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Wstęp



Zmiany XX i XXI wieku

● ENIAC – pierwsze prototypy komputerów

● dynamiczny rozwój branży IT

● sztuczna inteligencja i inteligentne systemy

Co dalej?



Interakcja człowiek - komputer 



Definicja

Human - Computer Interaction – odrębna dyscyplina, 

zajmująca się projektowaniem interakcji użytkownik-system.

Najważniejszym punktem staje się więc użyteczność systemu 

dla człowieka.

 



Cele interakcji człowiek – komputer 

● Projektowanie

● Analiza

● Udoskonalanie



Aspekt społeczny

Interakcja człowiek-komputer to nie tylko zagadnienia z 

zakresu informatyki i ergonomii.

W tym przypadku omówiony zostanie wpływ interakcji 

człowiek-komputer na zmiany w strukturze społecznej.



Kiedyś i dziś



Przeszłość

Ograniczony dostęp do komputerów, tylko dla 

jednostek wojskowych lub uczelnianych sprawiał, iż 

interfejs użytkownika był mniej przychylny, a tym 

samym również mniej „uzależniający” dla użytkownika.



Współczesność

Zmiany w interakcji człowiek-komputer lub komunikacji 

człowiek-komputer doprowadziły do:

● zmiany w modelu uczenia się i przyswajania wiedzy – z 

linearnego na binarny

● powstanie społeczeństwa informacyjnego

● interfejs jest projektowany tak, aby trafił do jak największej 

liczby osób

● ułatwianie pewnych aspektów, tworzenie inteligentnych 

systemów



Współczesność

Źródło: http://www.bartoszewski.pr.radom.pl/kck_d/kck_2011-12_w1.pdf 

WspółczesnośćWspółczesnośćWspółczesność



Wpływ przemian na społeczeństwo

● łatwość i dostępność korzystania z interfejsu bywa 

uzależniająca dla użytkownika i absorbująca czas

● problem z komunikacją społeczną w świecie realnym – 

zaburzenia komunikacji interpersonalnej

● przeciążanie sfery emocjonalnej



Podsumowanie
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