
 

 

Przedmowa 
 
 

Poj cia ‘technologia informacyjna’ i ‘komputer’ nale  do najcz ciej spotykanych wyra e , 

zarówno j zyka potocznego, jak i jego formy wyszukanej. Nie ma przy tym pewno ci, e 

leksykalna definicja jest równie powszechnie znana. Mimo to nagminnie, mo e nawet nazbyt 

cz sto, ale z pewno ci  bez trudu, si gamy po te wspó czesne narz dzia. Zauwa my jednak, e 

podstawowy sposób komunikacji z komputerem wymaga dostosowania technologicznego, 

poniewa  wiat wra e  biocybernetycznych nie jest ewidentnie czytelny dla techniki cyfrowej. 

Temu zagadnieniu po wi caj  uwag  Autorzy niniejszej ksi ki: profesor Witold Malina oraz 

doktor Mariusz Szwoch.  

Podj te przez Autorów dzia ania w zakresie eksploracji tej tematyki zaowocowa y 

znakomitym, bo wyczerpuj cym i zarazem kompaktowym opracowaniem, które – z racji swych 

zalet – b dzie mile widzianym jako pomoc dla studentów informatyki, zw aszcza jej u ytkowych 

podobszarów. W ksi ce zaprezentowano bowiem spójny i klarowny przegl d rozmaitych, tak e 

historycznie uporz dkowanych, koncepcji rozwi za . Na tej podstawie Czytelnik ma szans  

pozna  zró nicowane techniki projektowania interfejsu aplikacji, co jest o tyle istotne, e 

w a ciwe wykorzystanie potencja u u ytkowego oprogramowania w wielkiej mierze zale y od 

efektywno ci multimodalnego transferu informacji mi dzy sprz tem numerycznym i jego 

u ytkownikiem. Dywersyfikacja narz dzi i alternatywno  u ytych rozwi za  determinuj  

funkcjonalno  finalnego oprogramowania, podobnie jak wzornictwo przemys owe mebli 

definiuje ich realn  u yteczno , w ka dym rozwa anym aspekcie. 

Trudno  retrospekcji w dziedzinie interfejsów komputerowych wynika z niedostatku 

odpowiedniej literatury, cz sto eksponuj cej wa ny, cho  przecie  nie jedyny, ich 

humanistyczny wymiar. Analityczna dyskusja historii rozwoju dyscypliny jest trudna tak e z 

powodu konieczno ci wprowadzenia metod klasyfikacji. 

Osobnym problemem jest introspektywna definicja funkcji celu dla rozwa anych narz dzi 

interfejsowych. Dla egzemplifikacji mo na pos u y  si  motoryzacyjn  paralel , dla której 

oczywisto  interfejsu u ytkownika jest wynikiem wiekowej standaryzacji. Warto przy tym 

pami ta , e przyjazne dzi  dla u ytkownika manipulatory samochodu umo liwiaj  jazd  

dowolnym samochodem ka demu posiadaczowi odpowiedniej licencji dla pewnej klasy 

urz dze . W odniesieniu do komputerów nie jest to jeszcze tak intuicyjne, poniewa  stadium ich 

rozwoju jest znacznie wcze niejsze wobec motoryzacji.  
Interfejsy samochodu by y kszta towane przez miliony ludzi w ci gu stu lat; interfejsy 

komputerowe s  dopiero definiowane w procesie automatycznego uczenia si  spo ecze stwa. 
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O ile wi c do  atwo radzimy sobie z projektowaniem unikalnych rozwi za  dla osób 

niepe nosprawnych, o tyle ju  cho by interfejsy dla seniorów nie budz  u nich wielkiej aprobaty, 

mimo zapewnie  producenta czy dystrybutora. 

Zazwyczaj najlepszym sposobem konstytuowania si  tendencji technicznych jest up yw 

czasu. Dla Autorów tej monografii to zdecydowanie zbyt powolny proces. W udany sposób 

niejako wp ywaj  na samoistny rozwój cywilizacji, wychodz c zapewne z za o enia, e „mo na 

uczy  si  na b dach, ale na uniwersytetach jest i szybciej i taniej”. Taka funkcja celu jest 

definiowalna jedynie przy spe nieniu krytycznego warunku brzegowego dog bnego poznania 

obiektywnej rzeczywisto ci.  

W przypadku interfejsów komputerowych nie jest atwo ani o czytelne taksonomie, czy 

proste klasyfikatory, ani o ewidentne wskazówki metodyczne. Dopiero koincydencja 

do wiadczenia, umiej tno ci i wiedzy, wymagaj ca z jednej strony wie ego spojrzenia na 

informatyczn  rzeczywisto , a z drugiej wielopokoleniowej obserwacji rozwoju systemów 

socjotechnicznych stwarza przes anki do formu owania ex cathedra zalece  projektowych. 

W prezentowanej monografii znajdziemy informacj  rzeteln , uporz dkowan  tak, jak tylko 

dojrza y wyk adowca uniwersytecki, z ogromn  praktyk , mo e uczyni . Zawi e i wielow tkowe 

tre ci podane s  przejrzy cie, z wyra nie zarysowan  funkcj  celu dydaktycznego. Wychodz c 

od stylu interakcji, Autorzy prezentuj  przegl d urz dze  tej interakcji s u cych. Spor  cz  

ksi ki po wi cono tak modnym wspó cze nie oknom z paskami narz dziowymi. Uwag  

Czytelnika przykuwa dalej metodologia zarz dzania wieloma oknami, uwzgl dniaj ca typowy 

sposoby wyboru opcji systemowych. Modernistyczny wymiar tego opracowania obejmuje 

multimedialne systemy, wkomponowane w rzeczywisto  wirtualn  i rozszerzon . Dla wielu 

Czytelników najciekawsz  ods on  stanowi  b dzie cz  po wi cona projektowaniu interfejsów 

bezpo rednich, cz cych cz owieka i komputer – na razie pos uszne jeszcze mu narz dzie. 

Wypracowanie zbioru wspólnego zalece  projektowych dla interfejsów komputerowych dla 

kwalifikowanej wi kszo ci u ytkowników zapewne potrwa jeszcze d ugo, ale niniejsza 

monografia profesora W. Maliny i doktora M. Szwocha znacz co nas do tego przybli a. 

Przekazywana Czytelnikom ksi ka stanowi cenny przekaz wiedzy obejmuj cej 

kompendium informacji rozproszonej i cz sto niedocenionej w jej walorach u ytkowych. A 

przecie  nawet najciekawsze wn trze musi mie  atrakcyjn  powierzchowno , aby uzyska  

szans  pe nego wykorzystania w imi  prostych zasad humanizmu. 
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