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Usïugi on-line w kontekĂcie mobilnym
– jakoĂciowe badanie obserwacyjne
Krzysztof Redlarski, Marcin Sikorski
Artykuï przedstawia wyniki badania obserwacyjnego, majÈcego na celu zidentyfikowanie czynników ksztaïtujÈcych u uĝytkowników chÚÊ skorzystania z usïug
on-line za pomocÈ urzÈdzeñ mobilnych takich jak smartfon, tablet lub laptop1.
Przeprowadzono badanie obserwacyjne, w którym uĝytkownicy (7 osób) przez 14bdni
notowali swojÈ aktywnoĂÊ w zakresie korzystania zbusïug on-line z dostÚpnych urzÈdzeñ w powiÈzaniu z czynnikami uznawanymi za motywujÈce lub demotywujÈce
do korzystania z danego typu urzÈdzenia w danej sytuacji (kontekĂcie). Wbwyniku
badañ zidentyfikowano cztery gïówne rodzaje kontekstów mobilnych (dom,
podróĝ, biurko, teren) oraz gïówne rodzaje uĝytkowanych usïug on-line (poczta/
/kontakty, planowanie podróĝy, wiadomoĂci, poszukiwanie informacji, zakupy
ibrozrywka). OkreĂlono równieĝ uniwersalne charakterystyki typowych zadañ zwiÈzanych z korzystaniem z usïug on-line, w których w wiÚkszoĂci przypadków jedno
zbdostÚpnych urzÈdzeñ byïo preferowane jako najdogodniejszy punkt dostÚpowy.

1. Wprowadzenie
W przeciwieñstwie do zwykïych telefonów, smartfony pozwalajÈ uĝytkownikom pozostawaÊ w sieci przez caïy czas, zapewniajÈc mobilny dostÚp
do usïug on-line. W porównaniu ze zwykïymi telefonami komórkowymi
smartfony majÈ przede wszystkim wiÚkszy ekran, o wyĝszej rozdzielczoĂci, oraz czujnik GPS pozwalajÈcy na korzystanie z usïug lokalizacyjnych
i nawigacyjnych.
Liczne badania (np. Goto 2006; Morgan Stanley 2011) wskazujÈ, ĝe usïugami powszechnie uĝytkowanymi w trybie mobilnym sÈ przede wszystkim:
– usïugi komunikacyjne (SMS, MMS, e-mail, komunikatory);
– usïugi rozrywkowe (gry, muzyka, filmy itp.);
– usïugi informacyjne (wiadomoĂci prasowe, wyszukiwanie informacji,
kalendarze, itp.);
– planowanie podroĝy (rezerwacje, nawigacje, trasy, rozliczenia);
– zakupy przez Internet, realizowane z urzÈdzeñ mobilnych.
Badania przeprowadzone przez Adobe (2011) na próbie 1200 konsumentów w USA wskazujÈ, ĝe:
– media i rozrywka sÈ usïugami o najwyĝszym stopniu penetracji, jeĂli
chodzi o popularnoĂÊ dostÚpu do nich z urzÈdzeñ mobilnych;
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– uĝytkownicy ogólnie wyĝej oceniajÈ doĂwiadczenia (w tym zwïaszcza
wygodÚ obsïugi) dostÚpu do usïug poprzez przeglÈdarkÚ w wersji mobilnej niĝ poprzez dedykowane aplikacje mobilne; wyjÈtkiem sÈ tu jedynie
gry, media spoïecznoĂciowe, mapy i muzyka;
– najczÚĂciej wykorzystywanymi usïugami mobilnymi sÈ mapy i nawigacja
(korzysta z nich 81% respondentów), nastÚpnie sieci spoïecznoĂciowe
(76%), informacje lokalne (73%) oraz wiadomoĂci prasowe (68%);
osobnÈ kategoriÚ stanowi Ăledzenie i uruchamianie operacji bankowych
na swoim koncie (67%);
– zakupami najczÚĂciej dokonywanymi za pomocÈ urzÈdzeñ mobilnych
byïy media: filmy, muzyka, gry (ïÈcznie 43% respondentów), nastÚpnie
odzieĝ, buty oraz biĝuteria (ïÈcznie 30%).
Przedstawione wyniki przykïadowych badañ wskazujÈ, ĝe usïugi on-line
dostÚpne z urzÈdzeñ mobilnych stajÈ siÚ coraz bardziej popularne oraz ĝe
stanowiÈ waĝny element stylu ĝycia dla coraz wiÚkszej czÚĂci konsumentów,
nie tylko w krajach bardzo zamoĝnych.
Mobilny kontekst uĝytkowania wyznacza nowe perspektywy dla ksztaïtowania doĂwiadczeñ uĝytkownika (User Experience – UX). Mobilne UX
skïada siÚ z trzech warstw (Roto 2005):
– UX urzÈdzenia – wynika z charakterystyk konkretnego urzÈdzenia mobilnego uĝytkowanego przez uĝytkownika, takich jak np. rozmiar ekranu,
jego czuïoĂÊ, uïoĝenie przycisków, rozmiar, ksztaït i ciÚĝar urzÈdzenia
oraz czas korzystania z baterii. Pozostaïe czynniki zwiÈzane z urzÈdzeniem obejmujÈ np. szybkoĂÊ transferu danych w sieci, ïatwoĂÊ nawiÈzania
poïÈczenia, wiernoĂÊ kolorów na ekranie, pïynnoĂÊ animacji itp.
– UX systemu operacyjnego – wynika z charakterystyk systemu operacyjnego
urzÈdzenia mobilnego, takich jak np. moĝliwoĂÊ obsïugi wielozadaniowoĂci,
kontrola procesów realizowanych w tle, dostÚpna przeglÈdarka, obsïuga
multimediów, sposób realizacji funkcji „copy-and-paste”, „naprzód-wstecz”.
– UX aplikacji i mobilnych serwisów WWW – wynika z charakterystyk
ergonomicznych i uĝytkowych aplikacji lub mobilnych serwisów WWW.
Takimi charakterystykami sÈ np. ergonomia interfejsu uĝytkownika,
wygoda dostÚpu do funkcji i danych, dopasowanie architektury informacji do oczekiwañ uĝytkownika czy uwzglÚdnienie specyficznych potrzeb
i ograniczeñ uĝytkownika mobilnego.
Wszystkie trzy aspekty w odpowiednim stopniu ksztaïtujÈ wypadkowe
UX uĝytkownika korzystajÈcego z usïug on-line w kontekĂcie mobilnym.
SatysfakcjonujÈce UX oznacza, ĝe w kaĝdym z powyĝszych trzech aspektów zapewniony jest taki poziom jakoĂci, aby obiekt interakcji (tu: usïuga
on-line) w odpowiednim stopniu speïniaï trzy gïówne wymagania:
– przydatnoĂÊ – oznacza ĝe funkcjonalnoĂÊ urzÈdzenia pozwala uĝytkownikowi osiÈgaÊ zaïoĝone cele w kontekĂcie mobilnym;
– uĝytecznoĂÊ – oznacza ze cele te osiÈga siÚ z niewielkimi nakïadami ze
strony uĝytkownika;
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– atrakcyjnoĂÊ – oznacza, ĝe uĝytkownicy odczuwajÈ chÚÊ ponownego skorzystania z danej usïugi.
Mobilny kontekst uĝytkowania jest opisany piÚcioma gïównymi wymiarami – czynnikami wpïywu (Gualtieri 2011):
– lokalizacja – tryb obsïugi wynikajÈcy z miejsca, w którym uĝytkownik
przebywa (dom, biuro, teatr itp.);
– przemieszczanie siÚ – ograniczenia wynikajÈce z tego, ĝe uĝytkownik
siÚ przemieszcza podczas obsïugi urzÈdzenia (np. odczuwa zakïócenia
wynikajÈce z okreĂlonego sposobu podróĝowania);
– bezpoĂrednioĂÊ – wymagania dotyczÈce natychmiastowego uzyskania
wyniku i dopasowania jego formatu nie tylko do oczekiwañ zadaniowych
uĝytkownika, ale takĝe do ograniczeñ prezentacji wynikajÈcych zb cech
urzÈdzenia mobilnego;
– prywatnoĂÊ – rozumiana jako emocjonalny zwiÈzek uĝytkownika z okreĂlonym urzÈdzeniem, jak teĝ obawy zwiÈzane z transmisjÈ osobistych
informacji poprzez niekiedy przypadkowe sieci bezprzewodowe;
– urzÈdzenia – poczucie kontroli oraz odczuwana wygoda pracy z danym
urzÈdzeniem.
Badania efektów ïÈcznego oddziaïywania tych czynników sÈ nazywane
analizÈ mobilnego kontekstu uĝytkowania (mobile context of use). Dla projektowania uĝytecznych, ïatwych w obsïudze i atrakcyjnych usïug on-line
waĝna jest wiedza na temat przyczyn okreĂlonych zachowañ uĝytkownika,
ěródeï jego postaw czy opinii. Tego typu badania bazujÈ gïównie na obserwacji rzeczywistych zachowañ uĝytkowników w rzeczywistych sytuacjach i sÈ
nazywane badaniami etnograficznymi, wchodzÈc w zakres badañ kontekstu
uĝytkowania.

2. Mobilne UX – badania etnograficzne
2.1. Badania etnograficzne w projektach IT
Badania etnograficzne stanowiÈ gaïÈě antropologii ukierunkowanÈ na
zrozumienie zwyczajów i zachowañ ludzkich wystÚpujÈcych w okreĂlonych
spoïecznoĂciach/organizacjach. W odróĝnieniu od badañ marketingowych
stawiajÈcych respondentowi/klientowi okreĂlone pytania, badania etnograficzne sÈ prowadzone w miejscu zamieszkania/pracy respondenta i opierajÈ
siÚ gïównie na obserwacji zachowañ, zwykle starajÈc siÚ, aby nie ingerowaÊ
w przebieg tych zachowañ.
Celem badañ etnograficznych kontekstu mobilnego jest lepsze zrozumienie uĝytkowników i ich zachowañ w mobilnym kontekĂcie uĝytkowania zwiÈzanym z korzystaniem z usïug on-line. W wyniku tych badañ
zwykle tworzy siÚ wzbogacony portret uĝytkownika/klienta/konsumenta
oraz jego zadañ, jak równieĝ mobilnego kontekstu sytuacyjnego, w jakim
sÈ realizowane.
150

Problemy ZarzÈdzania

Usïugi on-line w kontekĂcie mobilnym – jakoĂciowe badanie obserwacyjne

Badanie etnograficzne ma charakter gïównie jakoĂciowy, zatem jest
przede wszystkim nastawione na opis i zrozumienie okreĂlonych zachowañ, postaw oraz, przynajmniej czÚĂciowe, objaĂnienie mechanizmu, który
je ksztaïtuje. Zwykle wykorzystuje siÚ jednoczeĂnie kilka narzÚdzi badawczych sïuĝÈcych do zbierania danych, z których najpopularniejsze zostaïy
wymienione w poniĝszej sekcji.
Badania etnograficzne dotyczÈce zachowañ uĝytkowników podczas korzystania z usïug on-line nabierajÈ znaczenia w miarÚ wzrostu penetracji tych
usïug i ich rosnÈcej obecnoĂci w stylu ĝycia konsumentów. Potrzeby rozwoju biznesu elektronicznego wymuszajÈ takĝe koniecznoĂÊ systematycznego
badania okolicznoĂci wpïywajÈcych na chÚÊ korzystania z usïug on-line,
a takĝe barier i utrudnieñ odczuwanych w tym zakresie. Z tego powodu
badania etnograficzne, a zwïaszcza techniki obserwacyjne i analityczne
pozwalajÈce na zrozumienie motywów zachowañ uĝytkownika, znajdujÈ
coraz szersze zastosowanie w projektach IT, szczególnie tych dotyczÈcych
rozwiÈzañ mobilnych.
Techniki badawcze wykorzystywane w odniesieniu do usïug on-line sÈ
takĝe ogólnie nazywane contextual inquiry (badania kontekstowe), poniewaĝ
skupiajÈ siÚ przede wszystkim na badaniu kontekstu uĝytkowania okreĂlonych usïug/urzÈdzeñ.

2.2. Techniki i narzÚdzia zbierania danych
W badaniach etnograficznych prowadzonych pod kÈtem analizy zachowañ
uĝytkowników, motywacji do tych zachowañ oraz czynników wpïywajÈcych
na chÚÊ ich podjÚcia w odniesieniu do mobilnego kontekstu uĝytkowania
mogÈ byÊ wykorzystywane narzÚdzia zbierania danych wymienione poniĝej
(Tullis i Albert 2008; Glasnapp 2010; Sparandara, Chu i Engel 2011).
Techniki obserwacyjne

Obserwacja bezpoĂrednia to obserwacja zachowañ uĝytkownika realizowana w sposób klasyczny: uĝytkownik wykonuje swoje zadania (narzucone
lub tworzone ad hoc), obserwator ani nie ingeruje w ich przebieg, ani nie
pomaga w ich realizacji, skupiajÈc siÚ jedynie na obserwowaniu i rejestracji zachowañ uĝytkownika. Z uwagi na „zewnÚtrzne” usytuowanie badacza
ta technika jest zwana równieĝ obserwacjÈ nieuczestniczÈcÈ. Technika ta
jest czÚsto stosowana w formie tzw. obserwacji migawkowej, polegajÈcej na
obserwowaniu zachowañ uĝytkownika przez krótki wycinek czasu, uznany
za reprezentatywny dla aktywnoĂci trwajÈcej dïuĝej.
Obserwacja uczestniczÈca polega na wejĂciu badacza w okreĂlone Ărodowisko spoïeczne i obserwowaniu danej zbiorowoĂci od wewnÈtrz, tj. jako
jeden z jej czïonków, uczestniczÈcy wraz z niÈ w rutynowych aktywnoĂciach.
ProwadzÈcy badanie aktywnie uczestniczy w realizacji zadañ przez uĝytkowników, jednoczeĂnie robiÈc notatki lub w inny sposób zapisujÈc swoje
obserwacje (fotografia, film, nagrania audio).
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Techniki ankietowe

Wywiady pogïÚbione sÈ prowadzone w formie swobodnego dialogu, wbktórym ukïad pytañ zadawanych respondentowi zmierza do ujawnienia przyczyn
okreĂlonych zachowañ i czynników, które je ksztaïtujÈ.
Wywiady czÚĂciowo ustrukturyzowane – jw., lecz treĂÊ i ukïad pytañ wynikajÈ z ramowego scenariusza przyjÚtego przed badaniem. Takie podejĂcie
zapewnia kompromis miÚdzy standaryzacjÈ przebiegu wywiadu a elastycznoĂciÈ potrzebnÈ do rozwiniÚcia niektórych kwestii, które wynikïy podczas
badania.
Show-and-tell to podejĂcie stosowane w badaniach jakoĂciowych prowadzonych jako wywiady, polegajÈce na tym, aby prosiÊ respondentowi
obpodawanie symptomów (faktów, przykïadów, obserwacji, danych) potwierdzajÈcych zasadnoĂÊ wyraĝanych opinii i ich ugruntowanie w faktach i obserwacjach. Takie gromadzenie „dowodów” ma na celu zmniejszenie subiektywizmu pozyskiwanych danych i zrównowaĝenie punktów widzenia tych
samych zjawisk przez róĝnych respondentów.
MyĂlenie na gïos. Podczas wykonywania zadañ uczestnicy sÈ proszeni, aby
na glos wyjaĂniali, co robiÈ, co zamierzajÈ zrobiÊ za chwilÚ, co aktualnie
myĂlÈ i czujÈ podczas korzystania z usïugi/systemu. Pozwala to badaczowi
na uchwycenie odczuÊ oraz na lepsze zrozumienie ich celów, intencji, procesów poznawczych i wyborów, jakich dokonujÈ.
Wywiady in-situ czÚsto stosowane sÈ równolegle z obserwacjÈ bezpoĂredniÈ, polegajÈ na zadawaniu uĝytkownikowi uzupeïniajÈcych pytañ wbtrakcie
wykonywania zadañ. Pytania te majÈ na celu zebranie dodatkowych, bardziej szczegóïowych informacji pozwalajÈcych lepiej zrozumieÊ zachowanie
uĝytkownika w okreĂlonym kontekĂcie. Powinny byÊ stosowane oszczÚdnie,
aby nie zakïócaÊ naturalnego zachowania uĝytkownika podczas wykonywania
czynnoĂci.
Grupy fokusowe to technika stosowana gïównie w badaniach marketingowych, polegajÈca na prowadzeniu moderowanego wywiadu z grupÈ
6–12 osób, który ma na celu ujawnienie motywów okreĂlonych zachowañ
(np. zakupowych) i powiÈzanie ich ze stylem ĝycia osób uczestniczÈcych
w wywiadzie. Metoda jest przydatna równieĝ dla ujawnienia odczuwanych
deficytów dostÚpnych rozwiÈzañ, szczególnie w zestawieniu z ofertami konkurencyjnymi, oraz wskazania ulepszeñ projektowych oczekiwanych przez
uczestników badania.
Kwestionariusze ankietowe, stosowane w formie papierowej lub elektronicznej, sïuĝÈ do zebrania opinii na temat okreĂlonego obiektu lub zjawiska.
Technika ta moĝe byÊ stosowana dopiero po zakoñczeniu korzystania zbokreĂlonego rozwiÈzania (np. usïugi, systemu) i pozwala raczej na dokonanie
oceny podsumowujÈcej obiektu (np. serwisu WWW) niĝ na zrozumienie
motywów okreĂlonych zachowañ uĝytkownika (np. dlaczego wybraï ten akurat serwis spoĂród wielu dostÚpnych).
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Tracking – techniki Ăledzenia zachowañ

Shadowing to technika obserwacji ciÈgïej stosowana w sytuacji, gdy
zachodzi potrzeba rejestracji bez jakichkolwiek przerw dïuĝszych okresów
zachowania uĝytkownika (np. 1–8 godzin w ciÈgu jednego dnia). W tym celu
albo obserwator nieustannie podÈĝa za uĝytkownikiem „jak cieñ” lub stosuje
siÚ kamerÚ HD (szerokokÈtnÈ lub z automatycznym Ăledzeniem ruchu).
Technika pozwala na szczegóïowÈ rejestracjÚ zachowañ, ale ich interpretacja
ibwyjaĂnienie motywów musi odbywaÊ siÚ np. metodÈ analizy retrospektywnej, polegajÈcÈ na odtwarzaniu nagrania w obecnoĂci osoby zarejestrowanej,
która komentuje treĂÊ nagrania i sceny zarejestrowane podczas obserwacji.
Dzienniczki to papierowe lub elektroniczne notatniki (diaries), w których
uczestnicy notujÈ swoje aktywnoĂci zwiÈzane z celem badania oraz okolicznoĂci, w jakich zadania byïy wykonywane. Dzienniczek zwykle ma formÚ
tabeli pozwalajÈcej na utrzymanie chronologii zapisów oraz wstÚpne przydzielenie zanotowanych obserwacji do zdefiniowanych wczeĂniej kategorii.
Rejestracja elektroniczna polega na rejestrowaniu logów aktywnoĂci uĝytkownika w systemie (np. klikniÚÊ, uderzeñ klawiszy) w celu ich póěniejszej
analizy. Technika ta – podobnie jak rejestracja zachowañ uĝytkownika za
pomocÈ kamery video – pozwala na dokïadny zapis zachowañ uĝytkownika, lecz ich póěniejsze objaĂnienie i interpretacja muszÈ byÊ wykonane
w sposób tradycyjny.
Experience sampling to automatyczna rejestracja zachowañ uĝytkownika,
inicjowana pod wpïywem okreĂlonego impulsu (np. uruchomienia wczeĂniej
zdefiniowanej usïugi). Rejestracja odbywa siÚ za pomocÈ oprogramowania
wczeĂniej zainstalowanego, np. w telefonie czy tablecie, które aktywuje
ibwyïÈcza proces rejestracji zgodnie z wczeĂniej zdefiniowanymi warunkami.
Techniki opisowo-analityczne

Persona polega na przygotowaniu krótkiego tekstu opisujÈcego typowe
oczekiwania uĝytkownika pod kÈtem danej usïugi/systemu oraz czynników
kontekstu, które mogÈ wpïywaÊ na sposób z nich korzystania. Opis „persony” powinien byÊ uzupeïniony danymi osobowymi (fikcyjnymi): imieniem,
nazwiskiem, wiekiem, stanowiskiem, hobby itp. Opis ten jest czÚsto takĝe
nazywany „profilem uĝytkownika”.
„Dzieñ z ĝycia uĝytkownika” to prezentacja lub warsztat z udziaïem uĝytkowników, poĂwiÚcony szczegóïowemu omówieniu okreĂlonych zachowañ
uĝytkownika w przekroju typowego dnia (np. roboczego) i wyjaĂnieniu okolicznoĂci i motywów korzystania z okreĂlonych rozwiÈzañ (usïug, systemów).
Technika wykazuje pewne podobieñstwo do grupy fokusowej, ale polega na
prezentacji swoich zwyczajów przez samych uczestników badania, dyskutowaniu okolicznoĂci kontekstu oraz zauwaĝonych podobieñstw/prawidïowoĂci, a takĝe wykorzystaniu technik graficznych do rysowania diagramów
indywidualnych aktywnoĂci.
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Scenariusze uĝycia to technika oparta na zapisie interakcji uĝytkownik–
system, przedstawionym w formie tekstu, tabeli lub diagramu okreĂlonej
notacji. Technika ta jest czÚsto stosowana do przedstawienia rezultatów
analizy zadaniowej lub analizy kontekstu uĝytkowania.
Mapa doĂwiadczeñ klienta to technika polega na opracowaniu diagramu (schematu blokowego lub diagramu innego rodzaju) przedstawiajÈcego kolejne czynnoĂci i relacje miÚdzy nimi, czÚsto jako mapy procesów
z „momentami prawdy”, w których klient weryfikuje „obietnice jakoĂci”
skïadane przez oferenta-usïugodawcÚ. Schematy blokowe opisujÈce interakcje miÚdzy klientem a usïugodawcÈ sÈ czÚsto nazywane service blueprints,
a dla usïug on-line obejmujÈ takĝe wykorzystanie kanaïów komunikacji
elektronicznej.
Mapa wartoĂci polega na opracowaniu diagramu graficznego przedstawiajÈcego korzyĂci (wartoĂci) oczekiwane przez klienta na poszczególnych
etapach procesu usïugowego oraz stan faktycznego speïnienia tych oczekiwañ
podczas korzystania z usïugi.
Wyniki obserwacyjnego badania etnograficznego przedstawiane sÈ zwykle w formie raportu tekstowego, prezentacji PowerPoint lub prezentacji
multimedialnej, obejmujÈcej takĝe fragmenty wykonanych nagrañ video,
wypowiedzi uĝytkowników czy zdjÚcia stanowiÈce postawÚ do formuïowania
przedstawionych wniosków.

2.3. Model Technology Acceptance Model (TAM)
Alternatywnym podejĂciem majÈcym na celu zrozumienie kontekstu
uĝytkowania wybranego rozwiÈzania IT oraz osadzonych w tym kontekĂcie
czynników wpïywajÈcych na motywacje i zachowania uĝytkownika sÈ modele
przyczynowo-skutkowe behawioralne, których klasycznym przykïadem moĝe
byÊ model TAM (Technology Acceptance Model).
Model TAM (Davis 1989) opisuje sposób, w jaki uĝytkownicy-konsumenci
odnoszÈ siÚ do nowych rozwiÈzañ (szczególnie informatycznych, wbtym usïug
on-line) i jakie czynniki ksztaïtujÈ ich postawÚ co do uĝytkowania nowej
technologii (rozwiÈzania IT, urzÈdzenia, usïugi), z którÈ konsument wczeĂniej siÚ nie zetknÈï.
Model TAM pozwala takĝe na opisanie czynników kontekstu sytuacyjnego, które ksztaïtujÈ nastawienie uĝytkownika w stosunku do nieznanego
wczeĂniej rozwiÈzania IT. Rysunek 1 przedstawia model TAM w oryginalnej
jego wersji (Davis 1989).
Model zakïada, ĝe kiedy uĝytkownicy/konsumenci spotykajÈ siÚ z nowÈ
technologiÈ, na akceptacjÚ nowego rozwiÈzania wpïywajÈ czynniki takie jak:
– postrzegana przydatnoĂÊ (U) – stopieñ, w jakim osoba jest przekonana,
ĝe uĝytkowanie danego systemu/rozwiÈzania poprawi oczekiwane wyniki;
– postrzegana ïatwoĂÊ obsïugi (E) – stopieñ, w jakim osoba jest przekonana, ĝe uĝytkowanie danego systemu/rozwiÈzania bÚdzie pozbawione
wysiïku.
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Behavioral
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Ease of Use
(E)

Rys. 1. Model TAM. F.D. Davis 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and
User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, nr 3 (13), s. 319–340.

NastÚpnie uksztaïtowana postawa wobec nowego rozwiÈzania (A) znajduje przeïoĝenie na intencjÚ behawioralnÈ (BI), aby systemu potencjalnie
uĝywaÊ do okreĂlonego celu. Realizacja tej intencji i czynniki wpïywajÈce na
przebieg uĝytkownika ksztaïtujÈ rzeczywiste efekty interakcji uĝytkownika
z systemem (Actual System Use).
Model TAM jest czÚsto stosowany jako punkt wyjĂcia do budowy bardziej
szczegóïowych modeli opisujÈcych postawÚ uĝytkownika nowych rozwiÈzañ
interaktywnych opartych na IT i mechanizm ich akceptacji.
Gïówne ograniczenia modelu TAM (Chuttur 2009) polegajÈ na tym,
ĝe koncentruje siÚ on na pojedynczym uĝytkowniku okreĂlonej technologii
i nie uwzglÚdnia spoïecznych aspektów interakcji, ponadto dotyczy raczej
systemów, w których uĝytkowanie daje korzyĂci o charakterze bardziej
ekonomicznym niĝ emocjonalnym. Mimo to model TAM sïuĝy za punkt
wyjĂcia licznych badañ zwiÈzanych z poznawaniem mechanizmu akceptacji
oraz ksztaïtowania postaw wpïywajÈcych na ryzyko odrzucenia okreĂlonych
rozwiÈzañ przez uĝytkowników/konsumentów. Stale podejmowane sÈ próby
rozwiniÚcia modelu TAM oraz rozbudowy go o nowe czynniki wpïywu,
charakterystyczne dla ciÈgle powstajÈcych nowych usïug Ăwiadczonych wbĂrodowisku elektronicznym (e-gov, e-banking, e-travel itp.).
Model TAM moĝna wykorzystywaÊ do analiz czynników ksztaïtujÈcych
motywacjÚ do uĝytkowania rozmaitych rozwiÈzañ IT, jednakĝe za kaĝdym
razem wymaga to budowy dedykowanego narzÚdzia pomiarowego (kwestionariusz ankietowy) oraz przeprowadzenia badania na odpowiednio duĝej
próbce respondentów, aby umoĝliwiÊ obróbkÚ statystycznÈ uzyskanych danych.

2.4. Ograniczenia
Oba przedstawione powyĝej podejĂcia (badania etnograficzne oraz opis
kontekstu oparty na modelu TAM) wykazujÈ okreĂlone ograniczenia.
Ograniczenia podejĂcia etnograficznego to:
– badanie wyïÈcznie jakoĂciowe,
– uznaniowa kombinacja technik obserwacyjnych, ankietowych i analityczno-opisowych,
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– koniecznoĂÊ „manualnej” interpretacji powoduje nieuchronny subiektywizm uzyskanych wyników,
– uogólnienie uzyskanych wyników bazuje na zaïoĝeniu, ĝe ten sam mechanizm zachowañ wystÚpuje u wiÚkszoĂci osób w danej sytuacji (kontekĂcie).
Do ograniczeñ modelu TAM naleĝÈ:
– wykorzystanie modelu wymaga odpowiednio duĝej próbki respondentów,
aby moĝna byïo przeprowadziÊ analizÚ statystycznÈ,
– uzyskane wyniki zwykle opisujÈ okreĂlony kontekst sytuacyjny, zatem ich
uogólnienie i transfer do innych sytuacji mogÈ byÊ problematyczne,
– model pozwala na zidentyfikowanie zaleĝnoĂci wystÚpujÈcych miÚdzy
zmiennymi, ale niekoniecznie wyjaĂnia bezpoĂrednio motywy okreĂlonych
zachowañ uĝytkownika.
BiorÈc pod uwagÚ powyĝsze ograniczenia, badania przedstawione w dalszej czÚĂci pracy zostaïy oparte na podejĂciu etnograficznym, zorientowanym
na pozyskanie danych jakoĂciowych, opisujÈcych okolicznoĂci ksztaïtujÈce
zachowania uĝytkowników korzystajÈcych z okreĂlonych usïug on-line za
pomocÈ urzÈdzeñ mobilnych takich jak laptop, smartfon i tablet.

3. Metodyka badania
3.1. Opis przebiegu badania
Celem badania przedstawionego poniĝej byïo zidentyfikowanie czynników
motywujÈcych do chÚci korzystania z usïugi on-line za pomocÈ konkretnego
typu urzÈdzenia (laptop, smartfon, tablet) w naturalnych sytuacjach ĝycia
codziennego. Z takÈ intencjÈ przeprowadzono badania z udziaïem 7 uĝytkowników, a obserwacja ich aktywnoĂci w korzystaniu z usïug on-line byïa
samodzielnie rejestrowania przez 14 dni. Badania obserwacyjne – mimo ĝe
przeprowadzone w bardzo ograniczonej skali – miaïy w znacznym stopniu
charakter etnograficzny, poniewaĝ w naturalnym otoczeniu rejestrowaïy
zachowania uĝytkowników, nie ingerujÈc w ich przebieg.
Metoda badania polegaïa na udostÚpnieniu wybranym osobom róĝnorodnych urzÈdzeñ mobilnych2 do korzystania z usïug on-line w ĝyciu
codziennym. Uĝytkownicy mogli w sposób nieskrÚpowany posïugiwaÊ siÚ
urzÈdzeniami mobilnymi, samodzielnie decydujÈc, z którego z nich, w jakiej
sytuacji chcÈ skorzystaÊ, bÚdÈc jednoczeĂnie zobowiÈzanymi do prowadzenia
pisemnych zapisów z obserwacji swoich aktywnoĂci w specjalnie skonstruowanych dzienniczkach. Wzór zastosowanego dzienniczka obserwacyjnego
podano w zaïÈczniku 1.
Obserwacje dotyczÈce uĝytkowania usïug on-line z urzÈdzeñ mobilnych
byïy notowane w tabeli, z uwzglÚdnieniem nastÚpujÈcych elementów:
– nazwa usïugi,
– data, godzina skorzystania z usïugi,
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– nazwa wykorzystanego urzÈdzenia dostÚpowego,
– czynniki wzmacniajÈce chÚÊ skorzystania z urzÈdzenia (techniczne, sytuacyjne, funkcjonalne), zwiÈzane z bieĝÈcym kontekstem uĝycia,
– czynniki osïabiajÈce chÚÊ skorzystania z urzÈdzenia (techniczne, sytuacyjne, funkcjonalne), zwiÈzane z bieĝÈcym kontekstem uĝycia.
Otrzymane w ten sposób zapisy pozwoliïy na zebranie spostrzeĝeñ
ibuwag od uĝytkowników na temat ich indywidualnych preferencji dotyczÈcych korzystania z usïug on-line za pomocÈ poszczególnych typów urzÈdzeñ
mobilnych.
Po zakoñczeniu okresu obserwacji dane z dzienniczków zostaïy przeanalizowane, pogrupowane i poddane agregacji, co zostanie opisane w kolejnych
sekcjach.

3.2. Analiza i agregacja danych
Dane uzyskane z obserwacji z wykorzystaniem dzienniczków zostaïy najpierw poddane wstÚpnej analizie przez samych uĝytkowników, w wyniku
czego powstaïo siedem indywidualnych raportów tekstowych, które zawieraïy
najwaĝniejsze spostrzeĝenia z przeprowadzonych badañ.
Uzyskane w ten sposób wyniki stanowiïy jednoczeĂnie podstawÚ do dalszej analizy, która miaïa za zadanie zagregowanie poszczególnych raportów
indywidualnych w jeden raport zbiorczy. Zastosowane podejĂcie miaïo na
celu stworzenie wspólnego profilu uĝytkowania dla urzÈdzeñ mobilnych,
który pozwoliïby zrozumieÊ i opisaÊ sposób zachowania siÚ uĝytkownika
pod kÈtem korzystania z okreĂlonych usïug on-line.
Proces agregacji wyników w raport zbiorczy polegaï na przeksztaïceniu zadeklarowanych czynników motywujÈcych i demotywujÈcych na zbiór
postrzeganych zalet i wad poszczególnych urzÈdzeñ pod kÈtem uĝytkowania
mobilnego.
W nastÚpnym kroku, uwzglÚdniajÈc czÚstotliwoĂÊ pojawiajÈcych siÚ pozytywnych i negatywnych ocen zebranych od uĝytkowników, zbudowano tabele
porównujÈce poszczególne urzÈdzenia mobilne w kontekĂcie ich wïaĂciwoĂci
uĝytkowych (tabele 1–3). Uzyskane w ten sposób wyniki pozwoliïy na okreĂlenie dla kaĝdego z urzÈdzeñ profilu uĝytkowania (sekcja 3.6) zawierajÈcego zidentyfikowane czynniki wpïywu zwiÈzane z kontekstem uĝytkowania
okreĂlonych usïug on-line.
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– dïugi czas uruchamiania urzÈdzenia
– maïa odpornoĂÊ urzÈdzeñ na warunki zewnÚtrzne
(sïoñce, deszcz)
– czÚsta koniecznoĂÊ podïÈczania okablowania do
zasilania, klawiatury, myszki, drukarki, sieci itp.
– krótki czas pracy baterii
– znaczny ciÚĝar, duĝe wymiary w porównaniu
zb tabletami/smartfonami
– delikatny mechanicznie – wiÚksza wraĝliwoĂÊ na
upadek, wstrzÈsy itp. niĝ w przypadku tabletów
ib smartfonów
– wyĝszy poziom haïasu
– koniecznoĂÊ posiadania dogodnych warunków pracy

Zalety

– duĝa wydajnoĂÊ pracy
– moĝliwoĂÊ wykonania w krótkim czasie wielu precyzyjnych
zadañ
– dostÚpnoĂÊ duĝej liczby róĝnorodnych funkcjonalnoĂci/
oprogramowania
– moĝliwoĂÊ dostosowania do uĝytkownika
– moĝliwoĂÊ odczytywania zaïÈczników w formacie PDF
– moĝliwoĂÊ wykonywania operacji w trakcie uĝytkowania tego
urzÈdzenia
– lepsze parametry urzÈdzenia, aby komfortowo realizowaÊ
potrzebÚ (duĝa wydajnoĂci, wielkoĂci klawiatury, wielkoĂci
ekranu oraz duĝa pojemnoĂci dysku twardego, wydajniejszy
procesor niĝ w tabletach i smartfonach, wiÚksza
przepustowoĂÊ danych)
– duĝy ekran i wysoka rozdzielczoĂÊ umoĝliwiajÈca oglÈdanie
na raz wiÚkszej liczby obiektów
– fizyczna klawiatura, naturalnej wielkoĂci, umoĝliwiajÈca
pisanie np. bez koniecznoĂci patrzenia na niÈ
– wygodniejsze manipulowanie poprzez moĝliwoĂÊ
równoczesnego korzystania z róĝnych kontrolerów:
klawiatura, myszka, touchpad itd.
– wiÚksza wymiennoĂÊ danych, równieĝ z uĝytkownikami
komputerów i innych systemów (Linux, MacOS)
– szybsza praca
– czasami potrzebne lepsze parametry urzÈdzenia przy ěle
skonstruowanych portalach
– moĝna uĝyÊ obu rÈk do pisania
– pewien rodzaj uporzÈdkowania przy pracy (ergonomiczne
warunki pracy z urzÈdzeniem)

Tab. 1. Zestawienie zalet i wad urzÈdzeñ mobilnych – agregacja wyników dla laptopa. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Laptop

UrzÈdzenie
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Wady
– niemoĝnoĂÊ odczytaniazaïÈczników w formacie PDF z uwagi na brak
wykupienia tej usïugi
– wymagajÈcy dedykowanych stron WWW, brak m-stron
– aplikacje na urzÈdzenia mobilne, bÚdÈce odpowiednikami serwisów
WWW, lub wersje stron WWW na urzÈdzenia mobilne majÈ czÚsto
ograniczone funkcjonalnoĂci w stosunku do peïnej wersji WWW
(np. YouTube, Google Mail, mBank)
– trudnoĂci w nawigowaniu po serwisie lub otworzeniu niektórych
plików (np. pliki z harmonogramami ANR, które nie sÈ w PDF-ie)
– maïa odpornoĂÊ urzÈdzeñ na warunki zewnÚtrzne (sïoñce, deszcz)
– maïy rozmiar ekranu, wymaga czÚstej zmiany powiÚkszenia na
stronach internetowych
– problemy manipulacyjne, niewygodna (maïa, dotykowa) klawiatura
ekranowa, wymaga zwiÚkszonej precyzji
– niewygodny sposób wprowadzania polskich znaków
– sïaby gïoĂnik
– niska prÚdkoĂÊ ïÈcza
– niemoĝnoĂÊ odczytywania zaïÈczników w formacie PDF – maïa
wydajnoĂÊ procesora
– odbijajÈce siÚ Ăwiatïo na ekranie
– niewygodny i dziwaczny sposób zamykania aplikacji (Android,
Windows 8) przez cofanie – w przypadku wyjĂcia ze strony
szyfrowanej (HTPPS) po wylogowaniu, cofniÚcie do poprzedniej
strony sygnalizuje bïÈd zamiast zamkniÚcia aplikacji
– niewygodny sposób edycji dokumentów (arkusze kalkulacyjne,
edytory tekstu, programy graficzne)
– dïuĝszy czas wykonania pracy, w stosunku do pracy na komputerze
– trudnoĂÊ w drukowaniu bezpoĂrednio z urzÈdzenia

Zalety

– dostÚpnoĂÊ i szybkoĂÊ (szybki/natychmiastowy
dostÚp/gotowoĂÊ do pracy, brak dostÚpu innych
urzÈdzeñ podczas podróĝy)
– wielofunkcyjnoĂÊ (dodatkowe funkcje Ăwiadczone
w ramach pakietu dostÚpnego u operatora
sieci komórkowej lub dostÚpne po ĂciÈgniÚciu
dodatkowych aplikacji, np. telefon + aparat
fotograficzny + GPS + minikomputer + inne
– maïe rozmiary i waga (porÚczny)
– dïuga ĝywotnoĂÊ baterii
– brak koniecznoĂci podïÈczania okablowania
– bardzo efektywny i dobrze dopasowany do
pozyskiwania dostÚpu do zasobów sieciowych
poprzez system tokenów generowanych
ib przesyïanych z uĝyciem urzÈdzeñ mobilnych
– dobre dopasowanie smartfonów do zdalnego
zarzÈdzania urzÈdzeniami zlokalizowanymi
wb serwerowni
– pozwala na zajÚcie wygodnej pozycji w siedzÈcej
lub leĝÈcej
– wysoka jakoĂÊ obrazu, aktualna mapa
– mobilnoĂÊ urzÈdzenia (moĝliwoĂÊ skorzystania w
niemalĝe w kaĝdych warunkach)
– cicho pracuje (niski poziom haïasu)
– obsïuga nie wymaga dodatkowego oĂwietlenia
– dobre urzÈdzenie jako telefon komórkowy
– dobra jakoĂÊ zdjÚÊ i prosta obsïuga

Tab. 2. Zestawienie zalet i wad urzÈdzeñ mobilnych – agregacja wyników dla smartfona. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Smartfon

UrzÈdzenie
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– daje moĝliwoĂÊ wykonywania wielu zadañ
– dedykowany przede wszystkim do czytania, przeglÈdania
stron WWW (e-booki, rozrywka)
– moĝliwoĂÊ skorzystania z urzÈdzenia o stosunkowo duĝym
ekranie w trudnych warunkach (np. podczas niekomfortowej
podróĝy)
– natychmiastowy dostÚp do urzÈdzenia (bïyskawiczne
bootowanie)
– mobilnoĂÊ;
– niski poziom haïasu
– stosunkowo dïugi czas trzymania baterii
– niska waga urzÈdzenia

Zalety
– urzÈdzenie najmniej uniwersalne
– stosunkowo dïugi czas wykonywania zadañ
– bardzo trudna praca (niska precyzja manipulacyjna
urzÈdzenia)
– wykorzystywany jest sporadycznie do dedykowanych
zadañ

Wady

Tab. 3. Zestawienie zalet i wad urzÈdzeñ mobilnych – agregacja wyników dla tabletu. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Tablet

UrzÈdzenie
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3.3. Dyskusja i interpretacja wyników obserwacji
Zebrane obserwacje pozwoliïy na wyciÈgniÚcie wniosków dotyczÈcych
ogólnych preferencji skorzystania przez uĝytkownika z usïug on-line za
pomocÈ poszczególnych urzÈdzeñ.
Laptop byï urzÈdzeniem najchÚtniej wykorzystywanym do typowej pracy
zadaniowej, która wymagaïa np. intensywnego pisania, redagowania tekstu,
która byïa po prostu pracochïonna.
NiewÈtpliwymi zaletami (wpïywajÈcymi na chÚÊ skorzystania) z wspomnianego urzÈdzenia byïy:
– duĝa wydajnoĂÊ pracy (zarówno techniczna, jak i funkcjonalna wzglÚdem
innych produktów dostÚpnych na rynku),
– moĝliwoĂÊ wykonania w krótkim czasie wielu precyzyjnych zadañ,
– dostÚpnoĂci duĝej liczby róĝnorodnych funkcjonalnoĂci/oprogramowania,
– ergonomiczne warunki pracy z urzÈdzeniem,
– moĝliwoĂÊ dostosowania do potrzeb uĝytkownika.
Do podstawowych wad/niedogodnoĂci urzÈdzenia moĝna zaliczyÊ:
– stosunkowo krótki czas trzymania baterii (w porównaniu do pozostaïych
urzÈdzeñ),
– wyĝszy poziom haïasu,
– stosunkowo dïugi czas dostÚpu do urzÈdzenia,
– znaczÈcÈ wagÚ urzÈdzenia,
– koniecznoĂÊ posiadania dogodnych warunków pracy,
– w pewnych sytuacjach (np. podróĝy) kïopotliwa moĝe byÊ wielkoĂÊ urzÈdzenia.
Charakterystyka zadañ (usïug) preferowanych do wykonywania z pomocÈ
laptopa:
– usïugi podróĝnicze (planowanie podróĝy),
– usïugi finansowe (wymagajÈce duĝego nakïadu pracy),
– usïugi wymagajÈce duĝego nakïadu i wysokiej wydajnoĂci pracy.
Smartfon w stosunku do laptopa okazaï siÚ urzÈdzeniem, które oferuje
zdecydowanie wiÚkszÈ mobilnoĂÊ oraz dostÚpnoĂÊ, m.in. dziÚki niewielkim
wymiarom i maïemu ciÚĝarowi. JednoczeĂnie zapewniaï dostÚp do wielu
dodatkowych funkcji (poza podstawowÈ usïugÈ dzwonienia) – w poïÈczeniu
z dostÚpem do Internetu moĝliwe byïo wykonanie wielu zadañ, których
wb typowych sytuacjach ĝyciowych nie moĝna byïoby zrealizowaÊ.
Gïównymi zaletami (czynnikami motywujÈcymi do skorzystania) ze wspomnianego urzÈdzenia byï:
– natychmiastowy dostÚp (bïyskawiczne bootowanie),
– mobilnoĂÊ urzÈdzenia, (moĝliwoĂÊ skorzystania niemalĝe w kaĝdych
warunkach),
– niski poziom haïasu,
– stosunkowo dïugi czas trzymania baterii,
– niska waga.
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Do podstawowych wad/niedogodnoĂci urzÈdzenia moĝna zaliczyÊ:
utrudnione pisanie wymagajÈce zwiÚkszonej precyzji,
dïuĝszy czas wykonania pracy w stosunku do pracy na komputerze,
wymaganie dedykowanych stron WWW,
maïy ekran (w niektórych sytuacjach jest jego zaletÈ).
Charakterystyka zadañ (usïug) preferowanych do wykonywania z pomocÈ
smartfona:
– usïugi informacyjne (czytanie poczty, wiadomoĂci itp.),
– usïugi podróĝnicze (nawigacja),
– rozrywka (gry, widgety),
– usïugi umoĝliwiajÈce natychmiastowy dostÚpu do informacji o niezbyt
skomplikowanym charakterze.
Tablet – ostatnie urzÈdzenie poddane badaniu – okazaï siÚ najmniej
uniwersalny, dajÈc moĝliwoĂÊ wykonania zadañ w relatywnie dïugim czasie. Dlatego wykorzystywany byï przez uĝytkowników przede wszystkim do
czytania, przeglÈdania stron WWW (e-booki, rozrywka).
NiewÈtpliwymi zaletami (czynnikami wpïywajÈcymi na chÚÊ skorzystania)
z wspomnianego urzÈdzenia byïa:
– moĝliwoĂÊ skorzystania z urzÈdzenia o stosunkowo duĝym ekranie wbtrudnych warunkach (np. podczas niekomfortowej podróĝy),
– natychmiastowy dostÚp do urzÈdzenia (bïyskawiczne bootowanie),
– mobilnoĂÊ,
– niski poziom haïasu,
– stosunkowo dïugi czas trzymania baterii,
– niska waga urzÈdzenia.
Do podstawowych wad/niedogodnoĂci urzÈdzenia moĝna zaliczyÊ:
– bardzo trudnÈ pracÚ (niska precyzja manipulacyjna urzÈdzenia),
– ograniczonÈ funkcjonalnoĂÊ,
– niskÈ uĝytecznoĂÊ w niektórych zadaniach roboczych.
W ocenie respondentów badania tablet byï urzÈdzeniem poĂrednim
pomiÚdzy smartfonem i laptopem, które w przypadku dostÚpnoĂci wspomnianych wczeĂniej urzÈdzeñ, wykorzystywany byï sporadycznie, tylko do
realizacji dedykowanych zadañ.
Charakterystyka zadañ (usïug) preferowanych do wykonywania z pomocÈ
tabletu:
– usïugi informacyjne (czytanie newsów, przeglÈdanie stron WWW,
e-booki),
– rozrywka (gry, widgety).
–
–
–
–

3.6. Dyskusja i wnioski
Z caïoĂci przeprowadzonego badania moĝna sformuïowaÊ nastÚpujÈce
grupy ustaleñ.
Z zebranych danych wyïaniajÈ siÚ zasadnicze cztery sytuacje, w których
korzystano z usïug on-line w kontekĂcie mobilnym:
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– „dom” – w warunkach domowych, podczas czynnoĂci niezwiÈzanych
zb pracÈ zawodowÈ,
– „podróĝ” – w trakcie podróĝy, w Ărodkach lokomocji, transportu miejskiego itp.,
– „biurko” – „przy stole”, na siedzÈco, czÚsto podczas wykonywania okreĂlonych prac umysïowych,
– „teren” – wszystkie pozostaïe sytuacje: w mieĂcie, w ruchu pieszym, na
wycieczce itp.
Na podstawie zebranych obserwacji moĝna równieĝ wskazaÊ gïówne
kategorie usïug on-line najczÚĂciej uĝytkowanych w kontekĂcie mobilnym:
– poczta/kontakty,
– podróĝe, dojazdy, mapy,
– wiadomoĂci, waluty, pogoda,
– finansowe, przelewy, doïadowania,
– poszukiwanie informacji, serwisy WWW,
– zakupy,
– rozrywka.
Uczestnicy badania obserwacyjnego zgïaszali nastÚpujÈce czynniki problemowe zniechÚcajÈce do korzystania z usïug on-line z urzÈdzenia mobilnego3:
– zawodna synchronizacja danych miÚdzy róĝnymi urzÈdzeniami,
– utrudnienia dotyczÈce otwierania i zapisywania zaïÈczników (pdf, office),
– koniecznoĂÊ drukowania i utrudnienia z tym zwiÈzane,
– koniecznoĂÊ czekania aĝ siÚ system zabootuje,
– ěle zaprojektowana aplikacja mobilna, brak lub sïaba strona „m”,
– powolny transfer na Wi-Fi.
Ogólnie, za czynniki gïówne determinujÈce chÚÊ korzystania z urzÈdzenia
z usïug on-line w trybie mobilnym naleĝy uznaÊ takie jak:
– odpowiednio atrakcyjna relacja: czas uzyskania gotowoĂci urzÈdzenia do
czasu trwania zadania,
– niska zïoĝonoĂÊ zadania,
– niewymagana wysoka precyzja manipulacji,
– oczekiwany format wyniku – ekran (bez wydruku).
Tabela 4 prezentuje zestawienie ogólnych charakterystyk poszczególnych rodzajów zadañ najchÚtniej wykonywanych z danego urzÈdzenia. MogÈ
one stanowiÊ rodzaj wzorca opisujÈcego rodzaj usïug zwiÈzanych z danymi
charakterystykami zadania oraz rodzaj urzÈdzenia, z którego w danej sytuacji uĝytkownik skorzystaïby najchÚtniej, zakïadajÈc peïnÈ wolnoĂÊ wyboru
(dostÚpnoĂÊ urzÈdzeñ).
Przedstawione wyniki majÈ przekrojowy charakter w zakresie obserwacji
przeprowadzonych na niewielkÈ skalÚ, na chwile obecnÈ trudno je zatem
poddaÊ szerszemu uogólnieniu z uwagi na niewielkÈ grupÚ osób uczestniczÈcych w badaniu i doĂÊ ograniczony jego zakres czasowy.
Naleĝy równieĝ zaznaczyÊ, ĝe wspomniana powyĝej sytuacja wolnego
wyboru nie zawsze ma miejsce i w rzeczywistych warunkach uĝytkownik czÚsto
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korzysta z tego urzÈdzenia, które ma akurat pod rÚkÈ, gdyĝ w wielu gospodarstwach domowych jest tych urzÈdzeñ kilka, a wszystkie korzystajÈ z dostÚpu do
sieci bezprzewodowej. ZwiÈzane jest to z cyfryzacjÈ ĝycia codziennego, w którym komputer wykorzystuje siÚ bardzo czÚsto nie tylko do pracy, ale równieĝ
do organizowania ĝycia osobistego. Sytuacja ta wymusza koniecznoĂÊ stosowania róĝnorodnych urzÈdzeñ cyfrowych (w tym mobilnych) w ĝyciu codziennym.
NiewÈtpliwÈ zaletÈ kaĝdego z nich jest moĝliwoĂÊ wyboru okreĂlonego typu
urzÈdzenia do aktualnych potrzeb uĝytkownika, wynikajÈcych jednoczeĂnie
z kontekstu uĝycia oraz parametrów technicznych dostÚpnego urzÈdzenia.
UrzÈdzenie

Preferowany rodzaj zadania

Laptop

– zadanie dïugotrwaïe, wymagajÈce dïugotrwaïej koncentracji uwagi
(dïugotrwaïe czytanie lub/oraz precyzyjne manipulowanie)
– koniecznoĂÊ dïuĝszego pisania na klawiaturze
– preferowana pozycja siedzÈca, zwykle przy stole
– koniecznoĂÊ korzystania z drukarki (lub innych urzÈdzeñ
zewnÚtrznych)

Smartfon

– zadanie krótkie, czÚste, powtarzane okresowo, ale nie dïugotrwaïe
– koniecznoĂÊ jedynie krótkiego pisania na klawiaturze dotykowej,
gdy nie ma koniecznoĂci korzystania z drukarki (lub innych
urzÈdzeñ zewnÚtrznych, z wyjÈtkiem sïuchawek)

Tablet

– czytanie dïuĝszych tekstów, bez uĝycia klawiatury i bez koniecznoĂci
wydruku
– rozrywka, multimedia
– zwykle na siedzÈco

Tab. 4. Preferowane rodzaje zadañ i ich charakterystyki. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Warto zauwaĝyÊ, ĝe mimo iĝ badanie zostaïo przeprowadzone na bardzo maïa skalÚ, dostarczyïo ono poĝytecznych informacji przydatnych do
planowania badañ podobnego typu, juĝ bardziej pogïÚbionych i z udziaïem
znacznie wiÚkszej grupy uczestników.
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe badania tego typu – mimo ĝe majÈ charakter gïownie jakoĂciowy – pozwalajÈ na lepsze zrozumienie zachowañ uĝytkowników,
ich motywacji, intencji i oczekiwañ w naturalnych sytuacjach docelowego
kontekstu uĝytkowania, a przez to pozwalajÈ na zidentyfikowanie czynników
sytuacyjnych, które generujÈ ryzyko niepeïnego wykorzystania mobilnego
rozwiÈzania IT lub nawet caïkowitego jego odrzucenia.

4. Podsumowanie
Przedstawiono wyniki badania obserwacyjnego majÈcego na celu zidentyfikowanie czynników ksztaïtujÈcych u uĝytkowników chÚÊ korzystania z usïug
on-line za pomocÈ urzÈdzeñ mobilnych takich jak laptop, smartfon lub tablet.
W wyniku badañ zidentyfikowano cztery gïówne rodzaje kontekstów
mobilnych (dom, podróĝ, biurko, teren) oraz gïówne rodzaje uĝytkowanych
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usïug on-line (poczta/kontakty, planowanie podróĝy, wiadomoĂci, poszukiwanie informacji, zakupy i rozrywka). Zidentyfikowano równieĝ czynniki
stanowiÈce w opinii uĝytkowników przeszkody zmniejszajÈce motywacjÚ do
korzystania z urzÈdzenia mobilnego w sytuacji, gdy do dyspozycji jest równieĝ
laptop (w trybie pracy „przy stole”). OkreĂlono równieĝ (stanowiÈce rodzaj
„wzorca uĝytkowania”) uniwersalne charakterystyki zadañ zwiÈzanych z korzystaniem z usïug on-line, w których w wiÚkszoĂci przypadków jedno z dostÚpnych urzÈdzeñ byïo preferowane jako najdogodniejszy punkt dostÚpowy.
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ZaïÈcznik 1. Wzór dzienniczka do rejestracji korzystania z usïug on-line za pomocÈ urzÈdzeñ mobilnych
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