
 

PRACA POGLĄDOWA 

Interfejsy człowiek–komputer dla  

osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku 

Human-computer interfaces for disabled and  
elderly people 

Emilia Mikołajewska1, Dariusz Mikołajewski2,3 

STRESZCZENIE 

Wykorzystanie komputera może dać osobie niepełnosprawnej niezależność, 
poczucie zwiększonej produktywności oraz wzrost szacunku do samego siebie. 
Istnieje zatem stała potrzeba wdrażania osób niepełnosprawnych w użycie kom-
puterów oraz rozwiązań dostosowujących komputery do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Stanowi to ogromne wyzwanie w związku z rosnącą liczbą osób 
niepełnosprawnych oraz starzeniem się społeczeństwa. Artykuł stanowi próbę 
oceny stopnia wykorzystania możliwości w omawianym zakresie. 

SŁO WA KLU C ZO WE  
społeczeństwo informacyjne, informatyka, komputer, zastosowania medyczne, 
osoby niepełnosprawne, osoby w podeszłym wieku 

ABSTRACT  

The use of a computer may give disabled people independence, a feeling of in-
creased productivity and an increased sense of self-respect. Thus there is a con-
stant need to train disabled people in the use of computers and associated assis-
tive technology. This task contitutes an enormous challenge because of both the 
increasing number of disabled people and the ageing population. This article 
aims at investigating the extent to which the available opportunities in this area 
are being exploited. 
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WPROWADZENIE  

Zapewnienie efektywnej interakcji człowiek–kom-
puter (human-computer interaction – HCI) wymaga 

interdyscyplinarnego połączenia osiągnięć techniki 
z wiedzą z zakresu neurofizjologii, biomechaniki, 
ergonomii, kognitywistyki, psychologii i nauk spo-
łecznych. Wykorzystanie komputerów we współcze-
snym społeczeństwie jest na tyle duże, że interakcja 
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człowiek–komputer stała się samodzielną dziedziną 
nauki. Jej celem jest zwiększenie użyteczności syste-
mów komputerowych i ich poszczególnych elemen-
tów składowych. Istotą HCI jest zbadanie, w jaki 
sposób ludzie zachowują się we współpracy z kompu-
terem oraz jak integracja percepcji, motoryki i proce-
sów poznawczych użytkownika działa w procesie 
interakcji z komputerem.  
Szczególną grupą użytkowników komputerów są 
osoby z różnego rodzaju deficytami. Wykorzystanie 
komputera może dać takim osobom niezależność, 
poczucie zwiększonej produktywności oraz wzrost 
szacunku do samego siebie. Istnieje zatem stała po-
trzeba wdrażania osób niepełnosprawnych w użycie 
komputerów oraz rozwiązań dostosowujących kompu-
tery do ich potrzeb. Stanowi to ogromne wyzwanie 
w związku z rosnącą liczbą osób niepełnosprawnych 
oraz starzeniem się społeczeństwa. Artykuł stanowi 
próbę oceny stopnia wykorzystania możliwości 
w omawianym zakresie. Praca koncentruje się na 
czynnikach istotnych przy doborze komputerów dla 
osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku oraz 
determinantach postępu w tej dziedzinie. 

Interfejsy człowiek–komputer 

Interfejs człowiek–komputer (human-computer inter-

face) określa sposób, w jaki użytkownik komunikuje 
się z komputerem. Zasadnicze funkcje interfejsu 
człowiek–komputer obejmują: wspomaganie pracy 
użytkownika, zapewnienie użytkownikowi dostępu do 
danych przechowywanych na komputerze i operacji 
na nich, zarządzanie informacją oraz ergonomię 
i organizację pracy. 
W znaczącej części przypadków użytkownik nie musi 
nic wiedzieć o sterowanym systemie, poza znajomo-
ścią jego obsługi. Tak więc interfejs na komputerze 
wcale nie musi dotyczyć samego komputera, lecz 
może sterować np. zewnętrznym systemem (np. inte-
ligentnym domem). Szybki rozwój takich rozwiązań 
rozpoczął się we wczesnych latach 80. ubiegłego 
wieku, wraz z rozpowszechnieniem się graficznych 
interfejsów użytkownika (graphic user interface –  
GUI). Pozwalały one w podstawowym stopniu kształ-
tować wielomodalną (tj. wykorzystującą więcej niż 
jeden zmysł) komunikację człowieka z komputerem 
przez: obraz nieruchomy, obraz ruchomy i tempo jego 
zmian, zmianę kolorów lub podświetlenia, ich lokali-
zację na ekranie, komunikaty dźwiękowe, reakcję 
komputera na wprowadzane komendy i dane itp. Moż-
liwa stała się złożona nawigacja. Odtąd prostota lub 
złożoność interfejsu może decydować o jego ocenie 
przez użytkownika w zakresie złożoności i walorów 
użytkowych całego systemu. Opracowanie prostego 
i  przejrzystego interfejsu użytkownika pozwoli 

uczynić bardziej zrozumiałym działanie skompliko-
wanych urządzeń. Jakość interfejsu to parametr po-
strzegany przez użytkownika, nie zawsze mierzalny 
obiektywnie – stąd zaprojektowanie właściwego inter-
fejsu jest prawdziwą sztuką. 
Oprócz podejścia indywidualnego do użytkownika, 
ważne są również funkcje i całe systemy pracy zespo-
łowej (groupware, computer supported cooperative 

work – CSCW), realizowane obecnie przez wykorzy-
stanie zarówno tradycyjnych systemów teleinforma-
tycznych (jak w MS SharePoint), jak i systemów rze-
czywistości wirtualnej (Virtual Reality – VR) czy 
rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality – 
AR, AugR). Przykładem są tu systemy wykorzystują-
ce teleobecność czy systemy medyczne umożliwiające 
zdalne prowadzenie zabiegu chirurgicznego [2,3].  

Ryc. 1. Miejsce interfejsu człowiek–komputer w procesie 
interakcji (wariant) [1]. Aplikacja (grupa aplikacji) może mieć 
więcej niż jeden interfejs o sposobie i zakresie dostępu zależnym 
np. od szczebla, obszaru obowiązków użytkownika,  
a w przypadku osób niepełnosprawnych – od rodzaju i stopnia 
deficytu. 
Fig. 1. Place of human-computer interface within process of 
interaction (option) [1]. Application (group of applications) can 
have more than one interface with way and range of access 
depending on e.g. level and area of user responsibility, and 
among the disabled: kind and level of deficit). 
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Ergonomia, użyteczność, skuteczność 

Interfejsy człowiek–komputer muszą uwzględniać 
ograniczenia człowieka: 
‒ czasy manualnej reakcji użytkownika, definiowane 

przez prawo Fittsa, 
‒ łatwość manipulacji (ergonomię manipulatorów) 

oraz wpływ zmęczenia i jednostajnych powtarzal-
nych ruchów, 

‒ łatwość odszukania istotnych informacji, szybkość 
postrzegania i ograniczenia zmysłów człowieka, 

‒ reakcje człowieka na atrakcyjność bodźców i wy-
szukiwanie odmienności, 

‒ poziom koncentracji, 
‒ mniejszą wiedzę użytkownika w stosunku do wie-

dzy projektanta interfejsu, 
‒ wiek i zaawansowanie użytkownika oraz jego 

zróżnicowane reakcje (tzw. prowadzenie użytkow-
nika), 

‒ zróżnicowanie kulturowe, 
‒ użyteczność (usability, easy-to-learn, easy-to-use), 

tj. dobre wspomaganie wykonywania określonych 
zadań użytkownika, 

‒ u pacjentów niepełnosprawnych, ciężko chorych 
i  w podeszłym wieku (deficyty poznawcze i ru-
chowe związane z nabytymi schorzeniami, proce-
sami neurodegeneracyjnymi oraz naturalnymi 
zmianami wynikającymi ze starzenia się). 

Rozwijane są tym samym efektywne narzędzia podno-
szące jakość życia. Jednocześnie należy być świado-
mym możliwych negatywnych konsekwencji: spadku 
wagi relacji międzyludzkich, poczucia osamotnienia 
i  depresji. Interfejs człowiek–komputer o tzw. wyso-
kiej użyteczności powinien zapewnić: 
‒ zgodność ze światem rzeczywistym, czytelne 

i  estetyczne zobrazowanie stanu sterowanego sys-
temu oraz wykonywanych operacji (bez przełado-
wywania niepotrzebnymi w danej chwili informa-
cjami), 

‒ zgodność z oczekiwaniami użytkowników oraz 
efektywność wspomagania użytkownika, 

‒ prowadzenie użytkownika i swobodę sterowania 
systemem (w tym możliwość cofania operacji itp.), 
rozpoznawanie i eliminację błędów użytkownika, 
odporność na błędy i zakłócenia z otoczenia, 

‒ automatyzację typowych zadań, elastyczność 
i  personalizację, 

‒ łatwość instalacji i obsługi, 
‒ spójność dialogu [4,5,6,7]. 
Ważne czynniki technologiczne w zakresie interakcji 
człowiek–komputer obejmują:  
‒ maksymalne zbliżenie do naturalnych interfejsów, 
‒ zarządzanie zasobami wiedzy, system organizacji 

i  prezentacji informacji (należy pamiętać, że samo 
zgromadzenie dużych zasobów informacji nie jest 
równoznaczne z umiejętnością znalezienia wła-
ściwych danych we właściwym momencie), 

‒ rozproszoną inteligencję, 
‒ dyskretny, nienarzucający się sprzęt, mobilną 

i  stacjonarną zintegrowaną infrastrukturę teleko-
munikacyjną, 

‒ bezpieczeństwo [5,6]. 
Najczęściej spotykane wady interfejsów człowiek– 
–komputer to: 
‒ niedostosowanie do potrzeb użytkowników, 
‒ nadmiar informacji, szczególnie przy braku czy-

telnej klasyfikacji prezentowanych danych, 
‒ zbyt słabe wspomaganie realizacji zadań przez 

użytkownika, zbyt zawiła obsługa, 
‒ mała elastyczność i skalowalność (ograniczona 

możliwość dostosowania poszczególnych rozwią-
zań do zmieniających się potrzeb), 

‒ trudności we współpracy z innymi systemami 
(programami), 

‒ niespójność w operacjach manualnych i w war-
stwie prezentacyjnej (np. użytkownik nie widzi 
skutków własnych działań, widzi je z opóźnieniem 
lub częściowo) [8,9,10]. 

Badania 

Badania w zakresie interakcji człowiek–komputer 
obejmują wykorzystanie komputera w płaszczyźnie 
zarówno poznawczej, jak i społecznej oraz organiza-
cyjnej. Jest to konieczne ze względu na tzw. paradoks 
produktywności, oznaczający coraz wolniejszy wzrost 
mierzalnej produktywności, przy coraz większych 
inwestycjach we wspomagające ją systemy kompute-
rowe. Komputery stają się coraz szybsze, ale ich użyt-
kownicy za tym nie nadążają. Interfejsy człowiek– 
–komputer muszą to uwzględniać, gdyż projektuje się 
je w sposób przyjazny dla człowieka, a nie dopasowa-
ny do możliwości drugiej strony interakcji, czyli kom-
putera lub nawet całego systemu teleinformatycznego. 
Według zasady Pareto, 80% użytkowników będzie 
wykorzystywało 20% funkcji interfejsu. Dostosowu-
jąc do użytkownika niezbędne elementy regulacyjne 
oraz obrazowane informacje, interfejs dynamicznie 
wychwytuje te 20%, oszczędzając moc obliczeniową 
oraz skracając do minimum czas potrzebny na reakcję 
systemu. Najczęściej wykonywane polecenia stają się 
łatwo dostępne, a złożone, niezbyt często używane 
operacje – mogą być, w celu uniknięcia błędów, po-
przedzone krótką wskazówką. Interakcja człowiek– 
–komputer stawia zatem przed naukowcami następu-
jące zasadnicze problemy badawcze: 
‒ techniki stosowane przez ludzi podczas rozwiązy-

wania zadania – można badać m.in. za pomocą 
techniki GOMS (goals, operators, methods, selec-

tion rulet – cele, procedury, metody, zasady wybo-
ru), która pozwala określić czas na wykonanie za-
dania i opanowanie go oraz zbadać możliwe do 
popełnienia błędy w celu ich eliminacji, 
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‒ przebieg procesów poznawczych podczas współ-
pracy człowieka z komputerem, co można pokazać 
m.in. za pomocą modelu Executive Process – In-

teractive Control (EPIC), który pozwala porównać 
dwa różne rozwiązania stosowane w tym samym 
celu, badać koordynację ręka–oko, współdziałanie 
obu rąk czy wykonywanie dwóch czynności rów-
nocześnie (np. kierowanie samochodem i rozmowa 
przez telefon komórkowy), 

‒ współpraca grup ludzi wykonujących wspólnie 
zadanie, co można obrazować m.in. metodą Distri-
buted Cognition, służącą do badania współdziała-
nia zespołów ludzkich (w tym podziału ról i wpły-
wu otoczenia) w sytuacjach związanych z brakiem 
czasu oraz potrzebą koordynacji (np. współdziała-
nie zespołu na sali operacyjnej w centrach symula-
cji medycznej), 

‒ wpływ czynników ogólnych (właściwych dla 
wszystkich ludzi) oraz wiedzy specjalistycznej 
(czynników indywidualnych i wyuczonych strate-
gii) na szybkość przetwarzania informacji i odnaj-
dywania właściwych danych, 

‒ wpływ rodzaju źródła informacji na stopień ich 
wiarygodności oraz sposób ich rozpoznawania 
i  klasyfikacji przez użytkowników, 

‒ dodatkowo w obszarze interakcji osób z deficyta-
mi: wpływ tych deficytów na możliwości wyko-
rzystania poszczególnych modalności do komuni-
kacji z komputerem.  

Tabela I. Wady i zalety klasycznych interfejsów typu WIMP (window, 
icon, menu, pointer device) 
Table I. Advantages and disadvantages of WIMP (Window, Icon, 
Menu, Pointer device) interfaces 

 
Wady Zalety 

Obraz tylko 2D 

Brak rozpoznawania mowy, 
gestów, mimiki itp. 

W większości wypadków wykorzy-
stana tylko jedna ręka 

Ograniczone komunikaty  
dźwiękowe 

Brak możliwości zaawansowanej 
komunikacji multimodalnej 

środowisko bardziej przyjazne 
dla początkującego użytkownika 
od interfejsów tekstowych, 

przyzwyczajenie użytkowników, 

czytelność, 

jednoznaczność, 

efektywność, 

elastyczność 

 
Badania w zakresie projektowania interakcji (interac-

tion design – IxD) mają na celu znalezienie sposobu 
zabudowania założonych funkcjonalności systemu 
w przyjaznej dla użytkownika formie dostępu (inter-
fejsie). Jest to realizowane głównie przez projektowa-
nie zorientowane na użytkownika (user-centered de-

sign – UCD), przy czym potrzeby, wymagania i ogra-
niczenia docelowego użytkownika są badane na każ-
dym etapie procesu projektowego. Użytkownicy wy-
bierają bowiem zwykle rozwiązania łatwe do obsługi, 
atrakcyjne wizualnie i użyteczne.  
Postrzeganiem wzrokowym człowieka rządzą podsta-
wowe reguły oparte na: bliskości elementów, podo-
bieństwie elementów, domknięciu, tj. uzupełnianiu 

przez umysł obrazu o spodziewane elementy, poszu-
kiwaniu wspólnej drogi (połączenia), skokach i za-
trzymywaniu wzroku na określonych punktach. Efekty 
te można osłabiać lub wzmacniać dodatkowymi bodź-
cami dźwiękowymi (sygnały, komunikaty głosowe), 
wzrokowym itp. [11]. Postrzeganie i koncentrację 
użytkownika można więc w pewnym stopniu kształ-
tować.  
Istotne jest również wykorzystanie odpowiednich 
barw: 
‒ istnieją standardy percepcji barw, tzw. standardy 

nawigacyjne, klasyczne znaczenia im przypisywa-
ne (czerwona, pomarańczowa, zielona) oraz ko-
nieczność adaptacji kulturowej w tym zakresie, 

‒ spójność i harmonia kolorystyczna – powoduje 
uniknięcie chaosu, dezorientacji użytkownika 
i  odwracania jego uwagi, 

‒ unikanie stosowania jaskrawych kolorów męczą-
cych odbiorcę, 

‒ konieczność zapewnienia kontrastu i tła, 
‒ zbyt skromna liczba barw również jest niewskaza-

na, np. na stronach internetowych przyjmuje się 
jako standard 5 ± 2 barw, 

‒ uwzględnianie możliwego daltonizmu i innych 
deficytów użytkownika, 

‒ unikanie niektórych kombinacji barw odległych od 
siebie na widmie, mogących powodować bóle 
głowy i zaburzenia widzenia. 

Miganie napisu/ikony zwraca uwagę użytkownika, 
jednak zbyt wiele informacji migających jednocześnie 
rozprasza go. Ważne jest umiejscowienie informacji, 
na podstawie badań skupiania wzroku za pomocą 
okulografu (eye tracker), odmienne u użytkowników 
początkujących i zaawansowanych. Istotne jest więc 
intuicyjne i użyteczne rozmieszczenie elementów 
interfejsu w przestrzeni, dostosowane do sposobu 
sterowania. Trzeba pamiętać, że eye tracking spraw-
dza, w którym punkcie skupiony jest wzrok człowie-
ka, natomiast nie jest w stanie kontrolować jego uwa-
gi. Badania pokazują również, że w komunikacji 
człowieka z komputerem dominują w zasadzie dwa 
kody, przekładające się na styl interakcji: 
‒ alfabetyczny – mówiony lub pisany (jak w sms), 

czasem równoważne dzięki programom odczytują-
cym wiadomości tekstowe, 

‒ ikonograficzny – ikony na ekranie (np. kosz czy 
format pliku) oraz emotikony. 

Panuje pogląd, że symbole ikonograficzne są łatwiej 
przyswajalne, co pokazują badania nad grami dla 
dzieci. Trwa walka o prymat elementów graficznych 
(por. Windows 8 czy „kafelkowe” menu dotykowe 
w wielu tabletach i smartfonach) z tekstowymi. O ile 
zdjęcie czy rysunek mogą przenosić znaczną liczbę 
informacji, to jednak z reguły zajmują znacznie więcej 
miejsca w pamięci niż wiadomość tekstowa, dłużej 
trwa też ich przesłanie. Nabiera to większego znacze-
nia w sieciach pracujących z małymi szybkościami 
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transmisji oraz w systemach przetwarzających dużą 
liczbę grafik [12,13]. 
W zakresie badań nad sterowaniem komendami gło-
sowymi z wykorzystaniem systemów rozpoznawania 
mowy (speech recognition) największy nacisk jest 
kładziony na: 
‒ zwiększenie liczby rozpoznawanych komend  

(> 1000), 
‒ zwiększenie dokładności rozpoznawania do co 

najmniej 95%, w tym przy zmieniających się użyt-
kownikach (speaker independent), dużym zasobie 
słownictwa, możliwych zniekształceniach i zakłó-
ceniach [14], 

‒ przejście do translacji naturalnej (tzw. mowy cią-
głej – continous speech) dzięki implementacji re-
guł gramatycznych i składniowych [15], 

‒ wprowadzenie tych rozwiązań do przetwarza- 
nia w czasie rzeczywistym w zbiorowiskach ludz-
kich, 

‒ standaryzację i integrację rozwiązań (Sphinks, 
VUST, Lexical Tree Search), również w formie 
elementów systemów wielomodalnych [16]. 

Sterowanie sygnałami bioelektrycznymi mózgu, tj. 
sygnałami elektrofizjologicznymi pobieranymi 
z ośrodkowego układu nerwowego, staje się możliwe 
dzięki interfejsom mózg–komputer (brain-computer 

interface – BCI). Rozwiązania prototypowe (np. niei-
wacyjny Wadsworth BCI System czy implantowany 
Brain Gate2) umożliwiają przede wszystkim obsługę 
„myślą” prostych programów komunikacyjnych oraz 
sterowanie neuroprotezami lub innymi urządzeniami 
[17,18,19,20,21]. 
Rozwój badań z tym zakresie dotyczy: doboru i pozy-
skiwania sygnałów do sterowania interfejsami mózg–
–komputer; samych interfejsów (w tym implantowa-
nych bezinwazyjnie), i ich oprogramowania; procedur 
doboru interfejsu dla konkretnego użytkownika oraz 
treningu w użytkowaniu, zwiększenia efektywności 
systemu przy niskich prędkościach transmisji. 
Rozpoznawanie pisma odręcznego jest możliwe, na-
tomiast coraz częściej stawiane jest pytanie o jego 
celowość w epoce powszechności sms-ów i e-maili. 
Młodsze pokolenia częściej będą pisały szybciej na 
klawiaturze (nawet szczątkowej) niż odręcznie, szcze-
gólnie z użyciem ikon (np. emotikonów) i skrótów. 
Badania nad komunikacją wielomodalną pokazały, 
że mimo znacznego zaawansowania technicznego nie 
zawsze jesteśmy w stanie sprostać jej wymaganiom 
[22,23,24,25,26], przede wszystkim z następujących 
względów: 
‒ każdy z użytkowników może mieć swoją prefero-

waną modalność (sposób przekazu) lub ich grupę – 
w tym kontekście ciekawe wydaje się wykorzysta-
nie najpopularniejszego manipulatora, czyli pilota 
od telewizora i menu ekranowego, 

‒ efektywność interfejsu zależy nie tylko od 
uwzględnienia jak najszerszego przekroju prefe-

rencji użytkowników, ale również możliwych kon-
tekstów użycia, motywacji, szybkości i sposobu 
uczenia się, wieku, doświadczenia oraz właściwo-
ści zadania, 

‒ trudno o jednoznaczność – te same polecenia wpro-
wadzane dowolną modalnością (np. z klawiatury, 
głosowo, naciśnięciem przycisku lub ustalonym ko-
dem) muszą powodować dokładnie ten sam efekt, 

‒ musi być zapewniona synchronizacja czasowa 
między tym, co użytkownicy mówią lub robią 
i  tym co widzą, przekłada się to również na mniej-
szą liczbę błędów dzięki własności „dopełniania” 
informacji przez użytkownika, 

‒ kluczowa jest bezpośrednia wielomodalna dostęp-
ność funkcji typu „cofnij polecenie”, „wyjdź” 
i  „wejdź/wprowadź dane”, 

‒ informacje dynamiczne, odnoszące się do prze-
strzeni czy wyobraźni (np. identyfikacja czy loka- 
lizacja obiektów), odnoszą lepszy skutek przeka-
zywane jako obraz lub obraz z dźwiękiem czy 
krótkimi komunikatami, często z wykorzystaniem 
więcej niż jednej modalności w ramach reakcji 
użytkownika, 

‒ informacje statyczne oraz sygnały alarmowe 
i  informacyjne odnoszą lepszy skutek jako komu-
nikaty dźwiękowe (sygnały lub informacje głoso-
we), najczęściej z wykorzystaniem jednej modal-
ności w ramach reakcji użytkownika, 

‒ użytkownicy chcąc zapewnić prywatność lub po-
ufność komunikacji preferują komunikację inną 
niż głosową, 

‒ pojawienie się błędów musi umożliwiać użytkow-
nikowi niezwłoczne ich poprawienie z użyciem 
innej modalności. 

Odrębnym niezwykle interesującym polem badaw-
czym jest kwestia tzw. wiedzy utajonej człowieka. 
Wiedza ta, bazując na doświadczeniu zebranym przez 
całe życie, stanowi jedno z możliwych rozwiązań 
problemu podejmowania trafnych decyzji w sytuacji 
niepełnej informacji i bardzo ograniczonego czasu. 
Intuicyjny wybór najlepszego rozwiązania, bez szcze-
gółowego rozważania wszystkich za i przeciw, wydaje 
się obarczony dużym ryzykiem, niemniej jednak 
w dużej liczbie przypadków okazuje się trafny. 

Wymagania osób z deficytami w odniesieniu 

do interakcji z komputerem 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz nacisk na 
poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, cięż-
ko chorych i w podeszłym wieku realizowany od 
połowy XX wieku w ramach modelu holistycznego 
oraz biopsychospołecznego podejścia do pacjenta 
spowodował nacisk na wykorzystanie korzyści płyną-
cych z szerszego wykorzystania komputerów również 
w tych grupach pacjentów. 
Wydaje się, że interakcja człowiek–komputer w od-
niesieniu do użytkowników z deficytami nie znajduje 
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w polskim piśmiennictwie naukowym miejsca odpo-
wiadającego wadze tego problemu. Mimo kilku cie-
kawych prac, w tym również naszego autorstwa, oraz 
programów społecznych (w tym finansowanych 
z UE), oferta na rynku krajowym nie wzrosła znaczą-
co, a dość wysokie dotychczas ceny adaptacji kompu-
tera nie spadły. Sytuację tę poprawiają poradniki do-
tyczące doboru komputera i oprogramowania dla osób 
w podeszłym wieku, ważną rolę dydaktyczną odegrały 
w tym zakresie również uniwersytety trzeciego wieku. 
Choć adaptacja komputera do potrzeb osób w pode-
szłym wieku wchodzi w zakres technologii wspoma-
gającej (assistive technology – AT), to w Polsce nale-
ży zarówno do fizjoterapii i rehabilitacji, promocji 
zdrowia, opieki społecznej, jak i inżynierii rehabilita-
cyjnej oraz informatyki medycznej, brak bowiem 
całościowego naukowego i klinicznego ujęcia AT. 
Najczęściej używane w naszym kraju pojęcia: zaopa-
trzenia ortopedycznego czy zaopatrzenia rehabilita-
cyjnego wydają się nie obejmować tak szeroko poję-
tych rozwiązań automatyzacji otoczenia osoby niepeł-
nosprawnej. Co więcej, popularyzacja ICF (Interna-

tional Classification of Functioning, Disability and 

Health) oraz modelu HAAT (Human Activity Assistive 

Technology [31,32]) przedłuża się, głównie ze wzglę-
du na problemy z uproszczeniem i informatyzacją tych 
rozwiązań.  
Właściwy dobór interfejsu podnosi jego walory dla 
użytkowników. Najważniejsze jest określenie charak-
terystyki użytkownika (rodzaj/poziom deficytu, spe-

cjalista/laik, początkujący/zaawansowany itp.) i jego 
wymagań. Interfejs powinien działać na zasadzie 
synergii: wzmacniać możliwości użytkownika oraz nie 
uwypuklać jego ograniczeń. Poprawne wykorzystanie 
interfejsu może poprawić percepcję przekazu, nato-
miast nieznajomość podstawowych reguł drastycznie 
pogarsza użyteczność systemów interakcyjnych [33]. 
Negatywne skutki spadku komunikacji w relacji użyt-
kownik–komputer mogą objawiać się m.in. przełado-
waniem informacyjnym lub zadaniowym użytkowni-
ka, wzrostem ryzyka popełnienia przez niego błędu 
oraz spadkiem ogólnej efektywności całego systemu. 
Kluczem, nie tylko do interfejsów w systemach zwią-
zanych z ochroną zdrowia, jest przekaz zoptymalizo-
wany z punktu widzenia istniejącego kontekstu pod 
kątem jasności, efektywności i jednoznaczności inter-
pretacji. Sprowadza się to do stosowania następują-
cych zasad: 
‒ przemyślane ograniczanie z uwzględnieniem kon-

tekstu, 
‒ wychwytywanie i podkreślanie istotnych informacji, 
‒ organizowanie wiedzy przez jej priorytetowanie, 

sortowanie oraz scalanie podobnych zasobów, 
‒ nacisk na oszczędność czasu jako parametru kry-

tycznego: zobrazowanie w czasie rzeczywistym 
(real time – RT) lub zbliżone do czasu rzeczywi-
stego (near-real time – NRT) nakłada wymagania 
zarówno na charakterystykę transmitowanego sy-
gnału, jak i sposób jego przetwarzania, 

‒ różnicowanie i rozwój użytkowników. 
 

Ryc. 2. Zasadnicze korzyści z wykorzystania komputerów przez osoby niepełnoprawne, ciężko chore i w podeszłym 
wieku [27,28,29,30]. 
Fig. 2. Basic benefits associated with computer use by disabled, seriously ill, and elderly people [27,28,29,30]. 
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Ryc. 3. Wybrane urządzenia wspomagające obsługę komputera wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne [27,28,29,30]. Uwaga: przy doborze ww. 
urządzeń w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy w przypadku danego pacjenta wystarczającym rozwiązaniem nie byłby seryjny komputer 
dedykowany osobom w podeszłym wieku. 
Fig. 3. Selected devices supporting computer use by disabled people [27,28,29,30]. Note: when selecting above-mentioned devices, first check whether 
commercial computer dedicated to the elderly would not be sufficient solution for particular patient. 

 

Spełnieniu oczekiwań użytkowników sprzyja dyskret-
ne prowadzenie użytkownika oraz zapewnienie mu 
poprawnego współdziałania ze sterowanym systemem 
w warunkach hałasu, wibracji, pyłu i kurzu, podwyż-
szonej temperatury i wilgotności oraz zmiennego 
natężenia oświetlenia otoczenia. Ważna jest waga, 
wymiary, czas życia akumulatorów, kompatybilność 
(w tym liczba i rodzaj portów) z innymi elementami 
wyposażenia w ramach systemów zintegrowanych 
oraz redundancja (nadmiarowość), pozwalająca po-
prawnie funkcjonować pomimo uszkodzeń. Środowi-
ska zintegrowane znacznie zwiększają możliwości 
pojedynczego terminalu, niemniej jednak, ze względu 
na bezpieczeństwo danych, warto rozważyć opcję 
wykorzystania terminalu użytkownika. Terminal taki 
(laptop, tablet, smartfon, oprogramowanie wózka, 
protez, egzoszkieletu), może być podłączany z dowol-
nego miejsca i dowolnym sposobem, z kontem użyt-
kownika przenoszonym wraz z nim z terminalu na 
terminal i danymi przechowywanymi na serwerze. 
Wybór konkretnego rozwiązania jest związany z prze-
znaczeniem i warunkami pracy danego użytkownika. 

Kierunki rozwoju 

Obecnie za najnowocześniejsze uważa się rozwiązania 
wirtualne 3D (immersive environments), zarówno 
naśladujące rzeczywistość, jak i tworzące sztuczne 

środowiska (np. do przeszukiwania danych). Ich 
szczególną odmianą są wirtualne obszary pracy 
wspólnej całych zespołów (collaborative virtual envi-

ronments). Użytkownicy mogą być w nich reprezen-
towani bezpośrednio lub pośrednio poprzez awatary. 
Najpowszechniej stosowanymi rozwiązaniami tego 
typu są Cave Automatic Virtual Environment (CAVE) 
i head-mounted display (HMD) [34,35,36]. Różnice 
indywidualne między użytkownikami i rozwiązaniami 
im dedykowanymi mogą się uwidaczniać w organiza-
cji wiedzy, zdolnościach motorycznych, umiejętności 
przyciągnięcia i utrzymania skupienia uwagi, dosto-
sowaniu szybkości i sposobu prezentacji informacji do 
możliwości percepcji, kontekstu oraz preferencji użyt-
kownika. Trwają prace nad obrazowaniem hologra-
ficznym, a w zakresie analizy danych: nad systemami 
prognozującymi, również w odniesieniu do zdarzeń, 
które nigdy wcześniej nie miały miejsca. Obszary 
rozwojowe w dziedzinie manipulatorów obejmują: 
rękawice, kombinezony i uprzęże oraz interfejsy  
wbudowane bezpośrednio w ubranie, pozwalające 
zachować wolne dłonie. W przypadku konieczności 
wykorzystania w interfejsie funkcji dłoni rozwiąza-
niem są rękawice sterujące wywodzące się z gier 
komputerowych czy manipulatory wywodzące się 
z rozwiązań komercyjnych, takich jak Kinect, Move 
czy EyeToy. 
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Przyszłością jest wtopienie się komputerów w otocze-
nie, aż przestaną być dostrzegalne, np. dzięki techno-
logii inteligentnego domu (strat home), inteligentnego 
ubrania (i-wear, wereable computing, affective werea-

ble) czy inteligencji otoczenia (ambient intelligence – 
– AmI), a także wyposażenie komputerów w możli-
wość rozpoznawania, analizy, a nawet kształtowania 
nastroju użytkownika podczas interakcji i np. zmniej-
szenie stresu użytkownika dzięki informatyce afek-
tywnej (affective computing – AC) [37]. 
Wizja inteligencji otoczenia (AmI) wydaje się najbar-
dziej prawdopodobną perspektywą interfejsów czło-
wiek–komputer oraz dostępu do sieci teleinformatycz-
nych kolejnych generacji. Oprócz łatwości użytkowa-
nia oraz personalizacji mogą one zapewnić pożądaną 
w systemach związanych z opieką zdrowotną redun-
dancję, przez co systemy stają się odporniejsze na 
awarie i celowe uszkodzenia. W zależności od potrzeb 
komunikacja z komputerem może przechodzić od 
prostych komend (np. głosowych lub tekstowych) do 
dialogu opartego na komunikacji wielomodalnej 
i  złożonym obrazowaniu. W przypadku złożonych 
systemów teleinformatycznych celowe wydaje się 
stosowanie jednocześnie wielu opcjonalnych interfej-
sów dostosowanych do wyposażenia, sposobu i szyb-
kości transmisji oraz deficytów użytkownika, jego 
uprawnień i poziomu zaawansowania technicznego, 
a także ilości i sposobu obrazowania przekazywanych 
informacji. Przystosowanie człowieka do używania 

kodów alfabetycznego i ikonograficznego ułatwia 
wprowadzenie podobnych rozwiązań i znacznie 
zmniejsza objętość przesyłanych danych. 

PODSUMOWANIE  

Postępująca automatyzacja i robotyzacja otoczenia 
człowieka, konieczność sterowania złożonymi urzą-
dzeniami oraz komunikowania się człowieka z całymi 
systemami teleinformatycznymi spowodowały wyło-
nienie się nowej dziedziny naukowej: interakcji czło-
wiek–komputer. Wzrost nasycenia otoczenia osób 
niepełnosprawnych i w podeszłym wieku systemami 
informatycznymi jest nieunikniony – pokazuje to 
rozwój systemów telemedycznych i telerehabilitacyj-
nych oraz robotyki medycznej. Rozwój ten – właści-
wie ukierunkowany – pozwoli na rozsądne i efektyw-
ne ich wykorzystywanie.  
Dobrze zaprojektowane, intuicyjne interfejsy czło-
wiek–komputer pozwalają skrócić czas szkolenia 
użytkownika, zmniejszyć wymagania na jego wiedzę 
początkową oraz położyć nacisk na praktyczne wyko-
rzystanie w konkretnych zastosowaniach czy kontek-
stach. Stąd projektowanie efektywnych interfejsów 
człowiek–komputer, dedykowanych osobom z deficy-
tami, przekłada się zarówno na zwiększenie samo-
dzielności pacjentów, jak i na sukces wdrażanych 
systemów. 
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