłada, że 
potrzeby informacyjne nie mają charakteru pierwotnego, lecz wtórny30. Są one 
wywoływane przez potrzeby o bardziej podstawowym charakterze. Źródłem 
potrzeb informacyjnych może być zatem sam użytkownik i jego dążenie do za
spokajania potrzeb fizjologicznych, emocjonalnych i poznawczych, a także ro
le, które użytkownik spełnia w grupie (np. w życiu codziennym, w pracy) oraz 
środowisko (polityczne, ekonomiczne, technologiczne), w którym użytkownik 
żyje. W tym kontekście, trudno się nie zgodzić z twierdzeniem, że pytania, jakie 
użytkownik stawia systemowi, uzewnętrzniając w ten sposób swoje potrzeby 
informacyjne, odzwierciedlają jego luki w wiedzy o samym sobie i otoczeniu. 
Mogą zatem stać się podstawą do wnioskowania o wiedzy i samowiedzy użyt
kownika, jego przekonaniach i celach.

Podobnych argumentów dotyczących roli pytań jako podstawy do wnio
skowania na temat wiedzy pytającego dostarczają semiotycy. Jerzy Pelc pisze: 
„ w pytaniu [...] występują pierwiastki poznawcze dwojakiego rodzaju. Z jednej 
strony pytając zbliżamy się do zdobycia informacji, powiększenia zasobu wła
snej wiedzy, a także pomniejszenia własnej niewiedzy [...]. Z drugiej strony, 
pytając ujawniamy właściwą wiedzę częściową na określony temat, a tak
że fragment naszych przekonań”31 [podkreśl. MR].

Również Alfred Kobsa uważa analizę pytań oraz wypowiedzi pełniących 
funkcje pytań za najistotniejsze źródło wiedzy o użytkowniku w budowaniu 
przez system jego modelu. Najczęściej stosowaną techniką wnioskowania 
prowadzącą do sformułowania założeń dotyczących użytkownika w oparciu
o analizę jego wypowiedzi jest wnioskowanie heurystyczne.

Podstawą analizy nie jest zawartość wypowiedzi użytkownika (pytań, twier
dzeń itp.), lecz funkcja, jaką spełniają te wypowiedzi32. Zastosowanie reguł 
wnioskowania heurystycznego do formułowania założeń dotyczących użyt
kownika wpływa w istotny sposób na liczbę i jakość założeń czynionych przez 
system na podstawie analizy wypowiedzi użytkownika.

Po pierwsze, system na podstawie nawet krótkich pytań może formułować 
bardzo wiele założeń, po drugie, zawsze istnieje możliwość powstania niepo
rozumień między użytkownikiem a systemem, co w konsekwencji prowadzi do 
konstruowania założeń fałszywych33. Po trzecie, wreszcie, założenia o użyt
kowniku czynione przez system nie mają charakteru pewników, są jedynie

29 Por. T D. Wilson, Models in information behaviour research, „Journal of Documentation” 
1999, Vol. 55, No. 3, s. 249-270 Na s. 251 cytowanej pracy Wilson pisze: „model [zapropono
wany przez niego w pracy T. D. Wilson, On user studies and information needs, „Journal of Do
cumentation” 1981, Vol. 37, No. 1, s. 3-15] sugeruje, że zachowanie zmierzające do poszukiwa
nia informacji pojawia się jako konsekwencja potrzeby odczuwanej przez użytkownika informa
cji, w celu zaspokojenia tej potrzeby”; D. Ellis, A behavioral approach to information retrieval de
sign, „Journal of Documentation” 1989, Vol. 45, No. 3, s. 171-212)

30 T. D. Wilson, Models in information behaviour research..., s. 252.
31 J. Pelc, O poznawczej roli pytań, [w:] Prace z pragmatyki, semantyki i metodologii semioty

ki, wybór, wstęp i oprać. J. Pelc, Wrocław 1991, s. 291 (Biblioteka Myśli Semiotycznej; 11).
32 Por. W. Pohl, A. Kobsa, O. Kutter, User modei acquisition heuristics based on dialog acts, 

[w:j International Workshop on the Design of Cooperative Systems, Antibes-Juan-les-Pins, 
France 1995, s. 471-486. [dostępne w sieci pod adresem: http://fit.gmd.de/~kobsa/papers/ 
1995-COOP95-kobsa.ps]

33 A. Kobsa, User modeling in dialog systems..., s. 227 i n.
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prawdopodobne. Model użytkownika może zawierać zatem dane nieprawdzi
we. Dlatego tak ważne jest, by model miał charakter dynamiczny i mógł być 
modyfikowany w miarę dostarczania systemowi nowych informacji.

Szczegółową charakterystykę technik wnioskowania o użytkowniku przez 
system na podstawie jego pytań i innych wypowiedzeń w trakcie interakcji 
z systemem oraz listę przykładowych reguł heurystycznych znaleźć można 
w pracy Pohla, Kobsy i Kuttera34. Starają się oni opracować takie sposoby 
wnioskowania i utworzyć taki zestaw reguł heurystycznych, by były one nieza
leżne od dziedziny i dały się zastosować w systemach powłokowych (shell sy
stems) modelowania użytkownika. Należy sobie zdawać jednak sprawę z tego, 
że większość reguł heurystycznych jest zależna od dziedziny, co oznacza, iż 
z tego samego pytania można wyciągnąć różne wnioski o zamierzeniach użyt
kownika. Większość reguł heurystycznych zestawionych w cytowanym opra
cowaniu dotyczy wnioskowania o wiedzy użytkownika. Oto przykłady nie
których reguł:

• reguła poprawnego użycia {jeżeli użytkownik posługuje się prawidłowo 
obiektami i pojęciami, to znaczy, że je zna),

• reguła niepoprawnego użycia (jeżeli użytkownik posługuje się nieprawi
dłowo obiektami i pojęciami, to znaczy, że ich nie zna),

• prośba o wyjaśnienie (jeżeli użytkownik zwraca się do systemu z proś
bą o wyjaśnienie jakiegoś pojęcia, to znaczy, że go nie zna),

• prośba o szczegółowe informacje (jeżeli użytkownik chce być poinfor
mowany o bardziej szczegółowych charakterystykach jakiegoś obiektu to zna
czy, że zna ten obiekt),

• sprzężenie zwrotne (jeżeli reakcja użytkownika na odpowiedź systemu 
sformułowaną w oparciu o założenia dotyczące użytkownika poczynione przez 
system i umieszczone w jego modelu jest pozytywna, wtedy prawdopodobień
stwo słuszności tego założenia wzrasta, jeżeli jest negatywna, prawdopodo
bieństwo maleje).

Ochrona danych przechowywanych w modelach użytkowników
Budowanie modeli użytkowników przez różnorodne systemy wiąże się 

z przechowywaniem modeli w pamięci komputera. A. Kobsa35 zauważa, iż 
z faktem tym wiąże się szereg istotnych problemów etycznych i prawnych, 
które wymagają rozstrzygnięcia.

Po pierwsze, rodzi się pytanie, czy użytkownik powinien być świadomy te
go, że system buduje jego model. Odpowiedź na to pytanie -  jak podkreśla 
Kobsa -  nie jest ani łatwa, ani jednoznaczna. Narzucające się rozwiązanie, po
legające na stworzeniu mechanizmów umożliwiających użytkownikowi wybór 
opcji modelowania lub jej odrzucenie, jest tylko pozornie oczywiste. Pomijając 
trudności techniczne, trzeba też zauważyć, że użytkownik świadomy tego, że 
jest modelowany może skutecznie ukrywać swoje cele, preferencje itp.

Po drugie, należy zastanowić się nad tym, czy i w jakim stopniu użytkow
nik powinien mieć kontrolę nad danymi, które są umieszczane przez system 
w jego modelu oraz opracować sposoby kontroli. Nie jest to problem bagatel
ny, gdyż użytkownik nie może być pewien, jakie założenia dotyczące jego oso

34 W. Pohl, A. Kobsa, O. Kutter, User model acquisition heuristics...
35 Por. A. Kobsa, User modeling in dialog systems..., s. 225 i n.
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by przyjmie moduł modelowania wbudowany w system. Jak zauważono wy
żej, wnioski dotyczące użytkownika -  formułowane w oparciu o procedury 
heurystyczne -  są jedynie prawdopodobne. Może się zatem zdarzyć, że część 
z nich jest fałszywa. Jest ich ponadto bardzo dużo, a sposób ich reprezento
wania w pamięci komputera jest trudny do przełożenia na język naturalny. 
Z kolei zapewnienie całkowitej kontroli użytkownika nad danymi umieszczany
mi w modelu może doprowadzić do fałszowania rzeczywistości i kreowania 
przez użytkownika własnego, pożądanego obrazu.

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej wątpliwości, Kobsa formułuje listę wy
tycznych dla systemów informacyjnych wyposażonych w moduł modelowania 
użytkownika. Podkreśla on, że:

• Użytkownik powinien być świadomy, że w system informacyjny wbudo
wany jest moduł modelowania użytkownika.

• Użytkownik powinien być świadomy, że system informacyjny może po
pełniać błędy (także w obrębie modelu).

• Użytkownik powinien mieć możliwość rezygnacji z opcji modelowania, 
przy jednoczesnej świadomości, że rezygnacja oznaczać może obniżenie po
ziomu usług systemu, a nawet całkowitą odmowę współpracy.

• Należy unikać przechowywania w modelu użytkownika danych o długo
trwałym znaczeniu, niewiążących się bezpośrednio z sytuacją wyszukiwawczą 
i realizowanym zadaniem.

• Należy chronić dane przechowywane w modelu i zapobiegać jakimkol
wiek formom ich nieautoryzowanego użycia36.

Modelowanie użytkownika w systemach informacyjnych jest nową dziedzi
ną badań i zastosowań. Wypracowanie doskonałych metod i technik wymaga 
jeszcze wielu wysiłków. Problematyka ta wpisana jest w cały zespół przedsię
wzięć, których celem jest projektowanie systemów interaktywnych, współpracu
jących z użytkownikiem, wykorzystujących język naturalny do porozumiewania 
się z nim. Efektywna współpraca użytkownika i systemu możliwa jest tylko wów
czas, gdy system dysponuje odpowiednio ustrukturowaną i reprezentowaną 
wiedzą o aktualnych celach i planach użytkownika, tworzącą jego model

Summary

Author presents basic issues connected with methods and techniques 
for the user modelling , discusses system- and human- focused approach 
to the process. Special attention is given to the characteristics of those 
techniques for user modelling, which are relied both on stereotype and history 
of interaction between the user and the system and on interaction analysis. 
There are indicated potential legal, ethical problems for the practice of the 
information systems, which might be connected with user modelling.

36 Por, tamże, s. 229 i n.
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