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Abstract: This paper considers the emotional state of the interactive system users (which influences his/her attitude and intentions toward 
concrete tasks to be done by the system) as basic usability criterion for the interactive system. An approach for elaboration of a model, which 
points human - computer interaction is presented. The model accentuates on the relations between the system, the user and his/her emotions. 
The modeling is limited to the factors which act through the information channel from the computer to the user. The groups of factors are 
classified by impact priority by means of the method of fuzzy cognitive cards. 
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1. Увод 
Взаимодействието потребител – интерактивна система  

протича в две посоки – по информационния канал “човек-
компютър”, по който компютърът се очаква да “улавя 
емоциите”, изразени от потребителя и по информационния 
канал “компютър-човек”, по който компютърът “показва 
емоции” в отговор на емоциите на потребителя, което по 
същество можем да наречем синтез на емоции. Този процес 
изисква определянето на най-вероятно изразяваните от 
потребителя емоции  и съответно факторите, които ги 
обуславят. 

Приемаме, че ВПИС представлява постоянен цикъл, който 
се движи между целта на потребителя, извършването на 
конкретната задачата и автоматичната оценка на всяка промяна 
в състоянието на графичния потребителски интерфейс, която 
произтича от извършването на конкретни задачи. Съвсем 
логично емоциите попадат в центъра на цикъла “качество на 
изпълнение – приемливост на работата и на използваната 
система” [1]. Доказано е, че без наличието на емоция човек 
трудно взима решение - позитивните емоции са предпоставка 
за ефикасно изпълнение на задачите, докато негативните 
емоции намаляват и подтискат способността за преценка, 
достъпа до краткотрайната памет и други психо-физиологични 
характеристики на човека. В тази връзка емоционалното 
състояние на потребителите е пряко свързано със стремежа и 
мотивацията за справяне със зададени дейности [4]. 

Целт на дисертационния труд, по който работи авторът на 
настоящия доклад е моделирането на взаимодействието 
потребител-интерактивна система, при отчетени емоции на 
потребителя. Тук се спираме на информационния канал "от 
компютър към човек" с проучване на факторите, които 
въздействат върху човека от компютъра и от външната среда. 

2. Прилагане на комбинация от подходи 
Закономерно се допуска, че част от факторите са 

съществени по отношение влиянието им спрямо един изходен 
параметър, а друга част – не дотолкова. Правят се 
предположения за връзките между отделни входни и изходни 
величини, както и за броя на смущаващите въздействия и 
техните общи характеристики. Отсяването на факторите и 
определянето на степента, в която те влияят на емоциите на 
потребителя става чрез експертна оценка. За целта са 
привлечени петима експерти, специалисти в областта на 
софтуерната ергономия, електрониката, компютърната графика 
и лингвистиката, които са и потребители на интерактивни 
системи над средно и на експертно ниво. На базата на 
направена в предишни разработки систематика на 
ергономичните параметри при работа с компютър [2, 3] 
петимата експерти, независимо един от друг, ранжират 

факторите, влияещи върху емоциите на потребителя, като 
ползват за отправна точка специфичен лингвистичен подход 
(А) и размити когнитивни карти (Б). 

А. Лингвистичният подход предложен в този случай се 
изразява във формулирането на обобщаващ схематичен въпрос, 
повлиян от техниката в маркетинга и комуникационния 
мениджмънт (PR), известна като “Формулата на петте К + и 
едното З”, публикувана от Харолд Ласуел през 1948г. в статия 
на тема “Структура и функция на комуникацията” [5], чиято 
цел е да събере на едно място всички елементи, участващи в 
разглеждания проблем и да групира в един оперативен вид 
факторите, влияещи върху емоциите на потребителя. Всеки 
език, включително и българският, включва в себе си набор от 
въпроси, които в съчетание с предлог изчерпват цялото 
множество от „въпроси-отговори”. Въз основа на поставения 
обобщаващ въпрос се обособяват седем групи фактори 
(предпоставящи, контекстуални, мотивационни и произтичащи 
от задачата, средствата и инструментариума), според техния 
произход и принадлежност, които, повлияни от теорията на 
размитата логика, по-нататък ще наричаме множества  (фиг. 1): 

 
Фиг. 1 Обобщаващ схематичен въпрос. 

 

Множество КОЙ (потребител) до голяма степен се отнася 
до демографски фактори и индивидуални характеристики, 
между които: възраст пол, раса, етнос, психическо и физическо 
здраве, възприятия, мислене, памет, придобити знания и 
умения, предишен опит, така и по-скоро социални 
характеристики като: образование, професия/занятие, заетост, 
семейно положение, жизнен стандарт и т.н. Множество 
КАКВО определя във функционален план така наречената 
задача.  Следващата група фактори определят контекста на 
употреба на интерактивната система – множествата С КАКВО,  
КЪДЕ и КОГА. Множеството ЗАЩО е обобщение на 
мотивацията, предшестваща и повлияваща  всеки волеви акт. 
Много аспекти на емоционалното поведение на потребителите 
се влияят от равнището на ангажираност т.е. от интензивността 
на интерес към даден обeкт. Равнището на ангажираност на 
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потребителя определя мотивацията му да търси и да се 
интересува от определен продукт и да игнорира другите. 
Множеството КАК е това множество, което ще приемем като 
функция на самите себе си и на останалите групи фактори. 

Б. При подходящо формулирани понятия чрез метода на 
размитите когнитивни карти (РКК) се определят факторите, 
влияещи върху емоциите на потребителя и параметъра на 
изхода на кибернетичния модел на системата. По този начин 
уточняваме броя на входните и изходните величини и техните 
общи характеристики. Като най-важен между всичките седем 
въпроса определяме въпроса „Как потребителят извършва 
конкретната работа?”, взаимодействайки си с дадената 
интерактивната система. 

Размитите когнитивни карти, като надстройка на 
когнитивните карти на Акселрод от 1976г. кодират правила в 
мрежова структура, в която всички понятия са причинно-
следствено свързани [6]. РКК са графове, в които 
понятия/съждения се представят като точки (вертеркси), а 
причинно-следственните връзки между тях - като стрелки. 

Трябва да се има предвид, че със стандартните РКК 
възникват проблеми: - трудно изолиране на абсолютно 
независими отделни причини, тъй като те взаимодействат 
помежду си; - много често ефектът от дадено взаимодействие 
се проявява след определен интервал от време; - въздействията 
и взаимодействията в преобладаващия брой случаи са 
нелинейни. 

В резултат на това тълкуването на причинно-следствените 
връзки е възможно да доведе до неточни или погрешни изводи. 
Поради този факт ние ги използваме в съчетание с 
лингвистичния подходи с цел маркиране на общите тенденции 
и степенуване на участващите в моделирането величини. 

 
Фиг. 2 Размита когнитивна карта, обобщение на РКК на петимата 
експерти. 

Както може да се проследи от направената размита 
когнитивна карта, ВПИС в неговия афективно-познавателен 
аспект на този етап е асиметрично. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1: Причинно-следствени връзки между отделните 
множества, според петимата експерти 

 

Благодарение на този подход получаваме подреждане на 
множествата по значимост и всяко от тях намира своето място 
по степен на следствие от останалите множества (табл. 2). 

Таблица 2: Класиране на променливите по степен на следствие от 
останалите променливи 

 

Множетсвата КЪДЕ, КОГА и С КАКВО най-малко се 
повлияват от останалите променливи. Те описват условията на 
средата и инструментариума, т.е. контекста на работа и затова 
ще ги наричаме предпоставящи/ контекстуални/ситуационни 
фактори; 

Множеството КАКВО съответства на задачата, самата 
зависеща от предишната група, тя има достатъчно високо 
въздействие върху потребителя и неговия емоционален статус; 

Множеството ЗАЩО, която отразява влиянието на 
мотивацията, както външна, така и вътрешна, има също 
толкова голямо въздействие върху потребителя и неговия 
емоционален статус; 

Множествата КОЙ (user) и КАК, съвсем логично след 
поставения схематичен въпрос, стават водещи по точки по 
критерия „следствие от останалите променливи”. Характерното 
при тях е, че въздействат сами на себе си и също така, съвсем 
логично за природата си имат голямо ответно въздействие 
върху останалите променливи.  

3. Избор на обобщен параметър на 
изследването 

Параметърът на изхода на модела ще бъдат предпоставките 
за изпитваните от потребителя емоции, т.е. определено 
подмножество на множеството КАК. Най-много множества 
като причини сочат по посока на множеството КАК като 
следствие, което също ни дава основание да го изберем за 
параметър на модела.  Основният въпрос, който стои е за 
начина по който входните фактори определят изходния 
параметър. От статистическа гледна точка изходният 
параметър отговаря на следните изисквания:  
- да може да се въведе рангова, по същество качествена, 
оценка, изразена с помощта на числа; 
- да бъде еднозначен т.е. конкретна комбинация от стойности 
на факторите ще съответства само на едно значение на 
параметъра; 
- да бъде статистически ефективен т.е. с възможност за 
измерване с най-висока точност. 
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4. Резултати и дискусия 
Както се очаква, факторите са многобройни и след 

проведената експертна оценка за тяхното ранжиране, 
методологията включва възможност за проверка на 
единомислието на експертите чрез пресмятане на коефициент 
на конкордация на Кендал (W.G.Kendall), известно в 
литературата и като рангов корелационен анализ. 
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Коефициентът варира в границите 10 <<W , като 
0=W  съответства на пълно разминаване на мненията на 

експертите, докато 1=W  - на тяхното пълно припокриване. 
След направените изчисления, в нашия случай получаваме 

83.0=W , резултат, който показва добрата компетентност на 
експертите и добро формулиране на задачата по ранжирането 
на множествата от фактори, въздействащи върху емоционалния 
статус на потребителя. 

На базата на това ранжиране правим и обобщенията по-
долу. Доказано множествата КЪДЕ, КОГА и С КАКВО играят 
ролята на предпоставка. Анализът на размитата когнитивна 
карта показва, че най-силно изразен характер на последствие 
има множеството КАК. Така за множествата КОЙ, КАКВО и 
ЗАЩО, които от своя страна са отражение съответно на 
потребителя, действието и мотивацията за действие, остава 
междинното място във веригата „причина-следствие”. 

5. Заключение 
Настоящата статия показа един интегративен подход, който 

успешно съчетава техники от области на езикознанието, 
маркетинга, размитата логика и човешкия фактор. Голямо 
предимство на техниката на размитите когнитивни карти е, че 
те дават възможност за опериране с неопределени и зависими 
помежду си променливи, за разлика от известното в 
класическата теория на експеримента изискване факторите на 
изследването да бъдат независими един от друг. 

Тъй като е трудно емоционалното състояние на 
потребителя да бъде директно измерено, идеята се състои в 
това да съдим за него индиректно по стойностите на 
елементите от останалите множества, като в някои случаи 
може да се разчита на субективната преценка на потребителя. 
По-нататъшните изследвания се предвижда да продължат в 
посока на информационния канал "от човек към компютър", за 
да се направи опит да бъде моделиран начина, по който 
машината, съответно интерактивната система, би могла да 
реагира на емоциите на своя потребител. 
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