Komputerowa przyszłość

Joanna Sokołowska-Gwizdka
„The Future is here” – to hasło przewodnie naukowców, których zadaniem jest
rozważenie kierunków w rozwoju komputeryzacji.
Komputery coraz bardziej ekspansywnie wchodzą w naszą codzienność. Masowo
posługujemy się już internetem. Statystyki wykazują jak wielu przybywa corocznie
internautów. Sieć i niezastąpiona maszyna stają się nieodłącznym elementem
naszego życia. Szybkość w przekazywaniu informacji w ogromnym stopniu
zwiększyła tempo rozwoju niemal wszystkich dostępnych nam dziedzin. Musimy
jednak pamiętać o tym, żeby w szalonym wyścigu po coraz to nowsze technologie
nie zapomnieć o samym człowieku, o jego wygodzie i komforcie.
Po raz pierwszy czynnikiem ludzkim w informatyce zajęto się podczas konferencji
w Gaithersburgu (USA) w 1982 roku. Wtedy pojawiły się pierwsze komputery
osobiste, a o kierunku rozwoju nauki zaczęły decydować coraz liczniejsze grupy
HCI (Human Computer Interaction), zajmujące się połączeniem badań dwóch
dziedzin, technicznej i humanistyczno-psychologicznej. Grupy te określają w jaki
sposób coraz to nowsze technologie komputerowe mogą być łatwiejsze w

praktycznym zastosowaniu przez człowieka. Przeprowadza się w tym celu
szczegółowe badania psychologiczne, socjologiczne, etnograficzne, aby
precyzyjnie określić potrzeby konkretnych grup ludzi, ich priorytety zawodowe,
codzienne potrzeby oraz możliwości. Ustala się potem strukturę komunikacji
między człowiekiem a maszyną, co służy do odpowiedniego projektowania
interfejsów użytkownika.
Na konferencjach naukowych przedstawia się wciąż nowe projekty zastosowania
komputerów w codziennym życiu. Podstawowymi funkcjami maszyny jest w tej
chwili komunikacja oraz informowanie użytkownika, odpowiednie do sytuacji, w
której w danej chwili się znajduje. Miniaturowe komputery pozbawione
tradycyjnej obudowy, umieszczane w przedmiotach codziennego użytku, informują
np. podczas jazdy samochodem o pogodzie, w domu o kończących się zapasach w
lodówce, a w muzeum przedstawiają wycinek historii sztuki.
Przyszłość rozwoju komputeryzacji idzie w kierunku przyspieszenia komunikacji
międzyludzkiej oraz ułatwienia codziennego życia poprzez szeroko pojęte
informowanie. Widoczna tendencja do miniaturyzacji systemów komputerowych i
umieszczania ich w przedmiotach codziennego użytku, w zegarkach, notesach, a
nawet w zabawkach dla dzieci, przybliży świat wirtualny, dzięki czemu życie ma
stać się łatwiejsze i wygodniejsze.
Komunikację zrewolucjonizowały też powszechnie używane smartphony, którymi
posługuje się niemal każdy. Dzięki nim można na bieżąco mieć dostęp do
potrzebnych informacji np. o pogodzie, czy dojeździe do określonego celu.
Łatwy i szybki dostęp do informacji niesie też za sobą różne zagrożenia.
Urządzenia bez przerwy nas monitorują, określają nasze położenie, potrafią
rozpoznać czy idziemy, biegniemy lub jedziemy. Zbierają dane o naszych
preferencjach i upodobaniach. Te informacje mogą służyć do śledzenia nas w
każdym momencie życia, do zarzucania nas reklamami i ofertami. Taka jest cena
za udogodnienia związane z komunikacją i informacją.

