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Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Politechnika Łódzka

1. Formalna podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowi uchwała Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki
Poznańskiej z 9 grudnia 2019 roku nr 13/2019-2020. Ocena rozprawy dokonywana jest w celu
określenia: 1. w jakim stopniu dzieło stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, 2. czy
praca odpowiednio wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie „Nauki o zarządzaniu
i jakości”, a także 3. czy praca dowodzi posiadania przez kandydata do stopnia doktora umiejętności
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

2. Dobór problematyki badawczej
We wprowadzeniu pracy bardzo dobrze został zdefiniowany problem badawczy. Autor przedstawił w
oparciu o szeroki przegląd literatury uzasadnienie podjęcia tematyki oraz tło zagadnień, którymi się
będzie zajmował w opracowaniu. Zagadnienia poruszane w pracy są niezwykle istotne z punktu
widzenia naukowego oraz społecznego (zresztą nauka powinna rozwijać się właśnie po to by być
użyteczną dla społeczeństwa). Sprawność układu antropotechnicznego jest warunkiem uzyskiwania
satysfakcji z aktywności zawodowej oraz pozazawodowej człowieka. W sytuacji kiedy średni czas życia
wydłuża się, a średnia wieku jest coraz wyższa, należy poświęcić należną tym zagadnieniom uwagę.
Osoby starsze ze względu na przyzwyczajenia oraz preferencje związane z realizowaną aktywnością
mają mniejsze doświadczenie (ale i większą bojaźń przed korzystaniem) w używaniu urządzeń
elektronicznych niż młodsi ludzie. Badania dotyczące efektywności interakcji osób z określonymi
preferencjami w wieku starszym z urządzeniami elektronicznymi są prowadzone ciągle na małą skalę, a
wiele obszarów tych zagadnień nie jest dotykanych w ogóle. Z drugiej strony, należy sobie zdawać
sprawę, że istnieje trend, który sprawia, że gros spraw w przestrzeni publicznej przenosi się do
środowiska internetu, co może powodować, że osoby nie posiadające określonych umiejętności w
posługiwaniu się urządzeniami i interfejsami będą miały ograniczony dostęp do usług, czy nawet
świata. Do tego dochodzi aspekt związany z jakością życia, która uwarunkowana jest dobrostanem
fizycznym, psychicznym i społecznym. Wykluczenie w którymś z tych obszarów, czy nawet dysfunkcja
poznawcza, naraża człowieka na znaczne obniżenie jakości życia. Można nawet pokusić się o
stwierdzenie że umożliwienie starszej części społeczeństwa dostępu do określonych rodzajów
komunikacji może spowodować, że ich jakość życia będzie wyższa niż jakość życia ich równolatków
kilkadziesiąt lat temu, gdy internetu nie było. Po prostu wiele rzeczy i usług będących poza zasięgiem
może stać się dostępnych dzięki nowoczesnym technikom. Aby jednak tak się działo konieczne jest
pokonanie barier dostępu do techniki dla osób starszych. Temu służą badania takie, jak prowadzone
przez mgr. inż. Kamila Wróbla. Wyniki badań oraz efekt jego pracy mogą mieć duże znaczenie przy
projektowaniu ergonomicznym, którego efektem ma być zaspokojenie nie zawsze wprost
artykułowanych potrzeb użytkowników.
Autor skupił się więc na dwóch zagadnień związanych z ergonomią w odniesieniu do interakcji
człowieka z urządzeniem: doboru ręcznych urządzeń sterujących (i ich charakterystyki cech) do osób
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starszych oraz zastosowania hybrydowego systemu eksperckiego do wspomagania doboru typu i
charakterystyk cech urządzeń sterujących co do preferencji osób starszych.
Dlatego tematykę rozprawy można sprowadzić do zagadnienia badania ergonomiczności interakcji
osób starszych z urządzeniami i elementami sterującymi z jednoczesnym uwzględnianiem preferencji
użytkownika, przy wykorzystaniu systemu eksperckiego.
Uważam, że jest to temat godny poświęcenia mu dużej uwagi. Zakres podjętych rozważań i
tematyka są odpowiednio dobrane jako podstawa powstania dysertacji. Przedstawione rozważania
mieszczą się w obszarze dyscypliny „Nauki o zrządzaniu i jakości”, są interesujące poznawczo, aktualne
i ważne zarówno dla dyscypliny wiedzy jak i społeczeństwa.

3. Ocena celu badawczego pracy
W pracy zdefiniowano następujący cel badawczy: „opracowanie metody wspomagania doboru typu i
charakterystyk cech RUiES względem indywidualnych preferencji OS” (OS-osoby starsze). Do tak postawionego
celu badawczego podano cele poznawcze odpowiadające poniższym pytaniom badawczym.
PB1: Które zmienne są istotne dla uzyskania wysokiego poziomu ergonomiczności interakcji OSRUiES?
PB2: Które wskaźniki wyznaczają wielokryterialną ocenę ergonomiczności interakcji OS-RUiES?
PB3: Które charakterystyki cech RUiES odpowiadają preferencjom OS?
PB4: Które metody i podejścia predysponują do skutecznego i prostego zastosowania w
przewidywaniu i modelowaniu zmiennych interakcji OS-RUiES?
Odpowiedź na pierwsze pytanie związana jest z realizacją zagadnienia projektowania interfejsu
człowiek-maszyna-otoczenie oraz określenia zestawu zmiennych w modelowaniu interakcji. W ramach
działań w tym obszarze realizowano cele szczegółowe: 1. określenie zmiennych preferencyjnych osób
starszych w doborze ręcznych urządzeń i elementów sterujących (RUiES) oraz 2. określenie
charakterystyk cech RUiES.
Drugi problem związany jest bezpośrednio z oceną ergonomiczności interakcji OS-RUiES. Tu
realizowane były następujące cele szczegółowe: 1. określenie kryteriów ergonomicznych w
projektowaniu i doborze RUiES, 2. wybór miernika oceny ergonomiczności, 3. wybór testów oceny
ergonomiczności, opracowanie metody oceny ergonomiczności.
Trzeci problem badawczy dotyczy określenia metody doboru typu i charakterystyk cech RUiES z
uwzględnieniem preferencji OS w interakcji człowiek-RUiES i sprowadza się do następujących celów
szczegółowych: 1. określenie danych rzeczywistych dotyczących ergonomiczności interakcji OSRUiES, 2. określenie oddziaływania zmiennych preferencyjnych na przewidywanie ergonomicznie
pożądanych cech RUiES, określenie oddziaływania zmiennych preferencyjnych na cechy obiektów
technicznych w aspekcie ergonomiczności interakcji OS-RUiES.
Ostatni problem badawczy związany jest z zagadnieniem systemów ekspertowych i zastosowania
techniki sztucznej inteligencji. Autor szukał odpowiedzi realizując cele szczegółowe: 1. określenie
danych rzeczywistych dotyczących ergonomiczności interakcji OS-RUiES, 2. określenie oddziaływania
zmiennych preferencyjnych na przewidywanie ergonomicznie pożądanych cech RUiES, 3. określenie
oddziaływania zmiennych preferencyjnych na cechy obiektów technicznych w aspekcie
ergonomiczności interakcji OS-RUiES, 4. Opracowanie hybrydowego systemu eksperckiego do
wspomagania doboru i projektowania RUiES.
Podsumowując twierdzę, że autor poprawnie zdefiniował cel badawczy, problemy badawcze i cele
szczegółowe, których realizacja jest podporządkowana realizacji celu głównego.
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4. Ocena metod badawczych
Praca ma charakter teoretyczno – empiryczny. Autor w bardzo przejrzysty sposób, z lekkością i
swoboda świadczącą o dobrym warsztacie naukowca-badacza porusza się w rozległej tematycznie
literaturze przedstawiając czytelnikowi zagadnienia w sposób umożliwiający bardzo dobre zrozumienie
tematyki. Na pochwałę zasługuje to, że nie rozdziela kategorycznie części teoretycznej i praktycznej
swojej pracy, lecz prezentując studia literaturowe zgrabnie wplata odniesienia do swoich badań i w ten
sposób osiąga dobre zrozumienie u czytelnika swej pracy jako całości. Takie podejście nie jest wolne
od wad – w dość skąpy sposób prezentowane są zagadnienia dotyczące struktury HSE i sposobu
dojścia do niej.
Autor przedstawił w spisie bibliografii 287 pozycji tradycyjnych, w tym 35 źródeł internetowych. Są
one poprawnie dobrane do realizacji tematu, choć źródła bez rzetelnego nadzoru redakcyjnego nie
powinny stanowić podstawy opracowania naukowego (np. wikipedia).
Badania interakcji przeprowadzono poprzez analizę przypadków, badania stanowiskowe z
wywiadem poszerzonym i pomiarem cech antropometrycznych wg PN-EN 547-3+A1:2010 i PN-EN
ISO 7250:2005. Zastosowano również skonstruowane narzędzie w ramach HSE oraz wielokryterialną
ocenę ergonomiczności i analizę porównawczą.
Badania prognozowania typu i charakterystyk cech RUiES na podstawie preferencji OS
zrealizowano poprzez analizę współczynnika korelacji R-Pearsona i analizę porównawczą.
Badania siły zależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi przeprowadzono jako analizę
odchyleń wskaźników, analizę względnej i bezwzględnej miary zmienności.
Należy stwierdzić, że zastosowany aparat badawczy jest adekwatny do realizacji celów opracowania,
aczkolwiek nie wszystkie wyniki autor prezentuje w głównym tekście pracy, część z nich zawarta jest w
załącznikach elektronicznych, a w niektórych przypadkach autor przedstawia jedynie wnioski z nich
wynikające. Interpretacja danych zawartych w załącznikach elektronicznych jest utrudniona i powinna
była znaleźć się w tekście głównym pracy.
Dyskusyjna jest wielkość próby badawczej i o jej omówienie proszę podczas obrony pracy z
odniesieniem do wyników badań będących podstawą do stworzenia bazy wiedzy i reguł wnioskowania
w HSE (zob. pyt. 5. w Uwagi i pytania).

5. Struktura i ocena merytoryczna pracy
Rozprawa doktorska zawiera 178 stron, na które składają się: wprowadzenie, pięć części pracy,
podsumowanie, bibliografia, wykaz rysunków i tabel. Do pracy dołączony jest załącznik elektroniczny
zawierający zbiory: 1. HSE-aplikacja, 2. bloki wnioskowania HSE, 3. wyniki badań.
Rozdziały poświęcono kolejno: wielokryterialnej ocenie ergonomiczności interakcji, przedstawieniu
cech urządzeń sterowniczych w kształtowaniu ergonomiczności, opisowi metody do kształtowania
ergonomiczności interakcji, przedstawieniu hybrydowego systemu ekspertowego do kształtowania
ergonomiczności interakcji oraz analizie wyników badań właściwych. Struktura pracy została
poprawnie określona i jest podporządkowana realizacji celu pracy.
Wprowadzenie
We wprowadzeniu przedstawiono problem badawczy, cel, zagadnienia i strukturę rozprawy, proces
badawczy i tło omawianych zagadnień w oparciu o krótki przegląd literatury.
Rozdział 1. Wielokryterialna ocena ergonomiczności interakcji OS-RUiES
Rozdział 1.2.3. poświęcono prezentacji zagadnienia wskaźników jakości regulacji. Autor słusznie
zauważa, że układ człowiek-maszyna (czy ogólnie: człowiek-obiekt techniczny) w sensie percepcyjno –
wykonawczym daje się opisać jako układ regulacji, czyli sterowania z ujemnym sprzężeniem zwrotnym
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Podaje zestaw przyjmowanych w ocenie jakości regulacji wskaźników jakości. Niepotrzebnie ogranicza
opis układu człowiek-obiekt techniczny do układu regulacji. Występują w rzeczywistości układy o
charakterystyce układu sterowania bez sprzężenia zwrotnego, czyli takie, gdzie jest ograniczona
percepcja efektu oddziaływania na obiekt przez człowieka, a wiedza o stanie układu pochodzi z innych
źródeł, jak: doświadczenie, wiedza ogólna o sposobie zachowania układu, zdolności predykcyjne
operatora. Natomiast opis metod oceny jakości regulacji autor oparł na obserwacji wartości uchybu.
Uważam, że jest to niedoskonałe podejście, ponieważ taka analiza jakości regulacji jest silnie
uzależniona od okresu próbkowania, czyli rozdzielczości obserwacyjnej. Na przykład w układach o
charakterystyce oscylacyjnej (w sensie charakterystyki statycznej) mamy do czynienia z definicji z
zaskakującymi wartościami uchybu chwilowego, lecz często w niezwykle krótkich okresach. Natomiast
należy zauważyć, że układy człowiek-obiekt techniczny mają właśnie najczęściej charakter układu
sterowania typu oscylacyjnego. Co ciekawe, właśnie taki rodzaj charakterystyki daje bardzo dobre
wartości wskaźników całkowych ze względu na krótki czas uzyskania uchybu w granicach
dopuszczalnego błędu sterowania.
Oprócz przedstawionych przez doktoranta wskaźników całkowych, często przyjmuje się takie
wskaźniki jakości regulacji jak: uchyb ustalony, czas regulacji, przeregulowanie, czas osiągnięcia
maksimum czy czas narastania. Całki uchybu mają duże znaczenie w ocenie układów stricte
technicznych ze zautomatyzowanym pomiarem, gdzie jest możliwe pozyskanie odpowiednich danych z
dużą rozdzielczością. Całka kwadratu uchybu ma ciekawe znaczenie praktyczne, ponieważ ma sens
energii, więc minimalizacja tego wskaźnika wiąże się często z kryterium optymalizacyjnym
minimalizacji wydatku energetycznego układu sterowania. W realizacjach człowiek – obiekt techniczny
(OS-RUiES) wydaje się mieć znikome zastosowanie. Dlatego uważam, że należy raczej posługiwać się
pojęciem uchybu ustalonego, a nie uchybu, a jako wskaźników jakości regulacji w prezentowanych
układach używać się prostszych do zastosowania i łatwiejszych w interpretacji wskaźników, jak: uchyb
ustalony, czas regulacji, przeregulowanie, czas osiągnięcia maksimum, czy czas narastania. Uchyb
ustalony to błąd sterowania występujący po zakończeniu reakcji regulatora na zakłócenie układu lub
innego rodzaju wymuszenia zewnętrznego. Zresztą w rozdziale 1.4.2. autor wymienia wskaźniki
zastosowane przez niego do oceny ergonomiczności: średnia arytmetyczna z poszczególnych uchybów
(niby podobny do uchybu ustalonego, ale bez podania czasu próbkowania ułomny, poza tym w
układach oscylacyjnych nieprzydatny) oraz czas niezbędny użytkownikowi do ukończenia zadania,
który to wskaźnik jest zbliżony swoim charakterem do przywołanego wyżej czasu regulacji czyli czasu,
po upływie którego uchyb przejściowy jest stale mniejszy od dopuszczalnego uchybu ustalonego.
Trudno jest mi ustalić związek, a właściwie wpływ przedstawionych w tym rozdziale wskaźników
jakości regulacji na zestaw kryteriów oceny przedstawiony w następnym podrozdziale.
Bardzo ważnymi opracowaniami w zakresie relacji człowiek – obiekt techniczny są prace
Staniszewskiego, Ziemby i Jarominka, oraz Mazura. Autorzy ci traktują człowieka w układzie
technicznym jako autonomiczny obiekt pełniący rolę regulatora. Polecam autorowi lekturę tych
opracowań ze względu na możliwość dalszej eksploracji obszaru relacji człowiek – maszyna.
Autor zauważa w rozdziale 1.4., że istnieje spora luka poznawcza i definicyjna związana z
ergonomicznością. Dotyczy ona zarówno określania zakresu oceny, jak i samego wartościowania
ergonomiczności. Ta z kolei zależy od „kontekstu użytkowego” i samego użytkownika. Autor dotyka
ciekawego zagadnienia problemu percepcji. Nie czyni tego bezpośrednio, lecz w całej pracy przewija
się wątek rodem z filozofii percepcji dotyczący rozróżniania realizmu bezpośredniego, w ramach
którego postrzeganie otoczenia opiera się na fizycznym doznawaniu reakcji i przedmiotów oraz
fenomenalizmu, w którym to ‘trybie’ poznania doświadcza się jedynie doznań i ten rodzaj percepcji
odnosi się właśnie do oddziaływania z interfejsami oraz przekazem informacyjnym ze strony
analizowanych przez autora RUiES.
W dalszej części rozdziału pierwszego autor konsekwentnie, analizując literaturę, próbuje określić
ergonomiczność, a szczególnie ergonomiczność interakcji oraz metody oceny tychże.
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Należy stwierdzić, że część ta stanowi dobre studium ergonomiczności jako pojęcia i jest dobrą
próbą epistemologicznego ujęcia zagadnienia.
Rozdział 2. Zmienne preferencyjne i cechy urządzeń sterowniczych w kształtowaniu
ergonomiczności interakcji OS-RUiES
Prawdą jest, że kształtowanie ergonomiczności, jakkolwiek by ją zdefiniować, sprowadza się do takiego
działania, które w najlepszy sposób zaspokaja potrzeby użytkownika w kontekście jego preferencji.
Autor zauważa, że można je określać poprzez badanie bezpośrednie oraz studium literatury i na nim
opiera swój wywód, co jest bardzo dobrym podejściem w przypadku tak rozległego zagadnienia. W
tabeli 15. przedstawiono obszerny materiał na ten temat i zagregowano go tuż pod nią. Niedosyt budzi
skromne podsumowanie tej części, w którym autor pisze: „na podstawie stanu wiedzy wyciągnięto (…)
wnioski”. Spodziewałem się dyskusji przedstawionych w tabeli opisów, która ujawni preferencje autora i
jego podejście. Wzbogaciłoby to pracę o uzasadnienie takiego właśnie przyjętego w dalszej części
zestawu preferencji.
Autor w kilku miejscach (np. w tabeli 16.) odwołuje się do elementów RUiES, bez wcześniejszego
określenia zbioru tych ręcznych urządzeń i elementów sterowniczych. Można się domyślić, że chodzi
głównie o sprzęt informatyczny, jednak wcześniej nie ma miejsca, gdzie ten zbiór tak określono, wszak
osoby starsze mogą i w rzeczywistości doświadczają interakcji z dużo większą grupą urządzeń niż
komputer z osprzętem. Chociażby sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia w przestrzeni
publicznej itd.
Ważnym aspektem ujętym w badaniach jest analiza kontekstu użytkowego, ponieważ na
użyteczność wpływa oprócz immanentnych cech samego produktu również kontekst użycia. Można
nawet stwierdzić, że kontekst użycia determinuje cechy samego projektowanego wyrobu, czy usługi, a
w etapie eksploatacji jest czynnikiem decydującym o wyniku oceny użyteczności.
W tabeli 16. zestawiono opcje preferencji użytkowników, lecz tu autor ograniczył się do podania
źródła jako opracowania własnego. Warto było ujawnić wywód prowadzący do takiego zestawienia.
Zaprezentowane w dalszej części odwołanie bezpośrednie do badań w „których użytkownik w AKU może
wskazać minimalnie 14, a maksymalnie 65 z nich” trochę zaburza czytelność wywodu, ponieważ jest
bezpośrednim odwołaniem do realizacji badań w miejscu, w którym autor omawia na razie podstawy
tworzenia metodyki.
W dalszych rozważaniach autor przyjmuje kryteria wyznaczania zakresu zmian charakterystyk cech
podzespołów RUiES, którymi są: charakterystyka podzespołów i rangi modyfikacji cech podzespołów
prowadzące do wykonania modyfikacji, mogących określać charakterystykę cech innych podzespołów.
W ostatniej części tego rozdziału autor zdefiniował (w oparciu o swoje wcześniejsze badania)
charakterystyki cech ręcznych urządzeń i elementów sterujących. Tabela 18. Jest bardzo ważnym
elementem opracowania, lecz i tu autor poskąpił objaśnień. Wiele cech przedstawionych w tej tabeli
wymaga jednak objaśnienia. Dysertacja nie jest wyłącznie raportem z badań, zawierającym syntetyczne
zestawienie założeń i wyniki badań. Zyskałaby jeszcze bardziej na wartości, gdyby autor zamieścił
wywody prowadzące do zaprezentowanych zestawień, przyjętych założeń. Ograniczanie prezentacji do
zestawień wcześniejszych dociekań utrudnia percepcję wywodu. Podobny charakter ma tabela 19.
Pojawiają się poza tym zaskakujące sformułowania w miejscach, gdzie nie przedstawiono jeszcze
samej metodyki badawczej i nie tylko nie wnoszą niczego w rozumienie wywodu, ale zaciemniają
obraz, sprawiając wrażenie wyrwanych z kontekstu. Na przykład na s.57. (ostatni akapit): „Zastosowane
w HSE grupy bibliotek charakterystyk cech w możliwym stopniu dopasowano do wszystkich typów RUiES w
komunikacji człowiek-komputer”. Autor do tej pory nie przedstawił idei badania z wykorzystaniem
hybrydowego systemu ekspertowego. To pojawi się dopiero później.
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Rozdział 3. Metoda do wspomagania kształtowania ergonomiczności interakcji OS-RUiES
W kolejnej części autor wprowadza w tematykę związaną z narzędziem badawczym, którego użył w
swoich dociekaniach. Rozpoczyna od ogólnej prezentacji zagadnienia sztucznej inteligencji i
wykorzystania takich narzędzi we wspomaganiu badań. W rozdziale 3.1. w przejrzysty i zwięzły sposób
przedstawiono zagadnienia sztucznej inteligencji, metod w ramach jej oferowanych. Dobrym ujęciem
jest to, że po zaprezentowaniu przeglądu literatury, który świadczy o rozległym rozpoznaniu
zagadnienia, przedstawiono zestawienie zbiorcze w formie tabelarycznej, które bardzo dobrze agreguje
wcześniejszy wywód.
Dalsza części tego rozdziału choć bardzo szczegółowa, wprowadza pewną trudność w zrozumieniu
koncepcji pracy. Otóż autor bardzo szczegółowo opisuje poszczególne rodzaje systemów
ekspertowych, lecz nie podaje … po co? Szczegółowość opisów jest zbędna na tym etapie. Zwłaszcza,
że w następnym rozdziale autor nie powołuje się bezpośrednio na rozważania przedstawione tutaj.
Wydaje się, że szczególnie przydatne mogą być opisy uczenia nienadzorowanego i nadzorowanego,
ponieważ będą wykorzystane w aplikacji tworzonej przez autora. Jednak trudno doszukiwać się
przejścia z tej części do konstrukcji samego narzędzia. One istnieją niezależnie od siebie w pracy. Autor
rzeczywiście poświęcił sporo uwagi szczegółom budowy algorytmów wnioskowania w systemach
ekspertowych. Warto było jednak tę prezentację powiązać bezpośrednio z konkretną realizacją
praktyczną. To jest niestety częsty błąd twórców unikatowych, zaawansowanych rozwiązań: kiedy
stworzą dzieło, to ufają, że ono samo się obroni poprzez jakość. Dołączenie opisu ogólnego,
prezentującego wiedzę twórcy na temat zagadnienia jest najczęściej (i w tym przypadku)
niewystarczające. Podsumowując: czuję niedosyt intelektualny czytając tę i następną część z powodu
tego, że autor poskąpił szczegółów na temat zastosowanych rozwiązań w zaprojektowanym systemie.
W opisie procesu określania zestawu wag minimalizujących funkcję F (s.83.) pominięto etap 3. (lub
źle ponumerowano etapy).
Rozdział 4. Hybrydowy system ekspertowy do kształtowania ergonomiczności interakcji OSRUiE
W rozdziale 4. przedstawiono: budowę hybrydowego systemu ekspertowego, jego zastosowanie, opis
zastosowanych modeli i reguł, działanie interfejsu użytkownika oraz opis algorytmów wnioskowania
klasyfikacyjnego.
Na początku rozdziału 4. autor podaje szczegóły realizacji zaproponowanego rozwiązania
informatycznego. Ogranicza się do podania systemu bazodanowego oraz 2 aplikacji: desktopowej
administratora i bliżej nieokreślonej aplikacji desktopowej Java Swing MVC. W tej części
spodziewałem się opisu bardziej szczegółowego, oddającego architekturę systemu oraz zastosowanych
algorytmów. Autor nie podał w sposób jasny, jaka część aplikacji jest stworzona przez niego, a jaka jest
rozwiązaniem standardowym, ewentualnie skastomizowanym na potrzeby prowadzonych badań. Po
prostu przedstawiono aplikację z jej interfejsem. Brakuje w pracy podrozdziału, w którym opisane jest
jak powstała taka aplikacja, jaki jest jej cel, jakie efekty mają być osiągnięte itd. Mamy opis aplikacji i
trzeba się domyślać jej przeznaczenia.
W dalszej części rozdziału mamy prezentację interfejsu aplikacji ze wskazaniem, że na
poszczególnych etapach badania będą zadawane pytania. Nie wiadomo skąd te pytania, kim są
respondenci? O tym dowiemy się później. Autor pisze: „umożliwia, to uporządkowanie i wyznaczenie
kierunku wnioskowania HSE w ustalony sposób oraz generowanie właściwego okna dialogowego z pytaniem i zbiorem
możliwych odpowiedzi” lepiej by było gdyby można się było dowiedzieć jak powstały reguły
wnioskowania. Autor w rozdziałach 4.6.1.-4.6.4. opisuje szczegóły techniczne konstrukcji bloków
wnioskowania. Zbyt mało uwagi poświęca jednak opisowi zbioru danych uczących oraz samym
schematom systemu. Schematy są pokazane w notacji, która nie została objaśniona ani nazwana. Autor
skupia się na opisach technicznych, które nie zastępują opisów logiki algorytmów. Owszem, podejście
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zaprezentowane w pracy ma swój plus: zwięzłość, lecz chcąc odtworzyć badanie napotyka się na
trudność spowodowaną ograniczonym dostępem do opisów poszczególnych elementów HSE.
Każdy system ekspertowy składa się z kilku podstawowych elementów jak: interfejs użytkownika
(opisano), bazy wiedzy i jej edytora, algorytmów (lub heurystyk) wnioskowania, mechanizmu
objaśniającego (zabezpieczającego przed arbitralnym wnioskowaniem). Warto było to opisać w
przejrzystszy sposób w pracy. Podsumowując tę część stwierdzam, że autor przedstawił aparat którym
posłużył się do przeprowadzenia zasadniczej części badań, lecz ograniczył opis tego narzędzia do
minimum. W kilku miejscach zdawkowo zostało zaznaczone, że wykorzystano zbiory danych zawarte
w załącznikach elektronicznych do pracy. Rodzi to pytanie o pochodzenie tych zbiorów, które zadaję
w części „Pytania i uwagi”.
Rozdział 5. Badania empiryczne relacji zmiennych preferencyjnych i charaktery-styk cech w
aspekcie ergonomiczności interakcji OS-RUiES
Przedstawiono charakterystyki cech RUiES oraz zestawienie preferencji osób starszych. W tabeli
wprowadzającej w tematykę badania nie objaśniono skąd wzięła się próba badawcza, dlaczego taka jest.
Nie podano przy tabeli 30. czym są opcje preferencji, jak dokonywano ich wyboru. Następnie
pokazano wyniki oceny ergonomiczności interakcji OS-RUiES. To jest najważniejsza i najlepsza część
pracy. Zawiera wyniki oceny relacji preferencji osób starszych i charakterystyki cech RUiES.
Zagadnienia te rozpatrywano ze względu na: wiek, płeć, doświadczenie użytkowe, cechy
antropometryczne, istnienie dolegliwości kończyn górnych, rozmiaru urządzenia, rodzaju interfejsu,
rodzaju komputera.
Autor przedstawił w zwięzły sposób wyniki analiz i ciekawie je przedyskutował. Każdy z
rozdziałów poświęconych właściwej analizie wyników ma podobną strukturę, dlatego dość dobrze się
to czyta. Poskąpiono szerszego spojrzenia na wyniki. Autor w rozdziale 5.2.2. podał pewne
uogólnienia.
Podsumowanie i wnioski
W rozdziale tym autor stwierdza, że cel pracy, jakim było opracowanie metody wspomagania doboru
typu i charakterystyk cech RUiES względem indywidualnych preferencji OS został osiągnięty. Jednym
z celów szczegółowych było przeprowadzenie badań dla opracowania hybrydowego systemu
eksperckiego. Podsumował rozprawę twierdząc, że udzielono odpowiedzi na postawione cztery pytania
badawcze. Ponadto podano, że stworzona metoda umożliwia: poprawianie ergonomiczności interakcji
OS-RUiES poprzez dobór typów RUiES, a także wspomaganie procesów projektowania i zarządzania
jakością wyrobów oraz w konsekwencji aktywizację osób starszych w życiu społecznym i zawodowym.
Autor poprawnie określił kierunki dalszych badań, które mogą się rozwijać w celu określania siły relacji
pomiędzy zmiennymi preferencyjnymi i charakterystykami cech RUiES, rozwijania skuteczności
wnioskowania z zastosowaniem podejścia DD-NHL, PSO i aktywatorów FCM, ponadto w kierunku
badań skuteczności wnioskowania przy innych danych wejściowych, badań porównawczych
oceniających skuteczność wnioskowania innych podejść uczenia nadzorowanego i nienadzorowanego,
badań porównawczych różnych grup użytkowników.

6. Redakcja pracy
Przedstawiona do oceny dysertacja jest przykładem opracowania, które jest dobre nie tylko pod
względem merytorycznym, ale świadczy o dobrym przygotowaniu edytorskim. Autor posługuje się
poprawnym językiem, ma swobodę wypowiedzi pisemnej.
Struktura pracy jest poprawna, podporządkowana sposobowi i celowi realizacji pracy. Dobrym
pomysłem jest zestawienie skrótów użytych w opracowaniu znajdujące się na stronie 7. i 8.
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Opracowanie nie jest wolne od wad, również redakcyjnych. Występują pojedyncze błędy literowe
powodujące błędy gramatyczne, lecz nie jest to dokuczliwe.
Bardzo dobrze, że autor wprowadził spis akronimów na początku pracy, jednak nie zwalnia go to z
konieczności podania pełnej nazwy (rozwinięcia skrótu) przy pierwszym użyciu w tekście. Bez tego
istnieje konieczność każdorazowego zaglądania do skorowidza ilekroć nowy skrót w tekście się pojawi.
Na s.70. przywołano autora o nazwisku ‘Nederliński’, a w rzeczywistości ów autor nosi nazwisko
Niederliński.
Autor wskazuje jako źródło HSE, np. pod rys. 31.. To niezrozumiałe.
W tabeli 2. Jest odwołanie do nieistniejącego rozdziału 6.2.1. Zapewne chodziło o rozdział 5.2.1. Z
kolei na s. 127. Jest odwołanie do nieistniejącego rozdziału 5.6.3.

7. Uwagi i pytania
1. W tabeli 5. podano poziomy zaleceń technicznych do doboru i projektowania RUiES, które
przekładają się na poziomy zaleceń technicznych. Są one wymienione na podstawie analizy
literatury, lecz mają one charakter nieco arbitralny. Pytanie: jaka jest pewność, że stanowią one
zestaw kompletny, czyli zupełny? Czy nie pominięto jakichś innych, które mogą mieć
determinujący charakter dla dalszych rozważań?
2. Niezrozumiałe jest klasyfikowanie urządzeń komputerowych jako pracujących w trybie
sterowania nadążnego i nienadążnego. Klasyczna definicja sterowania nadążnego (a właściwie
regulacji nadążnej) nie uprawnia do klasyfikowania np. użytkowania myszy komputerowej jako
układu regulacji nadążnej. Proszę o wyjaśnienie kwestii użycia tej klasyfikacji.
3. Skąd pochodzą zbiory wykorzystane do bazy wiedzy HSE? Czy ich pozyskanie jest częścią tej
pracy, czy też zostały one uzyskane w procesie niezależnym od badań nad dysertacją?
4. Jaka jest zasadnicza rola stworzonego HSE: czy jest to system, który w ramach doktoratu, na
podstawie zebranego materiału badawczego został ‘nauczony’ i może być wykorzystywany do
realizacji różnych badań poza realizacją celu pracy, czy też jest to system, który został
zbudowany tylko na potrzeby niniejszej dysertacji, aby uzyskać wnioski z oceny próby
badawczej z rozdz. 5.?
5. Wielkość próby badawczej – dlaczego jest tak mała i dlaczego na jej podstawie można
wnioskować? Proszę o odniesienie do danych stanowiących podstawę do stworzenia bazy
wiedzy i reguł wnioskowania w HSE – skąd pochodzą?

8. Wniosek
Badania podejmują bardzo ważną problematykę. Badania ergonomiczności są trudne ze swej natury
ponieważ dotyczą trudno definiowalnej sfery (ergonomiczność), a poza tym sama realizacja procesu
badawczego jest trudno standaryzowalna, więc unikatowa. Autor podjął się rozwiązania problemów
trudnej definiowalności zagadnienia oraz trudnej kwantyfikowalności tego obszaru. Efektem jest zbiór
wytycznych, ale co ważniejsze metoda, która umożliwia poszerzenie zakresu poznawania obszaru
interakcji człowiek-urządzenie techniczne.
Autor przedstawił obszerny materiał badawczy, zarówno w kwestii przygotowania literaturowego,
jak i wyników samych badań. Nie przedstawił w wystarczająco przejrzysty sposób przygotowania i
samego opracowania aplikacji. Można to zrzucić na karb pewnej nonszalancji – materiał badawczy jest
tak dobry, że nie trzeba wyjaśniać szczegółów, albo raczej: o oczywistych rzeczach najtrudniej pisać, bo
nie zauważa się ich. Tymi oczywistymi rzeczami, których opis jest zbyt ubogi są: wywody prowadzące
do takich, a nie innych zestawów różnych czynników (opisywane w moim komentarzu do struktury i
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zawartości pracy), opis sposobu dojścia do ostatecznej wersji aplikacji (ale nie od strony interfejsu, lecz
konstrukcji samej istoty narzędzia).
Autor zidentyfikował lukę poznawczą, a na podstawie analizy literatury stwierdził brak
wystarczającej liczby publikacji w tym obszarze.
W ramach swoich rozważań opracował unikatowe rozwiązanie w postaci hybrydowego systemu
eksperckiego do wspomagania doboru i projektowania ręcznych urządzeń i elementów sterujących.
Autor poprawnie zdefiniował przedmiot badań, prawidłowo przedstawił plan badań i wyniki swoich
dociekań. Realizacja procesu badawczego została ukazana w nazbyt zwięzłej formie – praca ma
charakter raportu z przeprowadzonych badań, gros efektu pracy stanowi wersja elektroniczna
opracowania.
Autor wykazał się bardzo dobrym rozeznaniem w dziedzinie wiedzy i dobrym przygotowaniem w
oparciu o literaturę, a rozwiązania które autor zaproponował mogą mieć bardzo praktyczne
zastosowanie.
Ważnym osiągnięciem pracy jest opracowanie systemu wspomagania doboru i projektowania
urządzeń sterujących. Na uwagę zasługuje również to, że obszarem zainteresowań autora są osoby
starsze i interakcje z urządzeniami technicznymi. Jest to obszar wiedzy i życia zaniedbywany przez
badaczy. Dlatego należy z uznaniem traktować opracowanie, które poszerza wiedzę o tych
zagadnieniach i wypełnia lukę badawczą z obszaru ergonomii, ale i zarządzania zasobami ludzkimi.
Efektywność interakcji człowiek-urządzenie techniczne bezpośrednio determinuje jakość pracy i jakość
życia. Ważnym walorem opracowania jest to, że wnioski mają użyteczny społecznie charakter.
Autor potrafi zdefiniować ciekawy problem badawczy, opracować plan badań, przeprowadzić
badania i wyciągnąć poprawne wnioski, zbudować narzędzie umożliwiające dalszą eksplorację
badanego i pokrewnych obszarów, czyli że posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych.
Oceniam pozytywnie pracę w aspekcie metodycznym i merytorycznym. Stanowi ona oryginalne
rozwiązanie problemu naukowego. Przedstawiona praca wnosi wkład w dyscyplinę naukową „Nauk o
zarządzaniu i jakości” poprzez zbadanie możliwości stworzenia rozwiązań do przewidywania
ergonomiczności interakcji osób starszych z ręcznymi urządzeniami i elementami sterowniczymi z
uwzględnieniem indywidualnych preferencji użytkownika przy pomocy hybrydowego systemu
ekspertowego. Przedstawione uwagi krytyczne nie wpływają na końcową pozytywną ocenę rozprawy.
Opracowanie spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim i wnoszę o dopuszczenie do
publicznej obrony.
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