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Celem artykułu jest przedstawienie warunków, możliwości i ograniczeń doty
czących prowadzenia symulowanego dialogu użytkownika z systemem wyszu
kiwania informacji za pośrednictwem interfejsu. Użycie metafory dialogu użyt
kownika z systemem w projektowaniu interfejsów jest ściśle związane z interak
tywnym charakterem procesu wyszukiwania informacji. Interakcyjność tego pro
cesu odwzorowywana jest poprzez model konwersacyjny1, w którym wyszuki
wanie informacji jest przedstawione jako złożona sieć aktów dialogowych.

Punktem wyjścia dla prowadzonych w artykule rozważań jest omówienie 
różnych możliwości opisu interakcji zachodzących między podmiotami proce
su wyszukiwania informacji: użytkownikiem, pośrednikiem i zasobami systemu. 
Wyspecyfikowanie wielorakich „odmian” i poziomów interakcyjności posłuży ja
ko uzasadnienie wyboru modelu konwersacyjnego uznawanego za najbardziej 
adekwatny do opisu sytuacji wyszukiwawczej. W dalszej części artykułu 
omówiono sposoby pojmowania dialogu człowieka z maszyną oraz opisano 
strukturę dialogu w procesie wyszukiwania informacji, wyodrębniając jego jed
nostki elementarne oraz kolejność i regularność ich występowania. Na zakoń
czenie przedstawiono perspektywy badawcze związane z próbami budowania 
modeli rozumienia dialogu prowadzonego w sytuacji wyszukiwawczej.

Interaktywny charakter procesu wyszukiwania informacji
Większość badaczy akceptuje interaktywność jako immanentną cechę 

procesu wyszukiwania informacji. Trudno jednak byłoby mówić o powszechnej 
zgodności co do sposobu pojmowania interaktywności.

Belkin wiąże procesy interakcji z czynnościami umysłowymi podejmowany
mi przez użytkownika w trakcie wyszukiwania informacji, takimi jak formułowa
nie i reformułowanie pytań oraz ocena relewancji wyszukanych dokumentów. 
Uważa on, że interaktywne podejście do analizowania procesu wyszukiwania 
informacji przenosi punkt ciężkości z dokonywanych w obrębie tego procesu 
zabiegów reprezentowania tekstów i pytań na opisanie mechanizmów rozpo
znawania i zmienności potrzeb informacyjnych i odzwierciedlających je pytań2.

1 Terminu model konwersacyjny użyli A. Stein, U. Thiel: A conversational model of multimodal 
interaction in information systems. W: Proceedings of the 11th National Conference on Artificial 
Intelligenc., Washington, DC, July 11-16 1993, Menlo Park 1993 s. 283-288.

2 Por. N. J. Belkin. C. Cool. A. Stein. U. Thiel: Cases, scripts and information-seeking 
strategies: On the design of interactive information retrieval systems, SCILS Research Report No. 
94-44, Rutgers University, New Brunswick, NJ, November 1994 s. 1 i n.
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Kognitywny aspekt procesów interakcji podkreślają też R mgwersen i P. Bor- 
lund. Wyrażają oni pogląd, że w procesie wyszukiwania informacji interakcja 
zachodzi między różnymi typami struktur poznawczych wszystkich uczestników 
procesu projektowania i wykorzystania systemów wyszukiwania informacji -  
projektantów systemów i technik wyszukiwawczych, osób ustalających reguły 
indeksowania i indeksatorów, autorów tekstów reprezentowanych w systemie 
i użytkowników systemu realizujących określone zadanie wyszukiwawcze3.

Koncepcję odmienną od jednostronnej kognitywnej interpretacji procesu 
interakcji przedstawiają T. Saracevic i A. Spink. Proponują stratyfikacyjny mo
del interakcji obejmujący następujące poziomy wzajemnego oddziaływania 
użytkownika z pozostałymi komponentami procesu wyszukiwania informacji: 
na poziomie powierzchniowym (surface level) użytkownik wchodzi w interak
cję z systemem, na poziomie poznawczym (cognitive level) interakcja zacho
dzi między strukturami poznawczymi użytkownika a wyszukanymi tekstami, na 
poziomie sytuacyjnym {situational level) dochodzi do interakcji między użyt
kownikiem a sytuacją problemową będącą źródłem potrzeb informacyjnych, 
na poziomie emocjonalnym (affective level) interakcja zachodzi między użyt
kownikiem a intencjami i motywacjami oraz wiążącymi się z tym odczuciami 
satysfakcji, frustracji, zaniepokojenia, pośpiechu4.

POZIOM POWIERZCHNIOWY 
Wybór terminów wyszukiwawczych; 
rozpoznawanie cech systemu 
i zasobów informacji; wizualizacja 
rezultatów wyszukiwania

POZIOM POZNAWCZY 
Interpretacja i ocena przydatności 
wyszukanych dokumentów, przys
wajanie i włączanie w struktury 
poznawcze użytkownika zawartej 
w  nich informacji

POZIOM SYTUACYJNY 
Pełne lub częściowe wykorzystanie 
rezultatów wyszukiwania do rozwią
zania problemu

POZIOM EMOCJONALNY 
Doświadczanie przez użytkownika 
uczucia satysfakcji, frustracji, 
pośpiechu związane z  oceną 
rezultatów wyszukiwania

Rys. 1 Stratyfikacyjna koncepcja interakcji użytkownika z systemem wyszukiwania
informacji T. Saracevira

3 Por. R Ingwersen, R Borlund: Information transfer viewed as interactive cognitive process. 
W: Proceedings COUS 2 Second International Conference on Conceptions of Library and Infor
mation Science: Integration in Perspective, October, 13-16,1996. ar. by The Royal School of Li- 
brarianship. ed. R Ingwersen, N.O. Pors, Copenhagen 1996 s. 226 i n.

4 Por. T. Saracevic, A. Spink: Interaction in information retrieval: Selection and effectiveness of 
search terms. „Journal of the American Society for Information Science” 1997 vol. 48, No. 8. 
s. 744. Bardziej szczegółowo stratyfikacyjny model interakcji jest omówiony w: T. Saracevic: Inte
ractive models in information retrieval (IR): A review and proposal. W: Proceedings of the59th An
nual Meeting of the American Society for Information Science. 1996, s. 3-9 (cyt. za: T. Saracevic, 
A. Spink: Interaction...).
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Podstawą interakcyjności procesu wyszukiwania informacji jest dynamicz
ny charakter sytuacji problemowej będącej źródtem potrzeb informacyjnych, 
sprawiający, że większość zadań wyszukiwawczych jest źle zdefiniowana. 
Oznacza to, że treściowe cechy pożądanej informacji nie są dostatecznie pre
cyzyjnie określone w momencie startu procesu wyszukiwania informacji i mo
gą one dodatkowo ulegać redefiniowaniu w trakcie tego procesu, np. pod 
wpływem zmian w zasobach wiedzy użytkownika wywołanych asymilacją in
formacji zawartych w wyszukanych tekstach.

Zmienność
potrzeb
informacyjnych

Niejednorodność
potrzeb
informacyjnych

Źle zdefiniowane
kompleksowe
zadanie
wyszukiwawcze

Unikatowość

Nieprzewidywalność

y \  Interkacyjność

Rys. 2 Cechy zadania wyszukiwawczego

Realizacja źle zdefiniowanych zadań wyszukiwawczych, których parametry 
ulegają zmianom w trakcie ich wykonywania, wiąże się z nieprzewidywalnością 
i nietypowością zachowań informacyjnych użytkowników. Sposobem na każ
dorazowe rozpoznawanie cech dynamicznie zmieniającego się zadania jest 
prowadzenie dialogu z użytkownikiem przez pośrednika, którym jest albo oso
ba fizyczna, albo interfejs użytkownika. Musi on jednak posiadać zdolność ste
rowania dialogiem, by sprostać interakcyjnemu charakterowi procesu wyszu
kiwania informacji. Dlatego też interfejs dialogowy zakładający równopraw
ność użytkownika i interfejsu jako partnerów dialogu, możliwość wymiany ról 
nadawczo-odbiorczych i związanej z tym inicjatywy w sterowaniu dialogiem 
jest uważany za najbardziej adekwatne narzędzie porozumiewania się użyt
kownika z systemem w sytuacji wyszukiwawczej. Interfejs dialogowy powinien 
zapewniać użytkownikowi wsparcie nie tylko na poziomie powierzchniowym 
interakcji, ale także na pozostałych poziomach.

Dialog człowiek -  maszyna
Termin dialog w opisie interakcji użytkownika z maszyną jest używany 

w bardzo szerokim zakresie znaczeniowym. J.-M. Francony zauważa, że posłu
giwanie się terminem dialog w celu określenia interakcji użytkownika z syste
mem zautomatyzowanym jest różnie interpretowane w zależności od tego, czy 
przyjmuje się perspektywę informatyczną, czy też lingwistyczną5. Z punktu wi
dzenia inżynierii programowania każdy rodzaj interakcji użytkownika z syste
mem informatycznym traktowany jest jako akt dialogowy. Z perspektywy lingwi

5 J.-M. Francony: Modelisation du dialogue et representation du contexte d'interaction dans 
une interface du dialogue multi-modes dont tun des modes est dedie a la langue naturelle ecrite. 
These de Doctorat. Universie des Sciences Sociales de Grenoble, Universite Pierre Mendes, s 
37 i n Perspektywę informatyczną określa Francony genie logiciel, lingwistyczną -  dialogue en 
langue naturelle.
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stycznej za dialog uważa się tylko te rodzaje interakcji człowieka z maszyną, 
w których środkiem porozumiewania się użytkownika z systemem informatycz
nym jest język naturalny. Także A. Stein pisze, że w interaktywnych systemach 
wyszukiwawczych, oferujących użytkownikom różne formy komunikowania się 
z systemem „akty dialogowe” mogą być realizowane zarówno za pomocą środ
ków lingwistycznych, jak i nielingwistycznych (np. „kliknięcie” myszką)6.

W prowadzonych tu rozważaniach dotyczących interfejsów użytkownika 
do systemów wyszukiwania informacji skłaniamy się ku przyjęciu „opcji” lin
gwistycznej w opisie dialogu człowieka z maszyną. Język naturalny jest bo
wiem jedynym, dostatecznie bogatym i elastycznym środkiem porozumiewa
nia się, zapewniającym możliwość występowania wielokierunkowych interakcji 
użytkownika i systemu na różnych poziomach.

Użycie terminu język naturalny dla określenia systemu językowego służą
cego jako narzędzie porozumiewania się użytkownika z systemem wyszukiwa
nia informacji w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu interakcji wymaga 
jednak uwzględnienia pewnych zastrzeżeń i ograniczeń. Wynikają one z nie- 
równoprawności partnerów dialogu w zakresie umiejętności i sprawności 
w posługiwaniu się językiem naturalnym.

Po pierwsze, dialog między użytkownikiem i systemem wyszukiwania infor
macji odbywa się za pośrednictwem języka naturalnego pisanego7. Jak za
znacza Brunner taki „pisany” dialog ma charakter unikatowy, łącząc cechy te
kstu pisanego i mówionego dyskursu8.

Po drugie, język naturalny wykorzystywany w dialogu człowieka z maszyną 
jest nierównoważny temu, jakim posługują się ludzie w koniaktach interperso
nalnych. W celu precyzyjnego opisania tego języka A. Jónsson wprowadza -  
za Grishmannem i Kittredgem9 -  pojęcie podjęzyka (sublanguage), czyli 
podzbioru języka naturalnego, który jest wykorzystywany jako medium w pro
cesie interakcji człowieka z systemem komputerowym w określonej sytuacji 
zadaniowej lub problemowej. Francony, posługując się terminologią Falzo- 
na10, nazywa język porozumiewania się z systemem zautomatyzowanym języ
kiem operacyjnym {langage operatif). Specyfika języka naturalnego używane

6 A. Stein, U. Thiel: A conversational model... op cit s. 283.
7 Ograniczenie to wynika z wykorzystywanych obecnie aplikacji interfejsowych do systemów 

wyszukiwania informacji opartych na pisanym języku naturalnym. Należy jednak zaznaczyć, iż 
równolegle prowadzone są także prace związane z aplikacjami zorientowanymi na język mówiony. 
Prace nad interfejsami pisanymi (written interfaces) oraz interfejsami mówionymi (speech interfaces) 
mają wiele punktów stycznych. Projektowanie interfejsów mówionych wymaga jednak opracowa
nia całego szeregu rozwiązań dodatkowych, np. o charakterze technologicznym, a dotyczących 
takich zagadnienień jak rozpoznawanie mowy, reprodukowanie mowy i syntezowanie mowy. 
Szczegółową specyfikację tych zagadnień znaleźć można w pracy RH. Vossen: Outline of a com
prehensive assessment methodology for speech-oriented applications. W: Proceedings of the 
Fourth International Conference on Human-Computer Interaction, vol. 1, Congress II: Design and 
Implementation of Interactive Systems: SPEECH RESEARCH AND TECHNOLOGY, s. 478-484. 
Przekrojowy opis rozwoju interfejsów mówionych zawiera praca J. Karat [i in.]: Speech user 
interface evolution.W: Human factors and voice interactive systems. Ed. by D. Gardner-Bonneau, 
Kluver Academic Publishers 1999.

8 Por. H. Brunner [i in.]: An assessment of written/interactive dialogue in information retrieval 
applications. „Human-Computer Interaction’’ 1992 vol. 2, nr 2, s. 197-249.

9 Analysing language in restricted domains. Ed. by R&R Grishmann, I. Kittredge, Lawrence 
Erlbaum 1986 [cyt. zaA. Jónsson: Dialogue management for natural language interfaces: An em
pirical approach. Linkóping 1993].

10 R Falzon: Ergonomie cognitive du dialogue. Pug 1989 [cyt. za J.-M. Francony, Modelisation 
du dialogue... op.cit. s. 42].
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go w roli języka operacyjnego wynika stąd, że jest on wykorzystywany przez 
uczestników dialogu (np. użytkownika i system komputerowy) zmierzających 
do wspólnego celu (np. wyszukania informacji) związanego z realizacją okre
ślonego zadania w obrębie konkretnej dziedziny. Oznacza to, że istnieje wiele 
języków operacyjnych (podsystemów języka naturalnego) pertynentnych wo
bec dziedzin i zadań, posiadających semantykę ograniczoną do tych dziedzin 
i uproszczoną gramatykę. Nie oznacza to jednak, że język operacyjny jest ję
zykiem sztucznym, z którego wyeliminowano wszelkie niejednoznaczności po
przez formalizację leksyki i gramatyki. R Falzon podkreśla, że języki operacyj
ne są tworzone w sposób naturalny i wykorzystywane w typowych powtarza
jących się sytuacjach. Sytuacje nietypowe, wyjątkowe, wymagają wykorzysta
nia możliwości języka naturalnego wykraczających poza język operacyjny11.

Reasumując powyższe rozważania, można przyjąć, że dialog człowieka 
z maszyną oznacza ciąg wypowiedzi człowieka i replik maszyny realizowanych 
za pośrednictwem pisanego języka naturalnego, a ściślej jego podsystemu, 
wyodrębnionego według kryterium dziedziny, celów i typu zadania realizowa
nego przez człowieka.

Odnosząc te ustalenia do dialogu użytkownik -  system wyszukiwania infor
macji, należy podkreślić, iż cechą istotną tego dialogu jest fleksybilność rozumia
na jako wynienność ról partnerów dialogu w jego inicjowaniu i sterowaniu nim. 
Wynika ona z interaktywnego charakteru piocesu wyszukiwania informacji.

Modelowanie dialogu użytkownika z systemem wyszukiwania 
informacji

Sposoby modelowania dialogu użytkownika z systemem wyszukiwania in
formacji zależą od rodzaju zadania realizowanego przez użytkownika.

Zadanie, które jest realizowane przez użytkownika w trakcie interakcji z sy
stemem wyszukiwania informacji, polega według Belkina na wyselekcjonowa
niu z bazy danych systemu tekstów zawierających odpowiedź na pytanie sfor
mułowane przez użytkownika12. Proponuje on podział zadań wyszukiwaw
czych według stopnia otwartości (dobrego/złego zdefiniowania) ich struktury13.

Dobrze zdefiniowane zadania wyszukiwawcze są osadzone w typowej sy
tuacji będącej źródłem względnie stałego i niezmiennego zestawu jednorod
nych potrzeb informacyjnych i reprezentujących je pytań. Wyszukiwanie infor
macji, w które angażuje się użytkownik, realizując dobrze zdefiniowane zada
nie, opiera się na prostym schemacie. Przykładem dobrze zdefiniowanych za
dań wyszukiwawczych jest selekcjonowanie z bazy rekordów spełniających 
określone kryterium formalne. Może nim być występowanie w danym polu cią
gu znaków będącego na przykład nazwą osoby. W odniesieniu do takich za
dań można stosunkowo łatwo orzekać, że proces wyszukiwania został zakoń

11 Uwaga ta cytowana jest za J.-M. Francony, Modelisation du dialogue... op.cit. s. 43.
12 Por. N. J. Belkin: Interaction with texts: Information retrieval as information-seeking 

behaviour, ftp://scils.rutgers.edu. katalog pub/belkin/papers. Belkin używa tu terminu „text” 
w szerokim znaczeniu uporządkowanego zespołu znaków.

13 Por. N. J. Belkin: Intelligent information retrieval: Whose Intelligence, Rutgers-SCILS 
TIPSTER Phase III Research Project. Url: http:i','mariner.rLiaersedu/tipster3/iirs.html. 6 s. 
11.17.2000. Polskiego terminu zadanie wyszukiwawcze użyto w artykule jako odpowiednika Bel- 
kinowskiego terminu information seeking episode.
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czony, w tym sensie, że wyselekcjonowano z bazy wszystkie rekordy spełnia
jące zdefiniowane w pytaniu kryteria.

Przyjęcie założenia o niezmienności i jednorodności potrzeb informacyj
nych jest jednak zbyt uproszczone. Źródłem potrzeb informacyjnych są bo
wiem najczęściej sytuacje problemowe podmiotu cechujące się dynamiczno- 
ścią oraz znacznym stopniem indywidualizacji i nietypowości. Zadania wyszu
kiwawcze osadzone w sytuacjach nietypowych nie poddają się żadnym sche
matom realizacji. Jest to spowodowane niejasnością lub ogólnikowością po
trzeb informacyjnych oraz ich zmiennością w trakcie procesu wyszukiwawcze
go wywoływaną zmianami zachodzącymi w zasobach wiedzy użytkownika.

Ułożenie zadań wyszukiwawczych na kontinuum od prostych i dobrze zde
finiowanych, osadzonych w typowych, zamkniętych sytuacjach, po komple
ksowe i źle zdefiniowane, związane z nietypowymi, otwartymi sytuacjami pro
blemowymi, wyznacza dwa podejścia do modelowania dialogu użytkownika 
z systemem wyszukiwania informacji.

Pierwsze z nich, które można by nazwać zadaniowym14, polega na opra
cowaniu gotowych wzorów dialogów (skryptów dialogowych) odpowiadają
cych typowym zadaniom wyszukiwawczym przewidzianym do realizacji 
w określonym systemie i rekomendowaniu ich użytkownikowi przez system15. 
Podejście to może być zastosowane w odniesieniu do takich dziedzin aplika
cji, w których możliwe jest opracowanie wyczerpującej typologii zadań wyszu
kiwawczych oraz odpowiadających im strategii wyszukiwania informacji16. 
Strategiom tym podporządkowuje się następnie gotowe skrypty dialogowe od
powiednio reprezentowane w systemie i aktywizowane po rozpoznaniu przez 
system zadania realizowanego przez użytkownika. Takie podejście opiera się 
właściwie na pozorowanym dialogu, ponieważ użytkownik nie ma wpływu na 
przebieg dialogu, nie dochodzi do zmiany ról jego partnerów. Przebiegiem 
„dialogu" steruje system, który nie jest zdolny do interpretowania nieoczekiwa
nych, wykraczających poza obrany skrypt dialogowy, zachowań użytkownika.

14 Takiego terminu task-oriented dialogue systems użyta m.ir. A. Stein, J.A. Gulla, U. Thiel: 
Making sense of usersmouse clicks: Abductive reasoning and conversational dialogue modeling. 
W: User modeling: Proceedings of the Sixth International Conference, UM97. Ed. A. Jameson 
[i.in.J, Vienna 1997 s. 90. Dostępne online z url: http://um.org.

15 Ten sposób modelowania dialogu został wykorzystany w projektowaniu np. interfejsu 
MERIT zapewniającego dostęp do części baz danych systemu CORDIS, który zawiera informa
cje o projektach badawczych finansowanych przez Unię Europejską dotyczących nowocze
snych technologii informacyjnych (np. projektu ESPRIT). Idea interfejsu MERIT została oparta 
na adaptowaniu przez użytkowników sprawdzonych sposobów zaspokajania potrzeb informa
cyjnych w określonych sytuacjach problemowych, do pokonywania nowych problemów. Por. 
N.J. Belkin, C. Cool, A. Stein, U. Thiel: Cases, scripts, and information-seeking strategies: On the 
design of interactive information retrieval systems. November 1994, SCILS Research Report No. 
94-44, Rutgers University, New Brunswick NJ, 1994. Dostępne online ftp://scils. rutqers.edu. ka
talog pub/belikn/papers.

16 wiele opisanych w literaturze interfejsów dialogowych do systemów wyszukiwania infor
macji pozwala właśnie na realizację dobrze zdefiniowanych zadań związanych z wąską dziedzi
ną, por. np. W. H. Ward: Extracting information in spontaneus speech. W: Proceedings of the In
ternational Conference on Spoken Language Processing. Yokohama 1994, s. 83-87 opisujący 
system ATIS (Air Travel Information Service) lub S. Constantinides, S. Hansma, C. Tchou, A. Ru- 
dnicky: A schema based approach in dialog control. IV: Proceedings of the International Confe
rence on Spoken Language Proceedings, Sidney 1998, s. 409-412, gdzie przedstawiono system 
rezerwacji hoteli i informacji dotyczących podróży [cyt. za: M. Denecke, A. Waibel: Integrating 
knowledge sources for the specification of a task-oriented dialogue systems. W: Proceedings on 
the Workshop on Knowledge and Reasoning in Practical Dialogue Systems, IJCAI'99. Stockholm 
1999, s. 33-40. Dostępne online, url: http://isl.ira.uka.de/is/
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Przyjęcie punktu widzenia zakładającego, że dialog jest podporządkowany 
strukturze zadania, zaś zadanie czy zespół zadań, jest ściśle powiązane z dzie
dziną aplikacji, mogłoby prowadzić do wniosku, iż przebieg dialogu z syste
mem jest determinowany dziedziną, której system dotyczy. Jest to wniosek 
zbyt uproszczony, nieuwzględniający hierarchii celów użytkownika i związa
nych z nimi planów działania oraz zmienności tych czynników.

Dlatego też odmienne podejście do modelowania dialogu użytkownika 
z systemem dla celów projektowania interfejsów dialogowych opiera się na 
planowaniu dialogu stosownie do rozwijającej się sytuacji wyszukiwawczej i na 
wypracowaniu sposobów interpretowania nieoczekiwanych i niejednoznacz
nych wypowiedzi użytkownika oraz generowania wypowiedzi przez kompo
nent dialogowy systemu. Interpretacja wypowiedzi użytkownika może odby
wać się w kontekście historii rozwoju dialogu17, a także w kontekście sytuacji 
problemowej, która jest źródłem zadania wyszukiwawczego i podporządkowa
nego mu dialogu. Badania związane z tym podejściem zmierzają w wielu kie
runkach. Za najbardziej płodne uznać należy prace polegające na zastosowa
niu różnorodnych technik wnioskowania służących do rozpoznawania celów 
i planów działania użytkownika, w oparciu o analizę jego wypowiedzeń w obrę
bie dialogu18.

Próby interpretowania wypowiedzi użytkownika mogą się też opierać na 
analizie struktury tematycznej dialogu lub jego struktury „intencjonalnej” . To 
ostatnie podejście -  w obrębie którego poszczególne repliki dialogowe są roz
patrywane jako akty mowy spełniające określoną funkcję w obrębie dialogu -  
jest w pewnym sensie najbardziej uniwersalne. Abstrahuje się w nim bowiem 
od tematyki replik dialogowych, związanej ściśle z dziedziną aplikacji i wiedzą 
metasystemową, na rzecz funkcji, jaką określona replika spełnia w obrębie dia
logu (np. oferta, odrzucenie, potwierdzenie).

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, iż wiedza
o strukturze językowej dialogu jest z jednej strony podstawą do określenia 
jego segmentacji, czyli podziału -  według kryterium tematycznego lub funk
cjonalnego -  na repliki dialogowe oraz określenia kolejności replik i ich 
wzajemnej zależności. Z drugiej strony, w oparciu o tę wiedzę można formu
łować wnioski o celach i zamierzeniach partnerów dialogu i planować działania 
zapewniające realizację celów.

Segmentacja dialogu użytkownika z systemem wyszukiwania 
informacji oparta na kryterium funkcjonalnym

Budowanie struktury dialogu -  przy zastosowaniu kryterium funkcjonalnego 
do wyodrębnienia i charakterystyki replik dialogowych -  jest oparta na założeniu
o istnieniu bezpośredniego związku dialogu z działaniem, w tym wypadku 
wyszukiwaniem informacji. Rozpatrywany z punktu widzenia pragmatycznego 
dialog użytkownika z systemem za pośrednictwem interfejsu odznacza się

17 Istotną kwestią, którą należy rozwiązać, jest w tym przypadku rozpoznawanie przez interfejs 
dialogowy np. poprzedników wyrażeń anaforycznych, interpretowanie wypowiedzi eliptycznych, 
itp. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w pracy M. Próchnicka: Interfejsy użytkownika 
umożliwiające komunikowanie się z  systemem w języku naturalnym. „Notes Biblioteczny" 2000 nr 1 
(193), s. 1-15.

f  “ Szerzej na ten temat pisze w pracy M. Próchnicka: Modelowanie użytkownika systemów 
informacyjnych. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2000 nr 2 (76), s. 39-41.
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specyficznymi cechami wynikającymi ze szczególnych właściwości zadania 
wyszukiwawczego oraz zdolności mediacyjnych interfejsu, a także własności 
samego systemu. Niedookreśloność i kompleksowość oraz dynamiczny cha
rakter większości zadań wyszukiwawczych sprawia, iż w wielu przypadkach 
trudno jest im podporządkować schemat dialogu o z góry określonej struktu
rze. Dialog rozwija się raczej w miarę postępu w realizacji zadania, w trakcie 
której mogą nastąpić nieoczekiwane działania ze strony partnerów dialogu.

Przypomnijmy też, że interfejs jest narzędziem ograniczonym w zakresie 
używania języka naturalnego jako środka porozumiewania się z użytkowni
kiem. Wykorzystanie języka naturalnego oznacza w rzeczywistości posługiwa
nie się tylko jego podsystemem o zawężonej leksyce i uproszczonych środ
kach gramatycznych, wyodrębnionym najczęściej według kryterium dziedziny 
lub typu zadania.

Przedstawienie struktury dialogu wymaga okieślenia jego podstawowych 
elementów, ich możliwych kombinacji i kolejności występowania oraz opisania 
przebiegu zmienności ról partnerów dialogu. Ciekawą koncepcję opisania 
struktury dialogu użytkownika z systemem wyszukiwawczym, reprezentowa
nego w postaci sekwencji powtarzalnych cykli dialogowych (subdialogów), za
proponowała A. Stein19. Repliki wchodzące w skład poszczególnych cykli dia
logowych są -  wedle tej koncepcji -  charakteryzowane z punktu widzenia funk
cji, jakie spełniają w obrębie dialogu, np. asertywnej (stwierdzenie, zawiado
mienie), dyrektywnej (rozkaz, prośba), czy komisywnej (zobowiązanie, obietni
ca). Bardziej szczegółowa specyfikacja funkcji wypowiedzeń oraz ich opis zo
stały przedstawione w tabeli 1. W tabeli podzielono wypowiedzenia na dwie 
podstawowe grupy: wypowiedzenia, które powodują postęp dialogu (określa
ne jako stany w obrębie cyklu dialogowego) oraz wypowiedzenia terminalne, 
które powodują zakończenie dialogu i, w następstwie, ewentualne inicjowanie 
nowego dialogu lub subdialogu.

Tab. 1 Akty mowy w obrębie cyklu dialogowego w procesie wyszukiwania informacji
(wg A. Stein)

FUNKCJA WYPOWIEDZENIA 

/AKT MOWY

OPIS

STANY W OBRĘBIE CYKLU DIALOGOWEGO 

U -  UŻYTKOWNIK; S -  SYSTEM

Żądanie U crice aby S wykonał czynność a

Zobowiązanie/ Obietnica S wyraża chęć wykonania czynności a

Akceptacja U zgadza się, aby S wykonał czynność a

Informowanie S stwierdza, że zachodzi fakt p

Ocena U stwierdza, że zachodzi fakt r

STANY TERMINALNE DIALOGU 

ROZPOCZĘCIE NOWEGO CYKLU LUB SUBDIALOGU

Wycofanie żądania U nie chce, aby S wykonał czynność a

Odrzucenie zobowiązania U nie chce, aby S wykonał czynność a

Odrzucenie żądania S nie chce wykonać czynności a

19 A. Stein, J. A. Gulla, U. Thiel: Making sense of users' mouse clicks...
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Przedstawiony w tabeli model segmentacji dialogu przypisuje centralną ro
lę funkcjom wypowiedzeń. Z kolei funkcje wypowiedzeń wyznaczają możliwe 
sekwencje i cykle aktów dialogowych, określają wymienność ról nadawcy 
i odbiorcy przypisywanych użytkownikowi i systemowi oraz ich wzajemne wo
bec siebie oczekiwania. Należy także podkreślić, iż model ten abstrahuje od 
zawartości semantycznej wypowiedzeń, co nadaje mu walor niezależności od 
dziedziny zastosowania systemu.

Perspektywy badawcze w zakresie projektowania interfejsów 
dialogowych

Przedstawiony powyżej obraz struktury dialogu użytkownika z systemem 
wyszukiwania informacji oraz charakterystyka regularności występowania po
szczególnych jego elementów jest jedynie etapem na drodze do projektowa
nia interfejsów naśladujących rzeczywisty dialog w języku naturalnym. Jednym 
z istotnych warunków tworzenia interfejsów o zdolnościach mediacyjnych bliż
szych zdolnościom mediacyjnym człowieka w interakcji z systemem wyszuki
wania informacji jest zbudowanie modeli rozumienia i tworzenia wypowiedzi 
występujących w obrębie dialogu. Wykreowanie takiego modelu wymaga 
odrzucenia liniowej interpretacji dialogu przedstawianego w postaci sekwencji 
aktów mowy. Należy ją zastąpić interpretacją przestrzenną, wedle której dialog 
jest strukturą ponadzdaniową -  tekstem20, składającym się z wielu poziomów. 
Poszczególne wypowiedzi w obrębie dialogu mają charakter intencjonalny, zaś 
powiązania między nimi nie są usytuowane jedynie na płaszczyźnie lingwi
stycznej, ale wynikają także z relacji wypowiedź -  wypowiadający.

Za najważniejszą cechę konstytutywną tekstu uznaje się jego spójność21. 
Spójność tekstu umożliwia rozumienie, zaś poznanie i zastosowanie reguł za
pewniających spójność -  konstruowanie tekstu. Określenie reguł spójności 
i ich formalizacja miałyby szczególnie istotne znaczenie dla projektowania tych 
sposobów porozumiewania się człowieka z systemem komputerowym, które 
naśladują dialog. Spójność tekstu jest jednak pojęciem kompleksowym i wie
lowymiarowym. Jak dotąd nie zdołano wypracować pełnego systemu formal
nych wyznaczników spójności tekstu. Jest to spowodowane głównie tym, że 
spójności tekstu nie poszukuje się jedynie w jego warstwie powierzchniowej 
wynikającej z budowy syntaktycznej zdań tworzących tekst, ale także w war
stwie semantycznej, którą znacznie trudniej podporządkować rygorom formal
nym. Warchala wskazuje także na to, iż wyznaczników spójności tekstu należy 
poszukiwać również poza jego strukturą syntaktyczno-semantyczną -  w kon
tekście lub w konsytuacji22. Uważa on bowiem, że tekst, aby byt spójny, musi

20 Określenie dialogu jako „specyficznego tekstu" znajdujemy w pracy J. Warchala: Dialog 
potoczny a tekst. Katowice 1991, s. 13. Przyjmując założenie, że wypowiedź (będąca elementem 
dialogu) jest aktem użycia języka, którego celem jest porozumiewanie się z innymi, Warchala de
finiuje dialog jako „specyficzny tekst językowy o uporządkowanej strukturze kolejno po sobie nastę
pujących inicjacji i reakcji w obrębie wymiany. Jego specyfika wypływa [...] z tego, że jest tekstem 
współtworzonym w danej sytuacji komunikacyjnej przez przynajmniej dwa podmioty sprawcze, 
które na przemian stają się nadawcą lub odbiorcą [...]".

21 Wyczerpujący zestaw kryteriów tekstowości oraz zasad regulujących komunikowanie się 
za pośrednictwem tekstów znajdujemy u R.-A. de Beaugrande'a i W. U. Dresslera: Wstęp do lin
gwistyki tekstu. Tłum. A. Szwedek. Warszawa 1990, s. 15-32. Kryteria tekstowości obejmują, 
obok spójności, (cohesion) takie cechy, jak koherencja (coherence), intencjonalność (intentio- 
nality), akceptabilność, informatywność. sytuacyjność i intertekstowość (intertextuality).

22 J. Warchala: Dialog potoczny... op.cit. s. 15-19.
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dodatkowo „spełnić warunek stosowności kontekstualnej i sytuacyjnej”23, wy
nikający stąd, że transmitowanie tekstu od nadawcy do odbiorcy zachodzi 
w konkretnej sytuacji, a kontekst dla tworzenia i odbioru tekstu stanowi wiedza 
nadawcy i odbiorcy, ich systemy przekonań, postaw, poglądów. Spostrzeżenie 
to jest niezwykle istotne, gdy analizuje się dialog człowieka z systemem za po
średnictwem interfejsu. Wynika z niego bowiem, że warunkiem rozumienia dia
logu, a więc i porozumienia między użytkownikiem a systemem, czyli osiągnię
cia celu poszukiwań, jest odpowiedni poziom wiedzy nie tylko lingwistycznej, 
ale i pozalingwistycznej, dotyczącej sytuacji wyszukiwawczej i problemowej, 
posiadanej przez obu partnerów dialogu.

Droga rozwoju w projektowaniu interfejsów dialogowych wiedzie od aprio
rycznie ustalanych skryptów dialogowych, poprzez segmentację dialogu, opar
tą najczęściej na kryteriach funkcjonalnych i modelowanie dialogu jako sekwen
cji akcji i reakcji o określonej z góry kolejności, wynikającej z funkcji wypowie
dzeń, po próby budowania modeli rozumienia dialogu. Przyjęcie określonego 
podejścia do modelowania dialogu użytkownika z systemem zależy od dziedzi
ny aplikacji. Wydaje się, iż w odniesieniu do systemów wyszukiwania informa
cji najbardziej płodnym kierunkiem poszukiwań jest tworzenie i doskonalenie 
modeli rozumienia dialogu, wymagające połączenia szczegółowej wiedzy dzie
dzinowej, teorii wyszukiwania informacji i wiedzy lingwistycznej.

Summary

Author presents conditions, possibilities and limitations connected with 
running simulated dialogue between user and information retrieval system 
through interface. There has been justified the selection of the conversational 
model as the most adequate for reflecting the information retrieval process. 
There has been characterised information retrieval process as multilevel 
arrangement of interactions ongoing between the subjects of the process: 
user, intermediary and system's assets. There have been discussed ways of 
understanding of the dialogue between the human being and machine. Author 
also describes the structure of the dialogue in the information retrieval process, 
separating its elementary units and succession and regularity of their 
occurrence. There have been presented research prospects connected with 
attempts of creating models for understanding the dialogue during information 
retrieval situation.

23 Tamże, s. 18.
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