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Analiza procesa iskanja informacij preko sistemov za poizvedovanje 
 
Pridobivanje informacij je v sodobni informacijski družbi pomembna aktivnost, ki od 
posameznikov zahteva določeno stopnjo interesa in predanosti. Interes opredeljujejo globlje 
potrebe in vprašanja, z odgovorom na katera poskrbimo za zapolnjevanje manka v znanju. 
Informacije tako postanejo vezivno tkivo za razumevanje sveta, pridobivanje informacij pa 
obvezna aktivnost. Iskanje informacij se nanaša na celoten proces, ki ga posamezniki izvajamo, 
kadar želimo dostopati do zaenkrat neznane informacije. V namen pridobitve te informacije se 
spuščamo v aktivnost poizvedovanja po informacijah, ki opredeljuje našo interakcijo z 
raznovrstnimi sistemi za poizvedovanje. Le-ti predstavljajo kanal dostopa med iskalcem 
informacije, želeno informacijo ter nosilcem te informacije.  
 
V obdobju razvoja IKT je večina sistemov za poizvedovanje prešla iz knjižničnih, osebnih ter 
drugih analognih v digitalno obliko, s čimer so na pomembnosti pridobili tudi uporabniški 
vmesniki, kot nosilci interakcije med dvema različnima entitetama – digitalno/računalniško ter 
emocionalno/človeško entiteto. Pričujoče magistrsko delo prikazuje elemente, ki so v procesu 
iskanja informacij vključeni v interakcijo med obema entitetama.  
 
Analiza procesa iskanja informacij je bila opravljena s preučevanjem literature, obstoječih 
raziskav na področju raziskovanja interakcije med človekom in računalnikom ter na podlagi 
izvedene raziskave na temo iskanja informacij s strani širše slovenske javnosti. Ugotovljeno je 
bilo, da uporabniki proces iskanja informacij izvajajo kot enkraten in zaključen dogodek, pri 
čemer ne predvidevajo morebitnih podobnih sledečih iskanj. Identificiranih je bilo pet 
uporabniških razlogov za neuspešno najdbo informacij, obenem je bila ugotovljena tudi 
pomanjkljiva uporaba funkcij nudenih s strani iskalnih vmesnikov v namen podpore pri iskanju 
informacij. Uporabniki se večinoma držijo le osnovne strategije iskanja z vpisovanjem iskalnih 
fraz in pregledovanjem rezultatov. Pri tem slabo poznajo različne sisteme za poizvedovanje, ne 
razumejo načina reprezentacije informacij ter ne želijo ali ne znajo uporabljati funkcij iskalnih 
vmesnikov. Pri slednjih so mehanizmi pomoči izpostavljeni kot osnovno orodje spoznavanja 
posameznega sistema.  
 
V namen razumevanja izvedbe procesa iskanja informacij so predstavljene ključne kognitivne in 
interaktivne faze v tem procesu ter optimalna sistemska podpora uporabniški aktivnosti.  
 
Ključne besede: proces iskanja informacij, informacijsko vedenje, sistemi za poizvedovanje, 
uporabniški vmesnik, reprezentacija informacij 
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Analysis of the information searching process via information retrieval 
systems 
 
In the modern inormation society, information retrieval presents an important activity in which a 
certain amount of interest and dedication is required from individuals. Interes is determined by 
deeper needs and questions, where the answers to the latter provide a fulfillment of the lack of 
knowledge. Information thus becomes the connective tissue in understanding the world and the 
acquirement of information an obligatory activity. Information search refers to the process in 
which individuals engage when they want to acces information, which is at a given moment 
unknown. For this purpose, they engage in the activity of information retrieval, which defines our 
interaction with different information retrieval systems. Information retrieval systems present the 
access channel between the searcher, the information and the holder of the information. 
 
The development if the ICT brought with it the transition of information retrieval systems, from 
classical libraries, personal or other analogue forms to the digital form. With this transition rose 
the importance of user interfaces as the carriers of interaction between to different entities – the 
digital/computer and the emotional/human entity. This dissertation reviews the elements that are 
incorporated in the interaction between these two entities durign the information search process. 
 
The analysis of the information search process was examined through the study of existing 
literature, the evaluation of current research and on the basis of a conducted research, which 
examined the information search process of the Slovenian public. The findings of the latter are, 
that the users conduct each information search process as a one time and concluded process, 
which will not be followed by similar searches, that there are five major causes of failure in 
information search according to users, along with the finding of inadequate use of the functions 
that assist the information search process/information retireval. Users are keen to use the basic 
functions, such as the strategy of search phrase entry and review of the results. They are not 
familiar with different information retrieval systems nor the ways in which information is 
represented and unwilling or unable to use different functions of the search interfaces. Help 
mechanisms are considered as the basic tool for familiarizing onself with the system. 
 
For the purpose of understanding the information search process, the basic cognitivne and 
interacion phases of this process are presented along with the optimum system support.  
 
Key words: information searching process, information behaviour, information retrieval system, 
user interface,  information representation
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1 Uvod 
 
 
Pridobivanje relevantnih informacij se kot nujno potrebno izkaže v primerih s poslovnega 
področja, v zasebnem življenju in za namen izobraževanja. O količini dostopnih informacij 
govorimo kot o neobvladljivem skupku strukturiranih ali nestrukturiranih podatkov, izmed 
katerih naj vsak posameznik izbere tiste, ki jih za določeno nalogo ali namen potrebuje. Podatki 
so skladiščeni v bazah, ki tvorijo osnovo za raznovrstne informacijske sisteme. Ti služijo kot 
centralni tvori, ki omogočajo grupiranje in pridobivanje podatkov ter iz njih izpeljanih  
informacij. Vendar pa vsak sistem potrebuje dostopna vrata, ki bodo omogočila pridobivanje in 
koriščenje informacij s strani uporabnikov.  
 
Sistemi za poizvedovanje (angl. information retrieval systems – IRS) omogočajo raziskovanje 
ogromne količine dostopnih informacij. Z razvojem v 50-ih letih ter konstantnim sledenjem 
razvoju tehnologije so postali eno izmed najbolj raziskovanih področij informacijsko-
komunikacijske tehnologije (IKT) [15]. Večina sistemov za poizvedovanje danes temelji na 
uporabi interneta, vendar pa posamezni sistemi za upravljanje podatkovnih baz ter lokalni sistemi 
za interno poizvedovanje obstajajo tudi brez te povezovalne tehnologije. Informacije so pogosto 
namenjene za specifične skupine posameznikov, t.j. za posamezna podjetja, organizacije, 
institucije ipd., torej so namejene le za interno rabo. Prav tako ima velik del informacij na spletu 
plačljivo ali interno omejen dostop, obenem pa naj bi spletni iskalniki po nekaterih raziskavah 
[15] indeksirali le zgornji sloj dostopnih informacij. Ne moremo torej trditi, da ima vsak 
posameznik v vsakem trenutku dostop do vseh informacij, saj je za uporabnika pridobitev 
ustrezne informacije omejena s strani sistemov in njegove vloge v družbi. Vendar pa je po drugi 
strani dostopnost pogojena tudi z ustreznim načinom iskanja specifične informacije.  
 
Kognitivna percepcija procesa iskanja informacij se izkaže preko konceptov informacijske 
pismenosti ter individualnih iskalnih preferenc, ki pogojujejo iskalno strategijo [68]. Bawden, 
med drugim, razlikuje med konceptoma brskanja ter iskanja informacij [13]. Če naj bi brskanje 
po knjižničnem gradivu sprva pomenilo neustreznost organiziranosti knjižnice (izpostavljena je, 
ker predstavlja osnovno in tako najstarejšo enoto hrambe informacij), knjižničarjev ali inštrukcij 
za uporabnike, pa v obdobju vseobsežne uporabe svetovnega spleta pomeni enega primarnih 
načinov poizvedovanja po informacijah. Za razliko od brskanja, ki pomeni sprotno odkrivanje 
informacij, oziroma “umetnost, ko ne vemo kaj želimo, dokler tega ne najdemo” [13], pa iskanje 
pomeni usmerjeno razmišljanje in proces poizvedovanja z definiranim ciljem. T.i. informacijsko 
vedenje (angl. human information behaviour) pomeni način, kako posameznik išče informacije. 
Številni avtorji s pomočjo modelov uspešno prikažejo dejavnike, ki vplivajo na informacijske 
potrebe, ki so v končni fazi udejanjene preko informacijskega vedenja. Namen raziskovanja 
informacijskega vedenja je razčleniti dejavnike, ki vplivajo na iskalne strategije posameznikov 
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[3, 4, 54, 68] ter posledično omogočiti prilagajanje in optimiranje sistemov, nosilcev in 
podajalcev informacij. 
 
Za dostop do informacij torej obstajajo predispozicije tako na tehnološkem kot tudi na 
kognitivnem polju. Področje raziskovanja sistemov za poizvedovanje je po tem pogledu 
razdeljeno na dve veji – razvoj sistema ter aktivnosti uporabnika. Ker je sistem namenjen 
končnemu uporabniku, ter vsak sistem vselej deluje v funkciji lajšanja nalog uporabnikov, je 
razumevanje uporabnikov nadvse pomemben aspekt. Številni avtorji že dlje časa opažajo in 
priznavajo porast zanimanja za nesistemsko plat procesa poizvedovanja po informacijah, ki se 
ukvarja s potrebami in kompetencami uporabnikov. Dejstvo je, da vsak avtor na določeni točki 
prepozna relevantnost uporabniškega aspekta. Ker pri sistemskem načrtovanju ne zmoremo mimo 
vedenja, da ustvarjamo za končne uporabnike, je ukvarjanje z uporabniki ter način njihove 
komunikacije z našim sistemom temeljnega pomena. Chowdhury [16] v enem od svojih del s 
področja poizvedovanja po informacijah obdela vidik uporabnikov informacij in koncepta 
uporabnosti (ta naj bo vedno opredeljena s strani uporabnika), ki predstavlja “atribut kakovosti 
informacijskih storitev in produktov”. Na podlagi te definicije je moč trditi, da je zveza med 
uporabnikom, uporabnostjo ter kakovost informacijske storitve linearna ter predvsem pogojna. 
Uporabnik posamezno storitev ali produkt ocenjuje kot uporabno, kadar mu nudi izpolnitev dane 
naloge, v tem primeru najdbo želene informacije.  
 
Uspešno izvedeno poizvedovanje (angl. information retireval – IR) je kot pozitivno ocenjeno le 
kadar ga uporabnik tako oceni [34]. Čeprav za oceno uspešnosti sistemov za poizvedovanje 
običajno uporabimo kvantitativna merila, predvsem natančnost (angl. precision) in priklic (angl. 
recall) [12, 15, 62], pa je dejanska vrednost vedno odvisna od posameznika. Na eni strani tako od 
sposobnosti definiranja in izražanja informacijske potrebe, na drugi pa od sposobnosti uporabe 
informacijskega vira – sistema za poizvedovanje. Pomembno je, da je v ta namen posamezniku 
pri uporabi informacijskih virov omogočena transparentnost in preglednost sistema obenem pa 
nudena pomoč pri navigaciji. T.i. uporabniška prijaznost (za opredelitev dojemanja uporabnika se 
uporablja tudi pojem uporabniška izkušnja) uporabniškega vmesnika [53] omogoči posamezniku 
optimalno uporabo informacijskih virov, saj mu s posameznimi funkcijami nudi podporo v 
iskalnem procesu.  
 
Posameznik v poizvedovanju po informacijah izhaja iz informacijske potrebe, ki nastane v 
določenem trenutku – nastane kot rezultat pomanjkljivosti v znanju posameznika. Preko 
razmišljanja o potrebi ter posledičnega iskanja ustrezne informacije, ki bo zapolnila potrebo, 
nadgrajuje svoje znanje ter hkrati razvija osnovno informacijsko potrebo. Poizvedovanje po 
informacijah poteka v različnih fazah, ki se pričnejo s prepoznanjem potrebe in odločitvijo za 
aktivnosti, ki bodo zapolnile to potrebo. Sledi formulacija problema, izbor vira ter izražanje 
problema preko sistema za poizvedovanje. Ko sistem ponudi odgovor, posameznik pregleda 
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razultate, po potrebi reformulira iskalno frazo ter v končni fazi uporabi rezultate [34]. Prvi fazi 
predstavljata predvsem kognitivno aktivnost v iskalnem procesu, pri čemer posameznik nima 
podpore s strani sistema za poizvedovanje. Ostale faze lahko močno olajšajo ustrezni uporabniški 
vmesniki sistemov za poizvedovanje, ki podpirajo iskalni proces, ter nudijo pomoč na vizualni ter 
mentalni ravni [34, 69]. Posameznik naj poseduje konceptualno, semantično in tehnično znanje, 
da mu bo omogočeno uspešno poizvedovanje (tako Borgman na temo uspešne uporabe OPAC-a 
[34]).  
 
 
1.1 Problematika obravnavanega področja 

Za uporabnika je pridobitev relevantne informacije v relativno kratkem času izjemnega pomena. 
Pridobivanje informacij je pomembno za vsakodnevno delovanje v družbi, za izvajanje delovnih 
nalog, za zagotavljanje konkurenčnosti posameznih podjetij, za izobraževanje posameznikov, ipd. 
Informacije so tako na eni strani zanimive za njihovega uporabnika, na drugi strani pa za 
njihovega avtorja in ponudnika.  
 
Številni avtorji govorijo o eksponentni rasti količine informacij, ki naj bi omogočala dostop do 
širokega spektra informacij znotraj specifične tematike ter možnost izbire za posameznike, 
obenem pa ta količina povzroča preobilje informacij (angl. information overload). Slednje je 
problematično na treh točkah:  

- vprašljiva je kakovost posamezne informacije,  
- povečano je kognitivno bremene za posameznika, ki naj odloči o relevantnosti in 

kredibilnosti posamezne informacije,  
- posameznik mora posedovati znanje oz. določeno stopnjo percepcije, ki mu omogoča 

najdbo relevantne informacije na različne načine.  
 
Pri pisanju magistrske naloge izhajam iz predpostavke, da posamezniki v procesu iskanja 
informacij ne izkoristijo vseh svojih sposobnostii, prav tako pa med poizvedovanjem po 
informacijah ne koristijo možnosti, ki jih ponujajo iskalni vmesniki. Posledično iskanje 
informacij ni tako uspešno. 
 
 
1.2 Namen naloge 

IKT s svojo povezovalno naravo lajšajo komuniciranje in dostop ter izmenjavo informacij. 
Povzročajo pa tudi nekatere morda nepredvidene negativne vidike – Shneiderman [47] izpostavi 
osebne, organizacijske, politične in sociološke posledice, ki so lahko rezultat vpeljave IKT: 
anksioznost posameznikov, odtujitev ljudi, informacijsko revne manjšine, nebogljenost 
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individualizma, neoprijemljiva hitrost in kompleksnost, organizacijska krhkost, vdor v zasebnost, 
nezaposlenost in neuvrščenost, zmanjšanje profesionalne odgovornosti ter slabšanje podobe ljudi. 
Ker je te posledice moč premagati ali jih zaobiti, je namen magistrskega dela prikazati pozitivno 
plat IKT kot orodja, s pomočjo katerega dostopamo do ene najbolj zaželenih surovin v sodobni 
družbi – informacij.  
 
Zaradi omenjenih problemov je smiselno informacijsko bogato okolje do neke mere regulirati in 
organizirati ter na ta način omogočiti lahko dostopnost do relevantnih informacij. Informacije ter 
celoten spekter dejavnosti povezanih z njimi – od relevantnosti, lastništva, uporabnosti, 
nadomestljivosti, pridobivanja, oblikovanja, hrambe, poizvedovanja, dostopa, do podajanja in ter 
končno, do uporabe s strani ciljnega posameznika – so tako pomembna tematika za obravnavo. 
  
Glavni cilj magistrskega dela je analiza procesa iskanja informacij ter dejavnikov, ki vplivajo na 
uspešno izvedbo tega procesa. Na podlagi konceptov komunikacije med človekom in 
računalnikom, je podan prikaz dejavnikov najdbe relevatnih informacij v različnih zbirkah. 
Analiza se osredotoča na dva vidika omenjenega procesa – na eni strani se osredotoči na 
kognitivni koncept iskanja, ki vključuje kompetence in iskalne strategije uporabnikov ter modele 
informacijskega vedenja, na drugi strani pa na kakovost uporabniških vmesnikov sistemov za 
poizvedovanje, ki naj podpirajo faze iskanja. Namen naloge je tehnični stroki predstaviti 
uporabniško plat poizvedovalnega procesa – netehnična znanja, ki lahko pripomorejo pri 
načrtovanju uporabnih in funkcionalnih vmesnikov sistemov za poizvedovanje –, obenem pa 
uporabnikom predstaviti načine za izboljšanje procesa iskanja informacij.  
 
 
1.3 Vsebina naloge 

Magistrsko delo je razdeljeno na pet tematskih sklopov, z dodanim uvodnim ter sklepnim 
poglavjem, ki osvetlijo ozadje in bistvo procesa iskanja informacij v sodobnih iskalnih okoljih. 

V uvodnem poglavju je predstavljena obravnavana tematika in problematika področja, namen 
naloge ter vsebina naloge.  

V drugem poglavju so izpostavljeni bistveni koncepti informacijskega okolja, preko katerih 
spoznamo temelje interakcije med človekom in računalnikom, moč informacij in dejavnosti 
povezane z njimi ter kognitvni vidik človeškega delovanja v digitalni dobi. Področje 
informacijske znanosti predstavlja temelj za obravnavo pomembnosti informacij in IKT. 

Tretje poglavje opredeljuje osnove sistemov za poizvedovanje, kjer so predstavljeni temeljni 
koncepti procesa poizvedovanja kot interakcije med posameznikom in sistemom za 
poizvedovanje. Predstavljene so osnove označevanja (indeksiranja) informacij, ki izhajajo iz 
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knjižničarskega področja ter vrste sistemov za poizvedovanje. Izpostavljena je tudi evalvacija 
sistemov za poizvedovanje ter njena dvojna narava. 

Četrto poglavje analizira proces iskanja informacij. Proces iskanja je predstavljen kot kognitivna 
aktivnost posameznikov, zato so obravnavani različni aspekti, ki prikazujejo potek omenjenega 
procesa. Pristop k reševanju problemov rezultira v oblikovanju informacijske potrebe, ki je 
osnovno vodilo posameznikov v iskanju informacij. Razlago procesa iskanja informacij ter 
poizvedovanja po njih nudijo številni modeli, ki prikazujejo prepletanje posameznikovega 
kognitivnega procesa ter fizičnih aktivnosti povezanih s sistemi za poizvedovanje.  

V petem poglavju je predstavljena raziskava izvedena na manjšem vzorcu, ki pokriva tri fokusne 
skupine uporabnikov spletnih sistemov za poizvedovanje. Poudarek je na spletnih sistemih za 
poizvedovanje (spletnih iskalnikih), ker le-ti v širši javnosti predstavljajo prevladujoče orodje za 
poizvedovanje po informacijah.  

Šesto poglavje predstavlja uporabniške vmesnike sistemov za poizvedovanje ter njihove funkcije. 
Poudarek je na pomenu raziskovanja uporabnikov, evalvaciji uporabnosti uporabniških 
vmesnikov ter opisu različnih značilnostih uporabniških vmesnikov, ki naj iskalcu pomagajo med 
kognitivnim procesom iskanja informacij ter fizičnim procesom poizvedovanja po informacijah. 

V sklepnem pogavju je predstavljen pregled magistrskega dela, kjer so izpostavljene tudi glavne 
ugotovitve.
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2 Bistveni koncepti informacijskega okolja 
 
 
Temeljna vrednost IKT se skriva v potencialu za izboljšanje in lajšanje delovnih in informativnih 
procesov ter v pozitivnih lastnostih, ki jih nudijo za vsakodnevno delovanje v družbi. IKT so 
namenjene ljudem – so v službi ljudi, saj predstavljajo pomembnega sodelavca in člana družbe. V 
poglavju so opisani bistveni koncepti informacijskega okolja, ki razlagajo karakteristike odnosa 
med tehnologijo in človekom. 
 
 
 
2.1 Komunikacija in interakcija človek-računalnik 

Tehnologija predstavlja nepogrešljiv element vsakodnevnih aktivnosti, orodje, s katerim ljudje 
manipulirajo za dosego lastnih ciljev. Pri tem svoje običajne vzorce komuniciranja menjajo z 
novo naučenim načinom uporabe tehnologije, pri čemer večji del komunikacije poteka preko 
uporabniških vmesnikov, ki predstavljajo obraz tehnologije ter tako ključni del so-delovanja med 
človekom in računalnikom. So-delovanje med človekom in računalnikom je moč opredeliti na 
dva načina – komunikacija človek-računalnik se nanaša na prenos informacij, medtem ko se izraz 
interakcija človek-računalnik nanaša na procese, ki potekajo med obema entitetama. S pomočjo 
uporabniških vmesnikov uporabniki v nasproti stoječo digitalno entiteto vnašajo svoje zahteve in 
potrebe, kot odgovor pa prav tako prek teh vmesnikov dobijo povratne informacije, pa naj bodo v 
obliki besedila slike ali zvoka, kot zapis uporabnikovih misli, kot izpis znanj drugih ljudi ali pa 
kot skupine informacij dostopnih preko različnih kanalov.  

Tradicionalna veja raziskovanja komunikacije med človekom in računalnikom se je razvila v 80-
ih letih prejšnjega stoletja, ko so osebni računalniki prodrli na komercialni trg ter tako pričeli 
postajati vsakodnevna komoditeta širše javnosti. Bistvo interakcije med človekom in 
računalnikom (angl. human-computer interaction – HCI) je v učinkoviti podpori slednjega 
aktivnostim prvega. Področje je interdisciplinarne narave, saj združuje discipline elektronskega 
inženiringa, računalništva in informatike, psihologije, ergonomije, lingvistike, sociologije, 
grafičnega  oblikovanja itd. [20]. Interaktivnost se v širšem smislu vedno pogosteje poudarja v 
zadnjih letih, ko je razvoj tehnologije omogočil višjo stopnjo človekove udeležbe in manipulacije 
z računalnikom ter je v okolju uporabniških vmesnikov zanimanje pridobila tudi t.i. uporabniška 
izkušnja. 
 
 



Bistveni koncepti informacijskega okolja                                                                                                     9 

2.1.1 Uporabniški vmesniki 

Uporabniški vmesnik predstavlja kanal komunikacije in interakcije med uporabnikom in 
tehnologijo – med človekom in njegovim orodjem. Oba načina so-delovanja med človekom in 
računalnikom sta mogoča le preko vmesnika, ki tu predstavlja temeljno potrebo. Vmesniki 
omogočajo “input” oz. vnos in “output” oz. učinek v in iz sistema, katerega obraz predstavljajo. 
Pri tem prvi predstavlja uporabnikovo manipulacijo s sistemom, preko katerega sistem prikazuje 
učinke uporabnikovih manipulacij. Manipulacija se nanaša na dejanja in akcije, ki jih uporabnik 
izvaja v interakciji s sistemom, pri tem pa uporablja tako fizično moč – gibanje, ki omogoča 
uporabo, kot tudi kognitivno dejavnost – logično mišljenje in razumevanje delovanja sistema. 
Ker ljudje svoje potrebe in dejanja v kontekstu IKT večinoma izražamo preko neverbalne 
gestikulacije, besed ter gibanja, uporabniški vmesniki prevzemajo nalogo pretvorbe teh dejanj v 
računalniku razumljiv jezik ali signale. Vnos in učinke sistema omogoča strojna oprema, med 
katero spadajo deli osnovne računalniške opreme – miška, tipkovnica ter monitor. Uporanik nato, 
z znanjem in sposobnostmi uporabe računalniške opreme, zazna učinke svojih manipulacij s 
sistemom.  

Potreba po uporabniških vmesnikih se je pojavila ob izdelavi prvih strojev, ki so za delovanje 
potrebovali človeško upravljanje. Temelj interakcije med človekom in strojem je predstavljal 
prav vmesnik, cilj interakcije pa je bila uspešna uporaba in nadzor stroja. Ker so pred pojavom 
osebnih računalnikov vmesniki predstavljali platformo za interakcijo med strojem (elektronskimi 
napravami) ter človekom, je bilo sprva govora o vmesnikih med človekom in strojem (angl. man-
machine interface, human-machine interface). Kasneje se je iz tega razvila izpeljanka, ki je danes 
najpogosteje uporabljena prav v računalništvu – vmesnik med človekom in računalnikom (angl. 
human-computer interface), tudi uporabniški vmesnik (angl. user interface). Pri načrtovanju in 
oblikovanju uporabniških vmesnikov gre za dejavnost, ki je usmerjena na človeka in njegovo 
dobrobit – osredotočanje na človeka namreč pomeni celovit pogled na njegove potrebe in 
sposobnosti, tako fizične kot tudi psihološke. V procesu načrtovanja uporabniških vmesnikov je 
zato bistveno razmišljanje o ergonomiji – disciplini, ki se ukvarja z razvojem opreme in 
pripomočkov, ki so skladne s človeških telesom, njegovim gibanjem in kognitivnimi 
sposobnostmi ter psihologiji – disciplini, ki se ukvarja z delovanjem človeških možganov.  

Poleg oprijemljive strojne opreme, ki predstavlja fizično komponento uporabniških vmesnikov, je 
bistvena predvsem programska oprema in njena aktivna funkcionalnost ter vizualna podoba. 
Delovanje programske opreme in povratne informacije, ki predstavljajo odziv na naše 
manipulacije, pridobivamo preko strojne opreme – monitorja, vendar pa programska oprema 
predstavlja tisto nujno, bistveno in nedotakljivo komponentno. Pomembno je, da je učinek našega 
dela viden in prepoznan. Pismenost nam omogoča razumevanje tekstovnih izložkov iz sistema, 
vendar pa je v prvi vrsti pomembna vizualna (grafična) predstavitev.  
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Vizualni jezik pomeni sistem komunikacije z uporabo vizualnih elementov. Pri tem posamezniki 
dojamejo pomen informacije ter razumejo način njenega podajanja, dodatne tekstovne razlage 
zato niso potrebne. Večina informacij, ki jih dandanes prejemamo, je vsaj delno podana s 
pomočjo vizualnega jezika. Informacije so torej največkrat grafično manipulirane, a tudi 
predstavljene v obliki teksta.  
 
2.1.1.1 Grafični uporabniški vmesnik 

Grafično predstavitev informacij ter elementov s pomočjo programske opreme se je sprva 
opredeljevalo preko sistema interakcije WIMP (windows, icons, menus, pointers). Z WIMP-om 
je omogočena uporaba programske opreme s pomočjo vizualnega jezika, kar opredeljuje tudi 
okrajšava WIMP – Windows (okna) omogočajo ločeno uporabo posameznih programov v sklopu 
operacijskega sistema, Icons (ikone) predstavljajo bližnjice do izvršitve posameznega dejanja, 
Menus (menuji) so sistemi, ki ponujajo izbor posameznih programov, Pointers (kazalci) pa 
predstavlja kazalec, ki prikazuje gibanje fizične miške, s pomočjo katere uporabnik izbira 
posamezne elemente na monitorju. “Elementi grafičnega uporabniškega vmesnika so navadno 
zbrani na namizju, ki ga predstavlja celotna površina zaslona. Na njej so v podobi ikon mape, ki 
hranijo podatke v dokumentih, te pa odpiramo v oknih”, razumevanje WIMP opredeli Horvat 
[96]. Elementi oz. gradniki (angl. components) posameznega vmesnika pomenijo menije, okna, 
ukazne gumbe, vnosna polja, ipd., torej vse elemente, ki sestavljajo smiseln in uporaben vmesnik. 
Predvsem se nanašajo na grafične uporabniške vmesnike, saj pri tekstualnih vmesnikih 
posameznik z računalnikom komunicira preko tipkovnice, s katero ukaze vnaša v tekstualno 
polje. Temeljni cilj grafičnega uporabniškega vmesnika (anlg. graphical user interface – GUI) je, 
da s pomočjo vizualne predstavitve informacij (funkcij, programov, tekstov, ikon, ipd.) 
uporabniku nudijo enostavnejšo uporabo in boljši pregled nad opcijami nudenimi s strani 
posameznega sistema. GUI uporabnikom omogočajo razumevanje dogajanja ter tako izničijo 
potrebo po branju o dogajanju.  
 
 
2.1.2 Uporabnost 

Koncept uporabnosti je bistvenega pomena za proces načrtovanja uporabniških vmesnikov, saj je 
osredotočen na funkcionalnost, koristnost in učinkovitost sistemov. Uporabnost predstavlja eno 
od osnovnih funkcionalnih lastnosti sistema. Sistem je entiteta, ki uporabnikom pomaga 
opravljati posamezno nalogo, torej opravlja določeno funkcijo – v kolikor sistem uporabniku 
realno pomaga pri izpolnjevanju posamezne naloge je njegova funkcija izkoriščena.  
 
Temelj uporabnosti se pokaže v združenju funkcionalnosti ter olajšanja uporabe določenega 
sistema za posameznika. Lajšanje uporabe pomeni prilagajanje funkcionalnosti sistema za 
človeško uporabo. Uporabnost zato predstavlja enega temeljnih kriterijev kakovosti interakcije 
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med človekom in računalnikom ter posledično realiziranega in oprijemljivega produkta. Omogoči 
efektivno izvajanje nalog in odsotnost uporabniških problemov [31]. Definicija uporabnosti s 
strani ISO (International organisation for standardization) uporabnost označuje kot “stopnjo, do 
katere lahko uporabnik uspešno, učinkovito in zadovoljivo doseže zastavljene cilje znotraj 
danega kontektsa” [45]. Podobno definicijo poda Nielsen, svetovno znani strokovnjak 
uporabnosti, ki trdi, da je le-ta atribut kakovosti, ki ocenuje kako enostavno je uporabljati določen 
uporabniški vmesnik. Definira pet komponent kakovosti [77]:    

- Učljivost: kako hitro posameznik uspešno ob prvi uporabi sistema opravi nezahtevno 
nalogo. 

- Učinkovitost: kako hitro uporabnik opravlja naloge, ko že spozna sistem. 

- Zapomnljivost: kako hitro postanejo uporabniki zopet spretni s sistemom, po tem ko ga 
dlje časa niso uporabljali. 

- Količina napak: koliko napak storijo uporabniki, kako resne so te napake ter kako 
enostavno se lahko uporabniki rešijo po napakah. 

- Zadovoljstvo: kako prijetna je za uporabnika uporaba sistema. 
 
Natančnejše definiranje uporabnosti je bolj kompleksno, saj je koncept “uporabnost” fleksibilne 
narave. V angleščini prepoznamo različne izraze, ki opisujejo stopnje uporabnosti produktov, 
medtem ko slovenski jezik prepozna le izraz uporabnost. Kategorije uporabnosti vmesnikov 
lahko opredelimo tako (77): 

- Uporabnost kot koristnost (angl. utility) pomeni zagotavljanje potrebnih funkcij za 
uporabnika. 

- Uporabnost kot uporabnost (angl. usability) se nanaša na enostavnost in prijetnost 
uporabe posameznih funkcij. 

- Uporabnost kot funkcionalnost (angl. usefulness) pa združuje zgoraj omenjena vidika ter 
predstavlja najširšo obliko uporabnosti – ko sistem popolnoma zadovoljuje uporabnikove 
potrebe.  

 
2.1.2.1 Standard uporabnosti 

Uspešno prakso omogočajo preverjene metode in produkti, poleg tega pa nekatere določbe 
zagotavljajo določeno stopnjo kakovosti, zato je pomemben razvoj in upoštevanje določenih 
standardov.  Standard je dokument, ki predpisuje zahteve, specifikacije, predpise ali karakteritike, 
ki jih je mogoče konsistentno uporabljati z namenom zagotavljanja ustreznosti materialov, 
produktov, procesov in storitev [108]. Standardi so specificirani glede na zahteve strokovne 
javnosti. Med pomembnejšimi mednarodnimi standardizacijskimi organizacijami s področja IKT 
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so npr. ISO (International organization for standardization), IEEE (Institute of electrical and 
electronics engineers), W3C (World wide web consortium), ETSI (European telecommunication 
standards institute), idr. S pomočjo uporabe in sledenja standardom uporabnikom omogočamo 
lažje razumevanje in uporabo, saj zagotovimo konsistenost proizvodov. Za razlago standardov s 
področja uporabnosti najpogosteje uporabljamo različne ISO standarde, med katerimi je 
izpostavljen ISO 9241-11 (1998): Smerice za uporabnost (angl. Guidance on usability) [87].  
 
ISO 9241-11 je del standarda ISO 9241 (1997): Ergonomske potrebe pri pisarniškem poslovanju 
z uporabo slikovnih zaslonov (angl. Ergonomic requirements for office work with visual display 
terminals), ki predstavlja temeljni standard na področju uporabnosti. Zajema smernice za 
ocenjevanje uporabnosti danega sistema ter opredeljuje podatke, relevantne za oceno 
uporabnosti. ISO 9241-11 je enajsti del (od skupno sedemnajstih) standarda ISO 9241 [87]. 
 
 
2.1.3 Uporabniška izkušnja in uporabniška prijaznost 

Uporabniška izkušnja se navezuje na občutja uporabnika ob uporabi sistema. Gre za 
uporabnikovo oceno ustreznosti in všečnosti uporabniškega vmesnika posameznega sistema in 
njegove uprabe. Kakovostna, ustrezna in zadovoljiva uporabniška izkušnja zagotavlja ponovno 
uporabo sistema ter manjša možnost frustriranosti in jeze uporabnika. Uporabniška prijaznost 
predstavlja soroden koncept [53]. Zavedanje o potrebi po kakovostni uporabniški izkušnji je 
pomembno predvsem za oblikovalce in načrtovalce sistemov. Garrett [21] kot elemente 
uporabniške izkušnje opredeljuje vse od osnovnega namena sistema, ki je opredeljen s strani 
deležnikov, do funkcionalnosti in zunanjega izgleda sistema, kjer v stik z njim pride uporabnik: 
potrebe uporabnikov, cilji posamezne spletne strani, funkcionalne specifikacije, vsebinske 
zahteve, oblikovanje interakcij, informacijska arhitektura, oblikovanje vmesnikov, oblikovanje 
navigacij, oblikovanje informacij, vizulano oblikovanje. 
 
Boersma [100] v svojem T-modelu prikazuje prepletanje področij, ki so relevantna za 
oblikovanje uporabniške izkušnje – oblikovanje uporabniških vmesnikov, vizualno oblikovanje, 
oblikovanja informacij, oblikovanja interakcij, informacijske arhitekture, uporabnostnega 
inženiringa, avtorskih pravic, marketinga in komunikacij ter računalništva (Slika 2.1). 
Uporabniška izkušnja je kompleksna enota, sestavljena iz delov posameznih področij, ki najbolje 
prisostvujejo in soustvarjajo ustrezno uporabniško izkušnjo. Posamezno vertikalno področje je v 
tem modelu sestavljeno iz slojev (segmentov), pri čemer se zgornji segmenti v procesu 
konceptualiziranja in oblikovanja uporabniške izkušnje prekrivajo s potrebami po določenem 
področju. 
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Implikacije za optimiziranje uporabniške izkušnje so dvoplastne. Na eni ravni je razumevanje 
potreb uporabnikov1

 

, na drugi ravni pa je razumevanje sposobnosti posameznikov – te so 
opredeljene s psihološkega vidika, ki omogoča razumevanje delovanja človeških možganov ter iz 
predvidevanja, da so posamezniki izučeni za uporabo (informacijska pismenost). 

 
2.2. Informacijska pismenost  

V literaturi je moč zaslediti več vrst pismenosti, ki so primerne za obravnavo v kontesktu digitalne 
dobe – pogosto se omenjajo opredelitve digitalne, tehnološke, IKT, vizualne, medijske, omrežne 
in e-pismenosti [38]. Ker je informacijska pismenost razsežen koncept ne obstaja enotna razlaga. 
Pojavljajo se izmenjujoče se definicije, pri čemer nekatere govorijo o informacijski pismenosti kot 
o bibliografskem poučevanju ali izobraževanju uporabnikov (angl. user education) predvsem v 
visokošolskih knjižnicah, kar ponavadi izhaja še iz pred-digitalnih časov, druge pa se osredotočajo 
na računalništvo in digitalno pismenost, torej na pomembnost znanja računalniških veščin.2

                                                           
1 Poglobljen pogled na razumevanje in raziskovanje uporabnikov je predstavljen v poglavju 6.1. 

 
Smiselno je opredeliti tri poglede na informacijsko pismenost [38]. 

2 Definicije raznovrstnih pismenosti v okolju IKT izpostavljajo tudi pomen kritične evalvacije in refleksije in ne le 
računalniških veščin. 

Slika 2. 1 Področja relevantna za oblikovanje uporabniške izkušnje 
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2.2.1 Informacijska pismenost kot sposobnost poiskati informacije 

Z ene strani se o informacijski pismenosti govori predvsem kot o zmožnostih, ki naj jih poseduje 
posameznik, da bo znal informacije izkoriščati v njihovi polni širini, ter s pomočjo teh informacij 
razviti svoj potencial. Definicije tako obsegajo od “zmožnost najti oceniti in uporabiti informacijo, 
zato da bi postali posamezniki, ki se vse življenje učijo” [90] do “zmožnost prepoznati potrebo po 
informaciji in najti, oceniti, učinkovito uporabiti in sporočiti informacijo v njenih številnih 
formatih” [90]. Sposobnost prepoznati potrebo po informaciji izpostavi tudi Novljan [89] v svoji 
definiciji informacijske pismenosti kot “sposobnost opredelitve informacijske potrebe, 
pridobivanja, vrednotenja in uporabe informacije iz različnih virov”.  

Najbolj obče sprejeta definicija ter tudi v literaturi najbolj pogosto podana in komentirana kot 
najustreznejša, je tista knjižnična definicija, ki jo je podala American Library Association kjer 
informacijska pismenost pomeni “prepoznati informacijsko potrebo, najti informacijo, jo oceniti 
in jo učinkovito uporabiti” [91].  

Informacijsko pismen posameznik mora tako v skladu z obstoječimi definicijami [91]: 

- prepoznati informacijsko potrebo in jo opredeliti, 
- učinkovito in uspešno uporabljati različne vire in strategije poizvedovanja, 
- kritično ovrednotiti informacije, 
- učinkovito in ustvarjalno uporabiti informacije, 
- uporabljati ustrezne elemente za ocenjevanje dela, 
- razumeti pomen informacij in jih uporabljati etično in zakonito. 

 
Informacijsko pismeni ljudje so po definiciji Americal Library Asociation tisti, ki “so se naučili 
učiti. Vedo kako se učiti, ker vedo na kakšen način je znanje organizirano, ker znajo poiskati 
informacije ter jih uporabiti na tak način, da se lahko ostali učijo od njih. To so ljudje, ki so 
pripravljeni na vseživljenjsko učenje, ker lahko vedno najdejo informacije potrebne za katerokoli 
nalogo ali odločitev, s katero se soočajo” [88].  
 
 
2.2.2 Informacijska pismenost kot sposobnost delovanja v digitalni dobi  

Informacijska pismenost naj bi v najožjem smislu pomenila praktične sposobnosti, potrebne za 
uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije ter tiskanih ali elektronskih informacijskih 
virov. Eisenberg, Lowe in Spitzer [91] pravijo, da vizualna, medijska, računalniška, digitalna in 
mrežna pismenost pogojujejo informacijsko pismenost, torej so eden njenih sestavnih delov.  
 
Digitalno obdobje ter digitalne tehnologije (IKT) zaznamujejo vse omenjene pismenosti, pri 
čemer lahko sklepamo, da je informacijska pismenost nadgradnja digitalnih pismenosti [5]. 
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Informacijska ter digitalne pismenosti so torej medsebojno odvisne, pomemben poudarek tega 
podpoglavja pa temelji na dejstvu, da informacijska pismenost torej ni le znanje o informacijah 
(iskanje, vrednotenje, uporaba) temveč tudi poznavanje računalnika, njegovega delovanja in 
znanje povezanih digitalnih pismenosti.  
 
 
2.2.3 Informacijska pismenost kot vseobsegajoč koncept sodobne pismenosti 

V digitalnem svetu je potrebno veliko znanja in tudi različnih veščin, zato je informacijska 
pismenost, kot vseobsegajoč koncept, nujno potrebna temeljna podlaga. Shapiro in Hughes [71] 
jo orišeta kot obliko liberalne vede, ki “se razprostira preko znanja kako uporabiti računalnike in 
dostopati do informacij, ter je razumljena kot kritična refleksija na samo naravo informacij, 
njihovo tehnično infrastrukturo in njihov socialni, kulturni in celo filozofski kontekst in vpliv”.  
 
Informacijska pismenost od obstoječih in potencialnih uporabnikov zahteva veščine in 
sposobnosti, ki jim bodo omogočile uporabo IKT. Zmožnost brskanja in krmarjenja v 
kiberprostoru – paralelnem svetu na medmrežju – ter razumevanje hiperteksta in multimedijskih 
dokumentov zahteva tako tehnične veščine za uporabo interneta in IKT kot tudi veščine 
pismenosti, da lahko te informacije interpretiramo [92]. 

Shapiro in Hughes [71] predstavita 7 dimenzij pismenosti, ki obsegajo tradicionalno 
računalniško oziroma digitalno pismenost in informacijsko pismenost kot sposobnost iskanja 
informacij: 

- “Orodna” pismenost ali zmožnost razumevanja in uporabe praktičnih in konceptualnih 
orodij IKT (programska oprema, strojna oprema, osnove računalniških in mrežnih 
aplikacij, osnovni koncepti algoritmov, podatkovnih struktur in mrežnih topologij in 
protokolov). 

- Pismenost sredstev ali zmožnost razumeti obliko, format, lokacijo in metode dostopa do 
informacijskih virov (avtorja to enačita z knjižničnim razumevanjem informacijske 
pismenosti). 

- Socialno-strukturalna pismenost ali vedenje, da so in kako so informacije umeščene in 
ustvarjene v socialnem kontekstu (kako informacije padejo v življenje različnih skupin, v 
institucije in socialna omrežja ter socialni procesi, skozi katere so ustvarjene). 

- Raziskovalna pismenost ali zmožnost razumevanja in uporabe orodij, ki temeljijo na IKT 
in so pomembna za raziskovalce (poznavanje za posamezne discipline specifičnih 
računalniških programov pa tudi razumevanje njihovih omejitev, na primer za 
kvantitativno analizo, kvalitativno analizo, simulacijo). 
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- Objavljalna pismenost ali zmožnost oblikovanja in objavljanja raziskav in idej na 
elektronski način, v tekstovni in multimedijski obliki (WWW, elektronska pošta, CD-
ROM). 

- Pismenost razvijajoče se tehnologije ali zmožnost konstantnega sprotnega prilagajanja, 
razumevanja, ovrednotenja in uporabljanja pojavljajočih se inovacij v IT (razumevanje 
človeškega, organizacijskega in socialnega konteksta tehnologij). 

- Kritična pismenost ali zmožnost kritične evalvacije intelektualnih, človeških in socialnih 
moči in slabosti, potencialov in omejitev, koristi in stroškov IT (z zgodovinske, 
filozofske, socio-politične in kulturne perspektive). 

 
 
 
2.3 Informacijska znanost  

Področje informacijske znanosti je interdisciplinarno področje, ki združuje koncepte in metode 
knjižnične znanosti, računalništva in inženiringa, lingvistike in psihologije z namenom razvoja 
tehnik in naprav, ki bi pomagale obravnavi – zbiranju, organizaciji, hrambi, pridobivanju, 
interpretaciji in uporabi – informacij [104]. Bistvo informacijske znanosti je torej v obravnavi 
zbiranja, urejanja, hranjenja in širjenja zabeleženega znanja. Saračević [46] trdi, da informacijsko 
znanost zaznamujejo tri karakteristike: interdisciplinarnost, povezanost z informacijsko 
tehnologijo ter njen doprinos k razvoju informacijske družbe. Informacijska družba je tako 
posledica vpeljave IKT, katerih poudarek je v širši dostopnosti do informacij, informacijska 
znanost pa tu prevzame vlogo analitika stanja informacij v družbi. Temelji na treh velikih idejah, 
ki določajo področje njenega pokrivanja [46]: 

- poizvedovanje po informacijah, 
- relevantnost informacij, 
- interakcije med sistemi in ljudmi, vključenimi v poizvedovalne procese. 

 
Informacijska znanost ima, kot vsaka drug disciplina, obsežno zgodovino ter obstaja v nenehnem 
razvoju. Če se je njena pot pričela po drugi svetovni vojni, ko je svet beležil nagel tehnični in 
znanstveni napredek, pa se s širjenjem, naraščanjem in pojavljanjem  novih disicplin povezanih z 
njo, njen razvoj nikakor ne ustavlja. Bit informacije in eksplozija informacij, kot fenomen nagle 
rasti znanstvenih in tehničnih objav in informacijskih zapisov, še danes predstavljata temeljni 
dejavnosti, s katerimi se ukvarja informacijska znanost [46]. 
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2.3.1 Informacije v informacijski družbi 

Informacije so temelj našega znanja in vedenja, zato tudi pogojujejo naše delovanje, pa naj gre za 
zasebno ali poslovno delovanje. Ker informacija sama postane informacija takrat, ko podatku 
dodelimo neko znanje ter ga postavimo v kontekst, je potrebno razumevanje razlikovanja med 
podatki in informacijami – kdaj je podatek informacija, kaj informacija sploh je, kdaj je 
informacija vsebina in kakšno povezavo imajo ti parametri z našim znanjem, eno temeljnih 
vrednosti informacijske družbe. 
 
Webster [56] poudarja večdimenzionalnost koncepta informacijska družba, pri čemer zajame 
tehnološko, ekonomsko, zaposlitveno, prostorsko in kulturno vejo njenega obstoja. Tehnološka 
definicija se osredotoča na celoten spekter inovacij, ki se pojavljajo od leta 1970 dalje. Razlaga, 
da so nove tehnologije eden najbolj vidnih kazalcev nove dobe, zato so pogosto razumljene kot 
oznanjevalci informacijske družbe. Ekonomska definicija razlaga, da informacijsko družbo 
nakazuje povečan delež bruto domačega proizvoda s strani informacijskega posla – Jonscher [56] 
trdi, da “ko informacijska aktivnost zaseda večji del ekonomske aktivnosti /.../ iz tega sledi, da 
lahko govorimo o informacijski družbi”. Zaposlitvena definicija je tista, ki opredeljuje 
informacijsko družbo kot dosežek, ko prevladajo zaposlitve v informacijskem delu. Pravi, da 
“ker je surovina ne-ročnega dela informacija /.../ naznanja povečanje obsega informacijskega 
dela prihod informacijske družbe”. Glavni poudarek prostorske definicije je na informacijskih 
omrežjih, ki povezujejo različne lokacije ter imajo kot posledico povezovanja močne učinke na 
organizacijo časa ter prostora. Kulturna definicija pa se nanaša na povečano količino informacij 
v družbi ter njihov vpliv na naše vsakdanje življenje. Informacijska družba ni družba, ki 
proizvaja materialne produkte, temveč družba temelječa na informacijah in znanju, ter na 
storitvenih dejavnostih, povezanih z informacijami ter znanjem [38]. 
 
 
2.3.2 Podatek, informacija, vsebina, znanje 

V osnovi je najmanjša komponenta znanja nek podatek, ki ga mora posameznik osmisliti. 
Haywood [24] pravi, da so podatki v obliki črk, besed, številk ali kakšnih drugih simbolov, ter 
zato njihovo dešifriranje zahteva kognitivno sposobnost ter priklic predhodno osvojenih 
informacij, ki pomagajo dati podatkom pomen. Kot trdi Wolfram [62], podatek sam (kot 
numerična vrednost) ne informira, ker mu manjka kontekts. Za prepoznavo in dešifriranje 
podatkov, ki sestavljajo posamezno informacijo torej potrebujemo predhodne informacije in 
znanje3

                                                           
3 Predhodna znanja so pogojena s socializacijo in družbo, v kateri živimo ter pripadajočo kulturo. 

, s čimer lahko podatek vmestimo v kontekst. Naslednja stopnja je transformacija 
podatkov v informacijo, kar je “proces sprejemanja, prepoznavanja in konverzije, ki ga omogoča 
naša kognitivna zgodovina ter naša sposobnost dešifriranja simbolov znotraj določene kulture” 
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[24]. Informacije nudijo zmanjševanje negotovosti in združene v neko celoto nudijo vsebino, ki 
jo prevajamo v znanje – Wolfram [62] trdi, da je znanje namenska aplikacija informacij. Svetlik 
in Pavlin [49] dalje opredelita, da je “znanje s strani posameznika v kontekst postavljena 
informacija”. Znanje je podobno opredeljeno tudi po definiciji Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj, kjer trdijo, da je znanje “kumulativna zaloga kognitivnih spretnosti in 
informacij, ki jih ima vsak posameznik, družina in skupnost in jih lahko uporabi pri delu ter v 
osebnih in družbenih situacijah” [49]. Beijerse ga opredeli “kot informacijo, kot zmožnost 
interpretacije oziroma dajanja pomena podatkom in informacijam in kot izraženo željo, da bi to 
storili” [49]. Po drugi definiciji Orna [12] trdi, da je informacija “tisto, v kar ljudje pretvorimo 
znanje, ko ga želimo komunicirati drugim. Informacije so znanje, ki je vidno ali slišno 
predstavljeno, v zapisani ali natisnjeni besedi ali preko govora”. Sicer nasprotujoči si definiciji 
pa defenitivno nista izključujoči – informacije so tako na eni strani vsebina znanja, na drugi 
strani pa izpostavljena oblika znanja. Saračević ponudi tri aspekte, preko katerih je informacijo 
moč natančneje obrazložiti [46]: 

- Ožji smisel informacije: Informacije predstavljajo signale oziroma sporočila, ki nosijo 
odločitve, ki vključujejo malo ali prav nič kognitivne obdelave ali pa takšno obdelavo, ki 
jo je moč izraziti z algoritmi ali verjetnostjo. Informacije predstavljajo funkcije oziroma 
lastnosti nekega sporočila, ki jim lahko ocenimo neko vrednost. 

- Širši smisel informacije: Informacije vključujejo kognitivne procese in razumevanje. 
Rezultat so interkacije med dvema kognitivnima strukturama – ‘umom’ in ‘tekstom’. 
Informacije imajo vpliv na stanje uma oziroma ga spreminjajo. 

- Najširši smisel informacije: Informacije se opisuje znotraj določenega konteksta. To 
pomeni, da informacije ne obsegajo le funkcije oziroma lastnosti sporočila (prvi aspekt), 
ki je kognitivno obdelan (drugi aspekt), ampak tudi kontekst – situacijo, nalogo, problem, 
ipd. 

 
Informacije v informacijski znanosti so obravnavane s tretjega aspekta, saj je bistven kontekst, ki 
opredeljuje okoliščine v katerih se stik z informacijo zgodi. 
 
 
2.3.3 Preobilje informacij  

Preobilje informacij4

                                                           
4 Tudi podatkovna zadušljivost, podatkovni smog, informacijsko onesnaževanje, informacijska prenasičenost, ipd. 
[58] 

se nanaša na ogromne količine informacij, ki so dostopne ne le preko IKT, 
temveč tudi s strani bolj klasičnih medijev, npr. objavljene knjige, revije ter ostali tiskani mediji, 
ter informacije, ki nas same poiščejo preko televizijskih, radijskih oglasov ali oglasnih panojev 
ob cestah. White [58] navaja oceno, po kateri naj bi se količina informacij vsakih pet let kar 
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podvojila. Ob premisleku o obstoječi količini informacij se poraja vprašanje, ali je ta količina 
dejansko problematična ali je za posameznika povsem obvladljiva ter celo pozitivna. 
Problematičnost količine informacij lahko izpostavimo za primere posameznikov, ki niso 
sposobni kritični ovrednotiti ali izbrati relevantnih virov in informacij ter zato predstavljena 
količina dejansko povzroča občutke frustracije. Na drugi strani naj pri informacijsko pismenih 
posameznikih količina informacij ne bi povzročala prevelikih preglavic.  
 
S širjenjem uporabe interneta, kot enega osnovnih orodij pridobivanja informacij, je seveda 
količina dostopnih informacij še večja, čeprav je Schonfeld [15] opazil upad števila novih 
spletnih strani. Trdi, da je rast spleta do leta 2009 potekala v ciklih – vsakemu ciklu, ko se je 
število strani povečevalo, je sledil upad, kot posledica ekonomskih preobratov. Merjenje velikosti 
interneta je sicer težka naloga, vendar pa so se nekateri raziskovalci tega lotili na dva načina: 
preko števila spletnih mest (vseh spletnih strani na posameznem IP naslovu) ter preko števila 
posameznih spletnih strani [15].  

Davis [103] poda šest  tipičnih vzrokov in problemov, ki jih je moč povezati s preobiljem 
informacij: 

- Način odziva: najpogostejši odzivi posameznikov, ki nakazujejo na problem preobilja 
informacij je anksioznost, učinki paradoksa izbire in splošna neučinkovitost pri 
opravljanju nalog. 

- Vrzel koristi: povečevanje vrzeli med informacijami, ki jih proizvedemo ter 
informacijami, ki jih uporabimo oziroma ocenimo za uporabne. 

- Neuspešno filtriranje:  praksa filtriranja informacij v namen večje kakovosti le-teh ne 
prevladuje več, zato filtriramo tako prihodne/porabljene kot tudi odhodne/razdeljene 
tokove informacij. 

- Obilje informacij: tudi ob filtriranju informacij smo še vedno obkroženi s veliko količino 
informacij.  

- Spremenljivost informacij: informacije so nestalne ter kratkoročne, najpogosteje je 
potrebna nenehno ažuriranje. 

- Digitalna pismenost: sposobnost uporabnikov, da odgovorno vodijo svoje znanje, kadar 
imajo dosegljiva za to primerna orodja.  
 

Čeprav bi lahko trdili, da je količina informacij, ki nam jo nudijo različni ponudniki in kanali 
tista, ki povzroča težave, naj bi posameznik obenem tudi posedoval zmožnost, da obvladuje 
(pre)obilje informacij. Dejstvo je, da se posamezniki obložijo z neobvladljivo količino 
informacij, samo zato ker nam je to omogočeno. V znanju, oziroma njegovi aplikaciji, se skriva 
moč. Posamezniki želijo z neomejeno količino novih informacij zapolniti morebitne vrzeli v 
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znanju, saj jim to v vsakdanjem življenju zagotavlja določeno prednost. V ta namen se tudi 
obdajo z viri informacij. Vendar pa vprašanje na koncu ni, ali je količina informacij prevelika ali 
ne, bistvo vprašanja o preobilju informacij je v njegovi obvladljivosti. Badke [7] opaža, da se je 
“generacija spleta enostavno naučila ravnati s poplavo podatkov tako, da izberejo kar je najlažje 
dostopno, ostalo pa izpustijo”. Predelovanje več sto tisoč rezultatov prikazanih ob iskanju 
posamezne informacije je namreč realno nemogoče delo. Obenem predelovanje informacij v 
(neoblikovanem) digitalnem okolju ni lahka naloga, kadar so te prenasičene in slabo 
strukturirane. 
 
 
2.3.5 Kredibilnost informacij 

Velika količina informacij ter njihova dostopnost ne zagotavlja tudi njihove kakovosti. 
Informacija je kakovostna, kadar predstavlja dodano vrednost za posameznika ter prihaja od 
zanesljivega vira – zanesljivost vira je močan dejavnik v oceni kakovosti informacije. Ali je 
zanesljivost vira pomembna ali ne je sicer relativno za različne uporabnike informacije, saj ni 
nujno, da bo vsak kos informacije nosil enako pomembno vlogo v določeni uporabi informacije. 
Zanesljiv vir kljub temu nosi določeno mero kredibilnosti. Kredibilnost informacije je izredno 
pomemben atribut kakovosti informacije. 
 
Merjenje kredibilnosti informacij je na eni strani stvar uporabnikove presoje, ki temelji na 
splošno informacijski pismenosti, na drugi pa objektivna ocena informacije (informacijskih 
virov) na podlagi nekaterih kriterijev [101]: 

- Ugled avtorja in založnika: ugled se nanaša predvsem na kvalificiranost avtorja za 
razglabljanje o posamezni temi – kdo je avtor, kakšna je njegova verodostojnost (npr. 
izobrazba, dosedanje objave, citiranje, zaposlitev, ipd.) ter kdo je založnik (npr. njegove 
objave, specializacija, vrednote, ipd.). 

- Objektivnost avtorja: objektivnost je moč preveriti preko vsebine objave (npr. navajanje 
ciljev objave, nepristranskost avtorja pri pisanju, naklonjenost oz. pripadnost avtorja 
različnim organizacijam, veljavnost in raziskanost vključenih informacij, ipd.). 

- Kakovost dela: kakovost se izraža skozi dobro organizirano oz. strukturirano objavo, z 
jasno opredeljenimi cilji, dobro pisanim tekstom, dobro slovnico, natančnimi in točnimi 
informacijami (npr. upoštevani in navedeni viri informacij, smiselni zaključki, ki 
ustrezajo našemu znanju ter sorodnim raziskavam, opis metodologije, navedba podpornih 
in nasprotnih teorij, ipd.). 

- Obseg oz. kritje dela: objava ima zadovoljiv obseg takrat, ko nasledi oz. nadgradi sorodne 
raziskave in objave, podkrepi obstoječa znanja ter nudi zadovoljive informacije za 
uporabnike.  
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- Časovna veljava: oceno časovne veljave lahko podamo glede na datum objave ter 
morebitno revizijo, nadgradnjo oz. razširitev, obenem je pomebno vedeti, če je določena 
informacija sploh lahko časovno omejena (nekatere informacije v določenem časovnem 
obdobju ne zastarajo). 

 
Rieh in Hilligoss [43] kot kriterije ocenjevanja kredibilnosti informacije navajata obliko 
informacije (njena organizacija, vsebina, širina, tip), vir informacije (vrsta vira ter njegov ugled) 
in predstavitev informacije (oblikovna predstavitev, postavitev, grafika, funkcionalnost, 
navigacija, berljivost). Ugotovita, da sta se kot pomembna dejavnika pri ocenjevanju 
kredibilnosti informacij izkazala predvsem predhodno znanje o tematiki ter uporabnikovo 
dojemanje kontrolnih mehanzimov za preverjanje kakovosti informacije v digitalnih medijih.  
 
Ocenjevanje kredibilnosti informacije je iterativen proces, kjer uporabniki podajo tri različne 
ocene: napovedovanje, evalvacija ter potrditev [43]: 

- Napovedovanje: v tej stopnji posamezniki napovedujejo kaj se bo zgodilo med iskanjem 
informacij – predvidevanja oz. napovedi jih vodijo v odločitvah o posameznih korakih, 
npr. pri izboru poti, po katerih bodo iskali ter pri izboru virov. 

- Evalvacija: evalviranje informacij predstavlja vrednostne sodbe na podlagi osebnih 
preferenc – uporabnik informacijo sprejme kot kredibilno ter uporabno, kadar se le-ta 
ujema z napovedanim. 

- Potrditev: ko uporabnik neke informacije dvomi v njeno kredibilnost preide v stopnjo. 
potrditve te informacije – na podlagi preverjanja se odloči ali je posamezna informacija 
zadovoljiva ter ali jo bo uporabil. 

 
Standler [78] izpostavi razliko med kredibilnostjo tradicionalnih tiskanih objav ter internetnih 
objav, pri čemer poudari splošno mnenje o večji kredibilnosti prvih – številni knjižničarji, 
profesorji in akademiki verjamejo v večjo kredibilnost tiskanih objav. Standler trdi, da je to 
napačno mnenje, ki temelji na ocenah posameznikov sorodne stroke (angl. peer review), namesto, 
da bi se osredotočal na vsebino ter njen morebitni vpliv. Ocena kredibilnosti informacije je 
skupek subjektivne ter objektivne aktivnosti, ki je rezultat posameznikovega splošnega znanja, 
pismenosti, volje ter potrebe. 
 
 
2.3.4 Relevantnost informacije 

Relevantnost informacije predstavlja enega osnovnih konceptov informacijske znanosti ter atribut 
kakovosti informacije, ki je vezan na posameznika. Bistvo poizvedovanja po informacijah ter 
procesa iskanja informacij je ravno v pridobitvi relevantne informacije. V kontekstu 
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informacijske znanosti se relevantnost opredeljuje kot “atribut ali kriterij, ki odraža uspešnost 
menjave informacij med  ljudmi (t.j. uporabniki) in sistemi za poizvedovanje v komunikacijskem 
stiku, na temelju človeške ocene” [46]. Kot relevantne informacije so opredeljene tiste, ki jih je 
moč pridobiti ter obenem zadovoljujejo posameznikove potrebe (Slika 2.2). 
 
 

                           
 
 
 

Slika 2. 2 Polje relevantnih informacij 

 
Relevantnost se običajno ocenjuje glede na perspektivo. Iz perspektive sistema (sistemska 
relevantnost) za poizvedovanje je rezultat relevanten kadar v zadostni meri izpolnjuje zahteve po 
natančnosti in priklicu razultatov poizvedbe. S sistemsko relevantnostjo merimo uspešnost 
sistema za poizvedovanje pri produkciji relevantnih rezultatov – objektivna ocena delovanja 
sistema5

 

. Iz uporabnikove perspektive pa je relevantnost informacije povsem subjektivne narave 
– pomeni oceno kakovosti, ustreznosti, obsega ter kredibilnosti posamezne informacije. 
Kredibilnost informacije je odvisna predvsem od informacijskega vira, obseg pomeni zadovoljivo 
količino relevantnih in povezanih informacij, ustreznost se na eni stopnji nanaša na dejansko 
ustreznost rezulatov z iskalno poizvedbo, na drugi stopnji pa z ustrezanjem informacijski potrebi, 
kakovost pa se po eni strani podobno kot kredibilnost nanaša na informacijski vir, po drugi pa na 
subjektivno oceno kakovosti dane informacije.  

Razlikovanje med relevantnostjo glede tematike ter relevantnostjo za uporabnika je pogosto 
opredeljena na sledeč način – relevantnost glede na tematiko se nanaša na stopnjo semantičnega 
ujemanja med uporabnikovo poizvedbo/zahtevo in razultatom poizvedbe, relevantnost za 
uporabnika pa pomeni, koliko je uporabniku všeč rezultat poizvedovanja, ob upoštevanju njegove 
naloge in upoštevanju rezultatov pridobljenih v predhodnih poizvedbah [29]. Saračević trdi, da 
relevantnost nakazuje na odnos, zaradi česar je možno definirati več vrst relevantnosti [46]: 

                                                           
5 Poudarek na oceni relevantnosti sistemov za poizvedovanje je podan v poglavju 3.3. 

Nudene 
informacije 

Želene 
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- Relevantnost s stališča sistema ali algoritemska relevantnost: odnos med poizvedbo in 
informacijskimi predmeti (teksti) v datotečnih sistemih, ki so ali niso najdeni z določenim 
postopkom ali algoritmom. Kriterij relevantnosti s stališča sistemov je uspešnost 
primerjave pri ugotavljanju relevantnosti. 

- Tematska ali predmetna relevantnost: odnos med predmetom ali temo poizvedbe in temo 
ali predmetom najdenega teksta, ali splošneje najdenih tekstov v datotekah sistemov ali 
obstoječih tekstov. Kriterij za ugotavljanje relevantnosti je tema teksta. 

- Kognitivna relevantnost ali pertinentnost: odnos med nivojem vedenja (znanja) in miselne 
potrebe uporabnika po podatku (informaciji) ter najdenimi teksti ali splošneje teksti v 
datotekah sistemov ali obstoječimi teksti. Kriteriji za ugotavljanje kognitivne 
relevantnosti so miselno poudarjanje, informativnost (vsebnost podatkov), novost, 
kakovost podatkov ipd. 

- Situacijska relevantnost ali koristnost: odnos med položajem, dano nalogo ali problemom 
in najdenim tekstom ali teksti v datotekah sistemov ali obstoječimi teksti. Kriteriji za 
ugotavljanje situacijske relevantnosti so uporabnost (koristnost) pri odločanju, uporaba 
informacij (podatkov) pri reševanju problemov, zmanjševanje negotovosti ipd. 

- Motivacijska ali afektivna (emocionalna) relevantnost: odnos med nameni, cilji in 
motiviranostjo uporabnika ter najdenimi teksti ali teksti v datotekah sistemov ali 
obstoječimi teksti. Kriteriji za ugotavljanje motivacijske relevantnosti so zadovoljstvo, 
uspeh, dosežek ipd. 
 

 
2.3.5 Informacijska arhitektura 

Koncept informacijske arhitekture je tipično razložen na enega od dveh načinov – v prvem o 
informacijski arhitekturi govorimo kot o načinu načrtovanja informacijskega okolja, druga 
opredelitev pa informacijsko arhitekturo opisuje kot organizacijo sistema upravljanja z 
informacijami6

 

. Učinkovita informacijska arhitektura izhaja iz poznavanja konteksta sistema 
(vključujoč tudi poslovne zahteve), vsebine, ki jo sistem ponuja ter njegovih uporabnikov (Slika 
2.3). 

 

 

                                                           
6 Informacijsko arhitekturo se najpogosteje povezuje s spletnimi stranmi in intraneti, vendar pa je o njej moč govoriti 
tudi v kontekstu katerihkoli informacijskih struktur in računalniških sistemov [85]. 
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Slika 2. 3 Diagram elementov informacijske arhitekture 

 
 

Inštitut za informacijsko arhitekturo (angl. Information Architecture Institute) ponuja sledečo 
definicijo [93]:  

- strukturno načrtovanje deljenih informacijskih okolij, 
- umetnost in znanost organiziranja in označbe spletnih strani, intranetov, spletnih 

skupnosti in programske opreme v namen podpiranja uporabnosti in zmožnosti najdbe, 
- rastoča skupnost, ki se ukvarja s prakso osredotočeno na prenos principov načrtovanja in 

arhitekture v digitalno pokrajino. 
 

Rosenfeld in Morville [44] pa informacijsko arhitekturo opredelita v okviru svetovnega spleta: 

- kombinacija organizacije, označbe in navigacijskih shem znotraj informacijskega sistema, 
- arhitekturno oblikovanje informacijskega prostora z namenom lajšanja opravljanja nalog 

in intuitivnega dostopa do vsebine, 
- umetnost in znanost strukturiranja in klasificiranja spletnih strani in intranetov v namen 

pomoči ljudem ob iskanju in upravljanju informacij, 
- disciplina in skupnost, ki se ukvarja s prakso osredotočeno na prenos principov 

načrtovanja in arhitekture v digitalno pokrajino. 
 
Bistvo informacijske arhitekture je postavljanje smisla informacijam. Dobro postavljena 
informacijska arhitektura namreč omogoča pravilno razvrstitev, predstavitev ter povezovanje 
informacij ter njihovo logično sosledje znotraj posameznega sistema. Barker [85] razlaga, da 
informacijska arhitektura opisuje strukturo sistema, t.j. kako so informacije grupirane, kakšne so 
metode navigacije ter terminologija znotraj sistema. Pomeni torej organiziranje funkcionalnosti in 
vsebine v strukturo, po kateri lahko posamezniki plujejo povsem intuitivno.  
 
 

Kontekst 

Uporabnik Vsebina 
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Glavni razlogi za vpeljavo informacijske arhitekture so [14]: 

- potreba po primernem dostopu  do informacij ter njihovi delitvi, 
- naraščujoča količina informacij v digitalni obliki, 
- nekoordinirano in neplanirano ustvarjanje in upravljanje informacij, 
- heterogenost informacijskih virov, 
- nagla rast količine informacij, 
- težave uporabnikov ob formulaciji poizvedb, 
- različna, največkrat nestandardizirana uporaba besednjakov. 
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3 Sistemi za poizvedovanje 
 
 
V okolju IKT informacije prosto migrirajo preko številnih kanalov. Ponudniki, skrbniki, lastniki 
ter uporabniki teh informacij med seboj redko komunicirajo direktno. Predmeti njihovega 
zanimanja – informacije v različnih oblikah in formatih – so elektronski dokumenti, ki se 
nahajajo v informacijskih sistemih ter so dostopni preko različnih sistemov za poizvedovanje. Ti 
so nujni funkcionalni element, ki omogoča pridobitev iskane informacije iz množice dostopnih 
informacij. 
 
 
 
3.1 Osnove poizvedovanja po informacijah 

Pridobivanje in koriščenje informacij je vsakodnevna aktivnost. O sistemih, ki omogočajo 
poizvedovanje in pridobivanje informacij pravzaprav nikoli ne razmišljamo, vendar pa imajo v 
našem življenju pomembno vlogo. Sistemi za poizvedovanje predstavljajo kanal med 
uporabnikom oziroma iskalcem informacije ter informacijskim virom. Sam koncept 
poizvedovanja po informacijah nosi v sebi dve pomembni komponenti – poizvedovanje ter 
informacijo. Poizvedovanje se nanaša na iskanje in pridobivanje – aktivnosti, ki jih izvajajo 
uporabniki, informacija pa predstavlja želeno dobrino oziroma surovino, ki jo uporabniki 
potrebujejo za določen namen. Koncept informacije je bil predstavljen že v prejšnejm poglavju, v 
tem poglavju pa predstavlja želeni cilj procesa poizvedovanja. V okviru sistema za poizvedovanje 
postane pomembna predvsem oblika informacije. Ta ne predstavlja več neoprijemljive entitete, 
temveč predstavlja podatke, ki nosijo vsebino ter zato postanejo informacije, ki jih v primernem 
kontekstu uporabnik pretvori v znanje. Oprijemljivost informacije se tu kaže na dveh ravneh – 
informacija je oprijemljiva kadar je kredibilna, oprijemljiva pa je tudi zato, ker je z njo mogoče 
manipulirati.  
 
Manipulacija informacij se nanaša na možnost uporabe vsebine informacije v različne namene, 
obenem pa manipulacija informacije pomeni tudi možnost spremembe, hrambe, obstoja različnih 
oblik informacije, dostopa do informacije ter prenosa oziroma deljenja informacije z drugimi. 
Grobo gledano je na podoben način opredeljeno tudi poizvedovanje po informacijah. Wolfram 
[62] trdi, da se poizvedovanje po informacijah “ukvarja s procesom, ki določa kako so 
informacije prikazane, hranjene, kako se do njih dostopa ter na kakšen način so ponujene”.  
 
Osnovni proces poizvedovanja po informacijah (Slika 3.1) vključuje dve glavni entiteti – 
uporabnika in vir informacij ter dejavnosti, ki ju povezujejo v aktivnost poizvedovanja [2, 62]. 
Uporabnik na podlagi obstoječega znanja in idenitifcirane informacijske potrebe sistemu poda 



Sistemi za poizvedovanje                                                                                                                              27 

Svet 
informacij 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomnilni 
procesor 

 
Ekstrakcija & 
Avtomatično 
indeksiranje 

Reprezentacija 
informacijskega 

vira Izbrani viri 

 

 

 

 
Informacijski 

vir/Baza 
podatkov 

Priklicni 
procesor 

 
Ujemanje 

dokumentov/
poizvedb 

Zahteva po 
dokumentih 

Rezultati 

Poizvedba 

Reprezentacija 
rezultata 

Odziv, 
Ocena 

 

 

Seznam 
rezultatov 

Informacijska 
potreba 

Uporabnik 
Znanje iskanja, 
Znanje domene 

 

 

Vmesnik 
Mehanizem pomoči, 

Odziv ustreznosti 

poizvedbo. Sistem na podlagi indeksiranja izbranih informacij uporabniku iz baze podatkov nudi 
rezultate poizvedbe. Ali je bilo poizvedovanje uspešno ali ne je stvar presoje posameznika, 
poizvedovanje pa po prejetju rezultata največkrat postane iterativen proces. Stopnje iteracije se 
ponavljajo dokler uporabnik ne pride do želene informacije oziroma od poizvedovanja odstopi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tradicionalni sistemi za poizvedovanje izhajajo iz knjižničnega okolja, kjer je posamezniku pri 
iskanju informacij pomagal posrednik. Sistem za poizvedovanje je pomenil vmesnik med 
informacijo in iskalcem informacije, predstavljal je knjižnični katalog ter posrednika. Podobno 
kot drugi informacijski sistemi tudi sistem za poizvedovanje ne deluje nujno na tehnološki 
platformi. Poizvedovanje po informacijah je s pomočjo tehnologije le olajšano in pospešeno. Prav 
tako sistem za poizvedovanje ne temelji nujno na uporabi spletnih tehnologij, čeprav sistemi, 
temelječi na le-teh, postajajo prevladujoči.  
 
Sisteme za poizvedovanje lahko delimo na več načinov. Osnovni način je delitev glede na 
tehnološko platformo. Drugi način delitve je glede na njihovo ciljno publiko. Chowdhury [15] jih 
tako deli na hišne (angl. in-house) ter spletne sisteme za poizvedovanje. Prvi naj zadovoljujejo 
internim potrebam organizacije, drugi pa so namenjeni oddaljenemu dostopu do podatkovnih baz 

Slika 3. 1 Osnovni proces poizvedovanja po informacijah  
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s strani različnih uporabnikov. Tretje razlikovanje7

- OPAC, 

 obstaja med sistemi za poizvedovanje in 
sistemi za upravljanje podatkovnih baz (SUPB). Čeprav je cilj obeh sistemov enak – pridobitev 
določenega podatka oziroma izpeljane informacije – pa so SUPB namenjeni predvsem hrambi, 
pridobivanju in prikazovanju diskretnih podatkovnih struktur (npr. imen, naslovov, 
identifikacijskih številk) znotraj vnaprej določenih polj, medtem ko so sistemi za poizvedovanje 
bolj fleksibilni za vnose različnih dolžin, saj ne predvidevajo določitve polj. Najpomembnejša 
razlika med okolji obeh sistemov pa se kaže v načinu evalvacije iskalnih rezultatov, kjer se glede 
na kriterij ustreznosti izpostavi: ustreznost rezultata glede na iskalno poizvedbo ter ustreznost 
rezultata glede na uporabnikovo informacijsko potrebo [62]. Še eno možno delitev sistemov za 
poizvedovanje navaja Chowdhury [15] in sicer delitev glede na vsebino, namen in funkcije 
sistema – na podlagi teh karakteristik lahko ločimo med: 

- spletne podatkovne baze, 
- digitalne knjižnice in spletne informacijske storitve, 
- spletni iskalniki. 

 
Ker so spletni sistemi za poizvedovanje, predvsem spletni iskalniki, v središču pozornosti 
raziskovalne javnosti ter so tudi glavni iskalni pripomoček širše javnosti [36, 37], predstavljajo 
osrednjo točko interesa v sledečih poglavjih.  
 
 
3.2 Reprezentacija informacij 

Reprezentacija informacij je bistvenega pomena za uspešnost sistemov za poizvedovanje. Če 
posamezna informacija ni vsaj na nek način reprezentirana, potem je ni moč pridobiti. 
Reprezentacija običajno obstaja v obliki ekstrakcije nekaterih elementov dokumenta (npr. 
ključnih besed ali fraz) ali pa s pripisovanjem izrazov dokumentu (npr. deskriptorjev ali 
tematskih naslovov) [17]. S tem povzamemo in predstavimo bistvo dokumenta. Označevanje oz. 
reprezentacija  ter posodabljanje obstoječih in novih informacij omogoča njihovo dostopnost ter 
zagotavlja njihovo ažurnost. Informacije običajno označujemo s pomočjo tradicionalnih 
knjižničnih metod klasifikacije ter katalogizacije, s pomočjo vzpostavljanja taksonomije ter z 
nadzorom besednjakov, ki olajšajo iskanje. Chowdhury poudari, da čeprav omenjeni načini 
pripadajo klasičnemu knjižničnemu označevanju informacij, vseeno predstavljajo temelj za 
označevanje [14]. Za namen označevanja informacij in virov dostopnih preko spleta so v zadnjih 
letih razvili številna orodja in tehnike za upravljanje z informacijami. Chowdhury [14] kot temelj 
omenja označevalne jezike, ki omogočajo avtomatično prepoznavanje in procesiranje podatkov iz 

                                                           
7 Pomembno razlikovanje, ki ga je potrebno poudariti, vendar pa širša obravnava znotraj izbrane tematike ni 
potrebna. 
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različnih informacijskih virov – SGML (standard generalized markup language), HTML 
(hypertext markup language) ter XML (eXtensible markup langauge). 
 
Iskanje informacij poteka preko ustaljenega reda ter shem, ki nam pomagajo pri samem iskanju. 
V klasičnih knjižnicah ali znotraj posamezne knjige tako iskanje posamezne teme običajno 
poteka preko indeksov – kazal. Posamezen indeks opredeljujejo izbrani naslovi ter smiselni red 
(številčni ali abecedni), po katerem lahko najdemo želeno informacijo. Znotraj indeksa najdemo 
ustrezno poglavje ali temo, nakar na podlagi vpeljanega reda za razvrščanje sledimo temu redu 
dokler ne najdemo želenega vira [12]. Podobni procesi, vendar z uporabo drugačnih orodij, 
potekajo tudi pri označevanju informacij ter informacijskih virov, ki oblikujejo baze podatkov 
sistemov za poizvedovanje. Če je pri knjižnih virih govora o posameznih knjigah ter tematikah 
teh knjig, pri označevanju elektronskih dokumentov in virov označujemo lastnosti virov, 
tematiko virov, podatke o avtorstvu, dostopnosti, formatu, ipd. Lastnost digitalne dobe ter 
digitalnih informacijskih okolij je torej v načinu zapisa informacij ter v njihovih reprezentacij.  
 
Ker je reprezentacija oz. označevanje informacij znotraj kateregakoli sistema za poizvedovanje 
predpogoj za pridobitev informacije je sledeče poglavje namenjeno bistvenim konceptom 
klasične klasifikacije, taksonomije in katalogizacije, ki so relevantne za razumevanje načina 
označevanja in reprezentacije informacij. Knjižnična klasifikacija in katalogizacija ter koncept 
tezavrov so za dotično temo relevantni predvsem, ker knjižnica v svoji osnovni obliki predstavlja 
prvo zbirko javno dostopnih informacij. Predstavljene so tudi osnove upravljanja z metapodatki, 
koncept semantičnega spleta ter onotologij, ki so orodja za upravljanje z informacijami v 
elektronski obliki. 
 
 
3.2.1 Klasifikacija in taksonomija 

Indeksi se med seboj ločujejo po načinu izgradnje ter načinu dostopa do posameznega vira, kar je 
pogojeno z naslovom ter redom po katerem je vir klasificiran. Klasifikacija je tista metoda 
razvrščanja, ki dopušča vpeljavo podrobnejših tem pod okrilje širšega konstrukta. Omogoča 
dodeljevanje sorodnih vsebin v eno skupino ter ločevanje nesorodnih vsebin. Tradicionalna 
klasifikacija sega v začetke knjižnične dejavnosti. Običajno klasifikacijo enačimo z Deweyevim 
decimalnim sistemom, ki prikazuje odnose odvisnosti med različnimi tematikami8

 
.  

Taksonomija predstavlja hierarhični prikaz klasifikacije. Če nam slednja omogoča ustvarjanje 
skupin glede na podobne lastnosti ter znotraj teh podskupine podobnih lastnosti, potem 

                                                           
8 Deweyev decimalni sistem (DDC) je primer številčne klasifikacije. Urejen je v sistem 10 glavnih razredov, 100 
oddelkov in 1000 sekcij, znotraj katerih se pododdelki nizajo dokler ni dosežena najvišja stopnja tematske 
specifičnosti [12]. 
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taksonomija prikazuje urejenost teh skupin. T.i. tematsko drevo (angl. subject tree) nam omogoča 
pregled odnosov med tematikami znotraj določene hierarhije. Če najvišja skupina pomeni ločitev 
glede na tematiko, potem vsaka tematika v podskupini znotraj glavne skupine pripada tako prvi 
kot slednji. “Tematsko drevo prikazuje odnose v hierarhiji, po kateri je mogoče brskati: 
povezavam proti dnu hieararhije sledimo, da najdemo bolj podrobno tematiko, povezavam 
navzgor po hierarhiji pa sledimo, da najdemo bolj splošne tematike” [12]. Taksonomija 
predstavlja ukvarjanje z besedami in njihovimi pomeni in odnosi [22]. V elektronskem okolju 
lahko predstavlja algoritem, ki podpira avtomatično indeksiranje; je kategorizacija, ki je 
avtomatično narejena s strani specialne programske opreme; je orodje, ki se uporablja v iskalnem 
vmesniku  za pomoč formulaciji iskalnih fraz; je navigacijsko orodje, ki uporabniku omogoča, da 
se prebije do vsebine.  
 
Sodobna komponenta poizvedovanja so t.i. folksonomije oz. socialno označevanje s ključnimi 
besedami. Opredeljujejo jih številne kombinacije informacijskih virov, ena ali več ključnih besed 
ter uporabniki. Folksonomije so neke vrste ljudske taksonomije, kjer uporabniki vsebinam sami 
dodeljujejo ključne besede (angl. tag). Socialno označevanje s ključnimi besedami s strani 
množice uporabnikov je podobno indeksiranju informacij s ključnimi besedami, ki ga sicer 
opravljajo profesionalci. Kjer so folksonomije uporabljene kot orodje za označevanje in 
poizvedovanje omogočajo kolaborativno izdelavo javnih podatkovnih baz, ki so dostopne vsem 
uporabnikom. Pozitivna plat folksonomij je v primernejšem in bolj ljudskem besednjaku ter v 
večjem številu dostopnih točk. Način prezentacije folksonomij lahko poteka v obliki oblakov 
ključnih besed (angl. tag clouds) [39]. 
 
 
3.2.2 Katalogizacija 

Katalog po definiciji Harrod’s Librarian’s Glossary [15] predstavlja “seznam knjig, zemljevidov 
in drugih predmetov, urejenih v določenem redu. Beleži, opisuje in indeksira vire določene 
zbirke, knjižnice ali skupine knjižnic”. Cutter definira glavne cilje katalogov v klasičnih 
knjižnicah [12, 15]: 

   1. Omogočiti posamezniku najdbo knjige glede na: 
       - avtorja, 
       - naslov, 
       - tematiko. 

   2. Pokazati kaj knjižnica vsebuje glede na: 
       - avtorja, 
       - tematiko, 
       - v obstoječi literaturi. 
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   3. Pomaga pri izbiri knjige glede: 
       - izdaje, 
       - lastnosti (literarne ali tematske). 
 
Predmet katalogizacije je označba posameznega vira oziroma dokumenta, kar v končni fazi 
pomeni način kako so ti dokumenti predstavljeni. V ta namen so razvite številne metode oziroma 
kode katalogiziranja. Najbolj popularna in uporabljena po vsem svetu je tako AACR2 (Anglo-
American Cataloguing Rules 2) iz leta 1988. Uprablja se tudi format MARC 21 (MAchine-
Readable Catalogue), eden od družine formatov MARC, ki omogoča dodeljevanje oznak 
vsakemu delu kataložnega zapisa ter s tem omogoča računalniško obravnavo. Katalogi v 
klasičnih knjižnicah so tako urejeni po sistemu različnih kod, formatov in pravil [12]. 
 
Ustvarjanje katalogov za internetne vire je drugačno. Na prvi točki Batley [12] poudari, da je, v 
Cutterjevi sicer ustrezni kataložni utemeljitvi, potrebna zamenjava relevantnih besed – knjigo naj 
nadomesti zapis, knjižnico pa sistem. Namen kataloga tako ostaja enak in smiseln tudi za 
internetne vire. Chowdhury [15] na drugi točki izpostavi specifičnost internetnih virov. Le-ti 
imajo posebne karakteristike, ki za namen katalogizacije zahtevajo drugačna pravila – število 
virov je v nenehni in hitri rasti, dostopnost vsebin preko številnih ponudnikov in način, preko 
katerega so dostopne (dostop do velike zbirke naenkrat, namesto počasne rasti količine virov) ter 
potreba po nenehnem upravljanju in vzdrževanju virov glede na njihovo spremenljivo naravo. Na 
tretji točki Chowdhury poudari tudi drugačne lastnosti množice virov – glede na njihovo vsebino 
(tekstovni zapis, numerični zapis, zvočni zapis, slikovni video, ipd.), glede na format datoteke ter 
način in pogoje dostopnosti [15].  
 
 
3.2.3 Tezavri  

Tezavri zagotavljajo nadzor nad uporabljenim besednjakom. Guinchat in Menou jih definirata kot 
“orodja, ki vsebujejo nadzorovano serijo izrazov, med seboj povezanih v hierarhične ali 
asociativne odnose, ki označujejo odnose ekvivalentnosti z izrazi v naravnem jeziku in so 
osredotočeni na določeno področje znanja”[15]. Rowley in Hartley [15] jih opišeta kot 
kompilacijo besed in fraz, ki prikazujejo sinonime in hiearhične ter druge odnose in odvisnosti, 
katerih funkcija je nuditi standardiziran seznam besed za shranjevanje in pridobivanje informacij. 
V namen indeksiranja in pridobivanja indeksiranih informacij tezavri shranjujejo besede, njihove 
sopomenke, nadpomenke, podpomenke v shemi, ki omogoča povezovanje med sorodnimi izrazi. 
Tezavri nastopajo kot arbitri med indeksatorji in iskalci informacij – obema stranema namreč za 
enake koncepte ponujajo izbiro podobnih izrazov. Besede in fraze so v tezavrih zapisane kot 
seznam izrazov, nekateri izmed njih imajo prednostno vlogo – t.i.veljavni izrazi za indeksiranje – 
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saj se jih uporablja v namen indeksiranja, drugi pa delujejo kot kazalniki v smer prvih [15]. 
Odnosi med izrazi znotraj tezavra stojijo v treh glavnih skupinah [12, 15]: 

- Odnos ekvivalence: opredeljuje odnose med zaželenimi in nezaželenimi izrazi. Odnose se 
označuje z oznakama USE oziroma ‘uporabi’ (prefiks, ki napelje na zaželjen izraz) ter UF  
oziroma ‘uporabljen za’ (prefiks, ki opredeljuje nezaželen izraz). Odnos ekvivalence 
pokriva dve vrsti izrazov – sinonime in kvazi-sinonime, pri čemer se prvi nanašajo na 
izraze, katerih pomen je obravnavan kot enak v številnih kontekstih, slednji pa se 
nanašajo na izraze, ki sicer ne nosijo enakega pomena, vendar pa so kot sinonimi 
obravnavani v označevanju. 

- Odnos hierarhije: opredeljuje osnovni odnos med statusi posameznih izrazov – nekateri 
izrazi imajo podrejen status, drugi pa nadrejen, pri čemer prvi opredeljuje del, drugi pa 
celoto. Odnose se označuje z oznakama BT oziroma ‘širši izraz’ za nadrejene izraze ter 
NT oziroma ‘ožji izraz’ za podrejene izraze. 

- Odnos asociacije: opredeljuje odnose med izrazi, kadar ti niso ne ekvivalentni, ne 
hierarhični, pa vednar med njimi obstaja povezava, ki mora biti izražena. Odnos 
asociacije se označuje z oznako RT oziroma ‘soroden izraz’. 

 
Spletne in elektronske verzije tezavrov, ki pripomorejo v fazi formulacije ali širjenja poizvedbe, 
so v porastu že od 70-ih let. Takrat so začeli z razvojem prototipov sistemov, ki naj bi iskalcem 
pomagali v procesu iskanja informacij preko sistemov za poizvedovanje. Razvoju ekspertnih 
sistemov je sledil povečan interes za uporabo tezavrov, ki bi v teh sistemih predstavljali osnovo 
znanja. Tezavri so največkrat osredotočeni na specifična področja [12]. Kasnejši sistemi so 
tezavre vsebovali kot del svojih iskalnih pripomočkov, ki so uporabnikom omogočali izbiro 
iskalnih fraz [15].  
 
 
3.2.4 Upravljanje z metapodatki 

Ker obstoječi formati (družina MARC) in kataložne kode (AACR2) niso povsem primerni za 
predstavitev vseh uporabnih karakteristik elektronskih virov je prišlo do razvoja standardov za 
metapodatke. Grobo lahko metapodatke opredelimo kot podatke o podatkih, saj opisujejo različne 
atribute določenega vira, ki so potrebni za dostop do vira, priklic in upravljanje tega vira. 
Naštetemu navkljub pa sama opredelitev metapodatkov ni tako relevantna kot je relevantna 
opredelitev njihovih funkcij. Definicije Dempseya in Heerya, Gilla ter Haynesa [15], ki 
opredelijo metapodatke s poudarkom na njihovi vlogi pravijo, da metapodatki: 

- opisujejo različne atribute virov, 
- opisujejo diskretne podatkovne objekte, 
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- uporabnikom nudijo uporabno znanje o obstoju zapisov in njihovih karakteristik, 
- opisujejo vsebino, format in/ali atribute informacijskega vira. 

 
Namen metapodatkov je dodajanje vrednosti njihovemu viru s ciljem omogočiti lažje odkrivanje 
vira, njegovo uporabo, deljenje in ponovno uporabo. Uporabniki metapodatkov so tako ljudje kot 
tudi računalniški programi. Metapodatki opravljajo pet glavnih aktivnosti, ki obsegajo [15]:  

- opis vira, 
- poizvedovanje po informacijah, 
- upravljanje informacijskih virov, 
- določitev lastništva dokumentov in avtentifikacijo elektronskih virov, 
- zagotavljanje interoperabilnosti in prenosa podatkov med sistemi. 

 
 3.2.4.1 Standardi za oblikovanje metapodatkov 

Standardi zagotavljajo enotnost zapisov metapodatkov o digitalnih informacijskih virih. Različni 
standardi so razviti za številna področja, ki posamezno zahtevajo višjo stopnjo specializiranosti 
ter se nanašajo na  informacije iz specifične discipline ali domene (npr. MARC, ISAD in EAD v 
knjižničarstvu in za arhivske vire, ISO/IEC 11179 za vire znotraj organizacije, itd.) [15]. Najbolj 
splošen, predvsem pa najbolj uporaben za opisovanje elektronskih virov (dokumentov), je 
standard Dublin Core – standard, ki informacijske vire opisuje v okviru 15 elementov (Tabela 
3.1). Ti elementi so deljeni v tri skupine, ki na grobo opisujejo vrsto ali obseg informacij, ki so 
shranjene v njih [12]: 

- elementi povezani z vsebino vira, 
- elementi povezani virom, kadar je obravnavan kot intelektualna lastnina, 
- elementi povezani z podatki o trenutnem stanju vira. 

 
Glede na specifiko področja standard dopušča dodajanje elementov, ki so potrebni za natančnejše 
opise dokumentov. S tem je različnim organizacijam omogočeno dodajanje elementov glede na 
njihove individualne potrebe. Obenem pa lahko dodatna kompleksnost nekatere avtorje tudi 
odbija od uporabe standarda [12]. Število standardov narašča s številom virov, tako da za 
določeno področje ni vedno enostavno izbrati primernega. Dublin Core predstavlja dobro osnovo 
za opisovanje osnovnih elektronskih dokumentov. 
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Skupina Element Opis 

Vsebina Naslov Ime vira 

 Tematika Tematika, ki opiše vsebino vira 

 Opis Vsebina vira 

 Vrsta Žanr vsebine vira 

 Vir Referenca na vir, iz katerega izhaja obravnavani vir 

 Navezava Referenca na soroden vir 

 Obseg Obseg vsebine vira 

Intelektualna 
lastnina 

Avtor Kdo je odgovoren za vir, kdo ga je ustvaril 

 Založnik Kdo je odgovoren za to, da je vir dostopen 

 Sodelavec Kdo je prispeval k vsebini vira 

 Pravice Informacije o pravicah v viru in pravicah do vira 

Trenutno stanje Datum Datum povezan z virom 

 Format Fizična ali digitalna manifestacija vira 

 Identifikator Unikatna referenca za vir znotraj danega konteksta 

 Jezik Jezik vsebine vira 

 
Tabela 3. 1 Osnovni elementi standarda Dublin Core 

 
 
3.2.5 Semantika in ontologija 

Osnovna naloga tezavrov je prikazovanje semantične povezave med izrazi – odnose med izrazi 
glede na njihov pomen. Semantika (semiotika) v osnovi pomeni filozofsko in znanstveno študijo 
pomena v naravnih in umetnih jezikih [107].  Temelj semantične teorije je v signifikaciji, t.j. 
odnosu med označevalcem in označencem, ki opredeljujeta znak9

                                                           
9 Znak – njihova analizo ter njihov pomen – je osnovna enota študija semantikeoziroma semiotike. 

. Označevalec je zaznava 
fizične oblike znaka, označenec pa predstava oziroma koncept, ki se nanaša na označevalca [83]. 
V informacijski znanosti to lahko prenesemo na odnos med pomeni posameznih izrazov, ter 
izrazi kot nosilci the pomenov. Ontologija prevzema vlogo nosilca tega odnosa. Lavbič [97] 
pravi, da ontologijo lahko opredelimo kot “besede in njihov pomen, ki se uporabljajo za opis in 
predstavitev znanja določenega področja - specializacija konceptualizacije”. Gruberjeva [12] 
“specifikacija konceptualizacije” sicer uvrsti ontologijo znotraj discipline znanja in upravljanja z 
informacijami, vendar pa jo šele bolj natančna definicija Berners-Leeja podrobneje razloži ter 
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osmisli na področju klasifikacije in tezavrov [12]: “Ontologija je dokument ali datotetka, ki 
formalno definira odnose med izrazi. Najbolj tipična oblika ontologije za splet ima taksonomijo 
in set inferenčnih pravil”. Inferenčna pravila znotraj ontologije dodajo vrednost klasični 
taksonomiji [12, 73]. Inferenčno pravilo v osnovi pomeni, da če vsebina A pripada vsebini B, ter 
C pripada A, potem tudi C pripada B. Vključitev inferenčnih pravil dovoljuje sistemu podporo 
hierarhičnim strukturam v taksonomiji ter tako iskanju po tej hierarhiji. Drugo dodano vrednost 
ontologije je moč pridobiti z vključitvijo odnosov ekvivalentnosti. Ta povezuje izraze dane 
poizvedbe z drugimi izrazi, ki opredeljujejo enak koncept ter tako dvigne vsebinsko širino ter 
količino pridobljenih rezultatov [12]. 

Bistvo ontologij je tako v dejstvu, da sistemom za poizvedovanje dovoljuje poglobljeno iskanje, 
ki presega iskanje na podlagi ujemanja iskalne fraze z indeksiranimi. Omogoča podrobno 
označevanje konceptov – njihovega semanitičnega pomena. Berners-Lee trdi, da so ontologije 
osnovna komponenta semantičnega spleta, ki je nadgradnja prvotnega neorganiziranega spleta. 
Semantični splet predpostavlja dobro definiran pomen vsake informacije, kar omogoči boljše 
komuniciranje in sodelovanje med ljudmi in računalniki [73]. 
 
 
 
3.3 Evalvacija sistemov za poizvedovanje 

Sistem za poizvedovanje naj v čim krajšem času ponudi čim bolj natančne in relevantne rezultate. 
Z vrednotenjem in merjenjem delovanja posameznega sistema določamo obseg zmogljivosti in 
učinkovitosti sistema, torej izpolnitev danih nalog. Merila evalvacije so lahko osredotočena na 
sistem ali na uporabnika10

 

, se nanašajo na sam proces poizvedovanja ali pa na izid poizvedovanja 
[62].    

Relevantnost rezultatov, ki jih vrne sistem je opredeljena kot ujemanje uporabnikove poizvedbe z 
vrnjenimi rezultati. Lavrenko [29] poda najbolj osnovno definicijo relevantnosti kot “binarne 
relacije11

                                                           
10 Pričujoče poglavje je osredotočeno na sistemsko evalvacijo. 

 med dano informacijo (dokument D) in uporabnikovo poizvedbo (poizvedba P)”. 
Posamezen dokument je predstavljen z določenimi ključnimi besedami, ki se nanašajo na njegovo 
vsebino, uporabnikova poizvedba pa je določena s ključnimi besedami, ki predstavljajo njegov 
interes. Na podlagi tega je relacija med D in P relevantna kadar med ključnimi besedami, ki 
pripadajo D in P pride do znatnega prekrivanja. Pri tem relevantnost D ni odvisna od ničersar 
drugega kot od reprezentacij D in P, še posebej ne od uporabnika, njegove naloge, njegovih 
preference ali prejšnjega znanja. Ta osnovna opredelitev ocene relevantnosti je bila nadgrajena še 

11 Binarna relacija se tu nanaša na dejstvo, da nek pridobljen dokument prevzame  eno od dveh funkcij: ali je 
ustrezen ali pa ne. 
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z nekaterimi poizkusi podrobnejše obrazložitve, npr. Cooperjevi logični pogledi na relevantnost, 
binarna narava relevantnosti, odvisna in neodvisna relevantnost [29]. 
 
Učinkovitost sistema je torej enaka njegovi zmožnosti pridobitve relevantnih dokumentov, 
vendar je sočasno odvisna tudi od zmožnosti sistema, da izključi nerelevantne dokumente. Ob 
vsakem poizvedovanju sistem po pravilih ujemanja poizvedbe z indeksiranimi dokumenti pridobi 
tiste, ki so ocenjeni kot relevantni, vendar pa obenem lahko pridobi tudi nerelevanten dokumente. 
Čeprav lahko za filter pri oceni relevantnosti dokumenta obravnavamo tudi posameznika v fazi 
pregledovanja rezultatov, pa je za merjenje sistemske učinkovitosti ta element potrebno 
spregledati. Zmogljivost sistema na drugi strani ocenjuje koliko truda oziroma sistemskih 
sredstev je potrebnih za identifikacijo in pridobitev relevantnih dokumentov. Običajno pride do 
zamenjave, kjer ima učinkovitost  prednost pred zmogljivostjo. Wolfram trdi, da bi bil idealen 
sistem uspešen pri pridobivanju tistih rezultatov, ki so ocenjeni kot relevantni, z minimalno 
količino presežka [62].  
 
 
 

Priklic = Število pridobljenih relevantnih dokumentov
Skupno število relevantnih dokumentov v zbirki

 

 

Natančnost = Število pridobljenih relevantnih dokumentov
Skupno število pridobljenih dokumentov

 

 
 

Slika 3. 2 Izračun meril učinkovitosti sistemov za poizvedovanje 
 
 
Učinkovitost sistema najpogosteje merimo z dvema meriloma (Slika 3.2), ki se medsebojno 
izključujeta. Visok priklic lahko dosežemo z nižanjem natančnosti rezultatov in obratno. Nadvse 
učinkovit sistem za poizvedovanje bi omogočil visoko natančnost pri visokem priklicu, a se je 
izkazalo, da med meriloma obstaja inverzen odnos [62].  
 
Za uporabnika je najpomembnejše merilo za učinkovitost sistema njegovo subjektivno mnenje, s 
katerim ocenjuje svojo izkušnjo s sistemom glede na uspešnost najdbe zanj relevantnih 
informacij ter glede na uspešnost komunikacije s samim sistemom. 
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4 Proces iskanja informacij 
 
 
Aktivnosti, ki potekajo v procesu iskanja informacij so po večini odraz naše kognitivne 
pripravljenosti ter obsegajo številne metode in tehnike. Na naš odnos do iskanja informacij 
vplivajo različni dejavniki, ki so lahko povsem subjektivne narave, lahko pa so tudi skupek 
impulzov iz okolja, ki imajo vpliv na naše delovanje. Pričujoče poglavje je namenjeno pregledu 
dejavnikov, ki vplivajo na iskanje informacij, metodam iskanja informacij, ki se jim posamezniki 
glede na te dejavnike podvržemo ter pregledu procesa iskanja informacij – od pojava problema 
do njegove razrešitve. 
 
 
 
4.1 Reševanje problemov 

Iskanje informacij je proces, ki se prične, ko posameznik v svojem znanju zazna določen manjko, 
katerega izpopolnitev bi mu pomagala razrešiti določen problem. Reševanje problemov je torej 
del oblikovanja informacijske potrebe, ki nas prisili k raziskovanju ter iskanju informacij. Bistvo 
reševanja problemov je v analizi stanja ter kreativnem razmišljanju, ki nas lahko privede do 
drugačnih in uporabnih zaključkov. Prav zato je kreativno reševanje problemov dober način za 
izpopolnjevanje naše informacijske potrebe, saj nam omogoča nove možnosti, ki so na prvi 
pogled morda neobstoječe.  
 
Psihološki pogled proces reševanja problemov predpostavlja kot ciklični proces (Slika 4.1). Pri 
tem zaporedje stopenj v ciklu ni nujno potrebno za razrešitev problema, predstavlja le teoretično 
zaporedje dejavnosti znotraj procesa reševanja problemov. Pretz, Naples in Sternberg [42] trdijo, 
da je dober reševalec problemov bolj fleksibilen in manj zapisan pravilom. Cikličnost tako 
nastane predvsem zaradi kontinuirane proizvodnje problemov – ko razrešimo en problem se 
običajno pojavi naslednji. Kot trdi Adair [1] je odločitev tista, ki povzroči problem. K reševanju 
problema lahko tako v prvi stopnji pristopimo s spremembo odločitve ter tako določen problem 
morda zaobidemo, na drugi stopnji pa se problema lotimo po sledečih fazah [42]: 

1. Prepoznava ali idenitifikacija problema  
2. Mentalna definicija in predstavitev problema  
3. Razvoj strategije reševanja problema  
4. Organizacija znanja o problemu  
5. Alokacija mentalnih in fizičnih virov za razrešitev problema  
6. Spremljanje napredka proti zastavljenemu cilju  
7. Evalvacija rešitve, z namenom ugotovitve natančnosti  
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                                            Slika 4. 1 Cikel reševanja problemov 

 
 

Problemi se ne nanašajo nujno na dejanske težave (z različnih področij) v življenju 
posameznikov, temveč največkrat predstavljajo izraz za posamezne aktivnosti, ki jih mora izvesti 
posameznik – delovna naloga, nakup, razreševanje konfliktov, ipd.  
 
Človeško mišljenje poteka s pomočjo treh mentalnih mehanizmov, funkcij [1]:  analiza, sinteza in 
vrednotenje. Analitično razmišljanje pomeni razčlenjevanje širše enote ali problema na manjše 
povezane dele in je povezano z logičnim oziroma faznim  sklepanjem – mogoča je deduktivna ali 
induktivna metoda sklepanja. Dedukcija se nanaša na postopno odstranjevanje delcev znanja iz 
nekega splošnega ali predvidenega zaključka, pri čemer iz splošnega vedenja preidemo k 
specifičnemu vedenju. Indukcija pomeni ravno obratno – s potrjevanjem posameznih vedenj in 
opažanj zaključujemo in sklepamo splošno zakonitost ali princip. Aktivnost sinteziranja 
obstoječega znanja pomeni obratno dejanje od analiziranja. Sinteziranje vedenj v celoto pomeni 
sposobnost kreativnega predstavljanja o novo nastali celoti. Obstoječa vedenja oziroma delce 
vedenj združimo v novo celoto s svojim smislom. Tretja funkcija, t.j. vrednotenje pa kot 
zaključno dejanje vsakega miselnega procesa pomeni ocenjevanje stanja in vedenja. Ima 
subjektivno in objektivno naravo, pri tem pa je upoštevano okolje, ki vpliva na posameznika in 
njegovo delovanje. Preko teh treh mehanizmnov je moč vzpostaviti odnos do zavedanja o 
določenem problemu. Slednjega lahko izrazimo v obliki, ki je podlaga za iskanje rešitve. Z 
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analizo pridobimo vpogled v elemente problema, s sintezo poskušamo razrešiti problem ter z 
vrednotenjem ocenimo kompleknost in pomembnost problema. Ko ga opredelimo, običajno  
razvijemo t.i. informacijsko potrebo, ki prikazuje manjko v znanju potrebnem za razrešitev 
problema. 
 
 
 
4.2 Informacijska potreba  

K razreševanju problemov pristopamo z omejitvijo danega problema. To storimo tako, da najprej 
ustvarimo zavedanje o problemu, problem posledično identificiramo, nakar že premišljujemo o 
morebitnih rešitvah. Za kompleksnejše probleme iskanje rešitev običajno pomeni oblikovanje 
novih idej, saj naše obstoječe znanje ne premore odgovorov, ki bi situacijo razrešili. Iz tega 
manjka v znanju tako izhaja informacijska potreba. Ta ni primarna človekova potreba, temveč 
potreba, ki izhaja iz že obstoječe potrebe. Taylor identificira glavne tipe informacijskih potreb, ki 
posameznika vodijo iz stanja konceptualne potrebe do formulacije in izraza te potrebe [15]: 

- Visceralna potreba: je osnovna potreba, ki je nezavedna. 

- Zavedna potreba: je zavedna, ampak nedefinirana potreba. 

- Formalizirana potreba: je formalno izražena potreba. 

- Kompromis: izražena potreba, na katero vplivajo interne in eksterne omejitve. 
 

Pojem ‘potreba’ je povsem individualne narave, odvisen je od posameznika. Zaradi dvoumnosti 
se za njegovo razlago uporablja razlikovanje med sorodnimi pojmi. Tako Chowdhury [15] 
poudarja razliko med informacijsko potrebo, informacijsko željo ter informacijsko zahtevo, Line 
[12] pa doda še informacijsko uporabo. Informacijska potreba predstavlja manjko informacij, ki 
naj bi jih posameznik imel za namene dela, raziskovanja, izobraževanja, rekreacije, itd. 
Informacijska želja se nanaša na to, kar posameznik želi imeti, kar se mu zdi, da potrebuje in bi 
zato to tudi rad imel. Predstavlja seznam želja, ki pa je odvisen od številnih dejavnikov, npr. 
posameznikovo družbeno okolje, seznanjenost z iskanim produktom (npr. informacijo). 
Informacijska zahteva se nanaša na informacije, ki jih posameznik zahteva, vendar ne potrebuje. 
Line [12] trdi, da posameznik lahko velikokrat “zahteva informacije, ki jih ne potrebuje in gotovo 
potrebuje in želi informacije, ki jih ne zahteva”. Informacijska uporaba pa se nanaša na 
informacije, ki jih posameznik dejansko uporabi. Posamezniki se velikokrat zmedemo že pri 
identifikaciji svoje informacijske potrebe, kar v nadaljevanju vpliva na način iskanja informacije. 
Ta način iskanja je na prvem mestu pogojen prav z informacijsko potrebo – t.j. njeno 
identifikacijo ter njeno artikulacijo. Identifikacija informacijske potrebe po Maslowovi [15] 
hiearhiji potreb pade v eno izmed sledečih kategorij:  
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- Potreba po informacijah za obvladovanje: informacijske potrebe na najnižji stopnji – za 
obvladovanje stresa, dela ali posameznih nalog. 

- Potreba po informacijah za pomoč: informacije, ki so potrebne v izogib tveganju in 
nevarnostim pri vsakodnevnem delu, aktivnostih in odločanju.  

- Potreba po informacijah za razjasnitev: informacije, ki ponujajo razumevanje zadev, 
pomagajo ljudem razjasniti določene aktivnosti in jim pomagajo razumeti, zakaj ljudje 
delajo kar delajo (širše družbene in poslovne implikacije različnih dejanj). 

- Potreba po informacijah za omogočanje: informacije, ki jih potrebujejo ljudje, v iskanju 
družbenega spoštovanja. Te informacije se razlikujejo od tistih, ki so potrebne za 
vsakodnevne aktivnosti ali od informacij o družbenem okolju. Tovrstne informacije so 
potrebne za boljše razumevanje poslovnega okolja in konteksta ter so lahko pridobljene z 
razumevanjem informacijskih pravil in strategij posameznega podjetja ter političnih ali 
ekonomskih informacij povezanih z okoljem in kontekstom. 

- Potreba po informacijah za graditev: informacije potrebne za samo-oživitev ter samo-
izpolnitev. Te informacije niso povezane z obravnavanjem specifičnega dela ali 
reševanjem specifičnih problemov, ampak s stopnjo psihološkega napredka. 
 

Informacijsko potrebo torej opredelita predvsem dve značilnosti – izrazita individualnost ter 
posledična relativnost. Chowdhury [15] izpostavi izzive, ki so povezani s študijem informacijske 
potrebe:  

- zaradi svoje odvisnosti od različnih dejavnikov je informacijska potreba zelo nestanovita, 
saj se spreminja skladno z (individualnim ali institucionalnim) kontekstom, 

- informacijske potrebe se spreminjajo preko časa, 
- informacijske potrebe variirajo od človeka do človeka, od dela do dela, od teme do teme, 

od organizacije do organizacije, itd. 
- informacijske želje ljudi so po večini odvisne od okolja,  
- merjenje informacijske potrebe je težko, 
- informacijska potreba je v največ primerih slabo izražena (artikulirana) ali pa celo 

neizražena, 
- informacijska potreba se spremeni ob pridobitvni nekaterih informacij; 

 
Potreba po specifični informaciji je razlog za začetek aktivnega iskanja informacije. Aktivno 
iskanje se nanaša na koncepte informacijskega vedenja, ki vključujejo dejavnike okolja, 
kognitivne dejavnike ter dejavnike, ki vplivajo na fizično izvedbo iskanja (vključujoč sistem 
preko katerega informacijo iščemo). 
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4.3 Informacijsko vedenje 

Posamezna aktivnost pomeni način vedenja v določeni situaciji12

 

. V procesu iskanja informacij 
naše aktivnosti pomenijo vedenje, ki ga v tej situaciji izvajamo – t.i. informacijsko vedenje (angl. 
human information behaviour) je vedenje, ki ga posamezniki prevzamemo v situacijah, ki za 
svojo razrešitev zahtevajo pridobitev in preučitev novih informacij. Taylor [15] informacijsko 
vedenje definira kot “skupek aktivnosti preko katerih informacije postanejo uporabne”. 
Davenport [16] natančneje opredeli, da je delo z informacijami smatrano kot informacijsko 
vedenje kadarkoli uporabnik pride v stik z informacijo bodisi z “iskanjem, uporabo, 
prilagajanjem, deljenjem, zbiranjem in celo ignoriranjem informacije”.  Dejstvo. da med 
informacijsko vedelje spada tudi zavestno izogibanje informacijam, poudari tudi Case [16] ko 
pravi, da “informacijsko vedenje vključuje iskanje informacij in celoto drugih nenamernih ali 
pasivnih vedenj (npr. bežno gledanje ali naključni nalet na informacije), pa tudi namenska 
vedenja, ki ne vključujejo iskanja, kot na primer aktivno izogibanje informacijam” . Vedenje 
pomeni delovanje posameznika v določeni smeri ter z določenim razlogom, zato je običajno 
usmerjeno v specifični cilj – informacijsko vedenje je tako stremenje za informacijami, kot 
temeljnim ciljem aktivnosti nekega posameznika [15]. 

Wilson, ki je uvedel koncept informacijskega vedenja, trdi, da vedenje obstaja na več nivojih, 
obenem pa poudarja vgnezdenost različnih stopenj vedenja (Slika 4.2) [52]:  

- Informacijsko vedenje: pomeni najširšo postavko in se nanaša na celoto človekovega 
vedenja v povezavi z informacijskimi viri in kanali – vključuje tako pasivno kot aktivno 
iskanje informacij in njihovo uporabo. 

- Vedenje pri iskanju informacij: predstavlja način aktivnega, namenskega iskanja 
informacij, ki poteka kot posledica nastopa informacijske potrebe. 

- Vedenje pri poizvedovanju: predstavlja mikro nivo vedenja pri iskanju informacij, ki 
nastopi, kadar je iskalec v stiku s sistemom za poizvedovanje. 

- Vedenje pri uporabi informacij: pomeni fizična in mentalna dejanja, ki jih posameznik 
opravlja, ko najdene informacije vključuje v obstoječe znanje. 

 

                                                           
12 Situacija se ne nanaša nujno na trenutno in zaključeno stanje, temveč je lahko dlje trajajoče stanje, ki potrebuje 
razrešitev. 
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                                       Slika 4. 2 Vgnezdeni model vedenja 

 
 

Aktivnosti posameznika je najbolj smotrno opisovati s predstavitvenim modelom. Modeli namreč 
predstavljajo poenoteno sliko sicer razčlenjene realnosti in omogočajo diskusijo in študij 
obravnavane tematike. Bates [10] trdi, da modeli močno pripomorejo k razvoju posamezne 
teorije, saj so najuporabnješi za opisovanje in napovedovanje posameznih stopenj razumevanja 
določenega fenomena. Wilson [52] prepozna značilnosti modelov, ki po njegovem, običajno v 
obliki diagramov, “opisuje aktivnosti, ki nastopajo v informacijskem procesu, vzroke in posledice 
teh aktivnosti oziroma odnose med stopnjami v tem procesu” ter vsebuje tri nujne elemente – 
informacijsko potrebo in dejavnike, zaradi katerih se posameznik začne zavedati, dejavnike, ki 
vplivajo na posameznikov odziv, ko zazna to potrebo in proces ali akcije, ki sledijo odzivu. V 
sledečem pregledu modelov informacijskega vedenja  so izpostavljeni le nekateri izmed množice 
obstoječih modelov [11, 15, 16, 35, 52]. 
 
 
4.3.1 Modeli informacijskega vedenja 

Wilsonov model informacijskega vedenja iz leta 1981 predvideva , da se posameznik za 
zadovoljitev svoje informacijske potrebe obrne na različne formalne informacijske sisteme (npr. 
knjižnica, baza podatkov) ali pa na druge osebne ali institucionalne informacijske vire. 
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Za sodobno okolje je bila predlagana nadgradnja tega modela, ki prikazuje model 
informacijskega vedenja za digitalno dobo (Slika 4.3). 13

 

 Posameznik v določenem kontekstu – 
ko opravlja nalogo ali neko aktivnost – ob prepoznavi informacijske potrebe prične s procesom 
iskanja informacij. Njegov glavni kanal za pridobivanje informacij danes predstavljata svetovni 
splet in družabna omrežja, poslužuje pa se tudi preostalih različnih informacijskih sistemov ter 
drugačnih informacijskih virov. Širina in globina svetovnega spleta omogoča neomejene 
zmožnosti pridobivanja informacij iz enormnega števila informacijskih virov. 

Niedzwizka prav tako predstavi nov model informacijskega vedenja, v katerem zajame obstoj 
modernih informacijskih virov (Slika 4.4).  Poudarek modela leži v obravnavi dejavnikov, ki 
vplivajo na iskanje informacij. Ti dejavniki skupaj tvorijo kontekst, v katerem se nahaja proces 
iskanja informacij, zato so nenehno prisotni in vplivni.  
 

                                                           
13 Dopolnitve so na sliki (Slika 4.3) označene v odebeljenem tisku. 
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Slika 4. 4 Nov model informacijskega vedenja 
 
 

Avtorica dejavnike prevzame iz Wilsonovega modela vpletenih spremenljivk (Slika 4.5), pri tem 
pa upošteva skupine osebnih spremenljivk, spremenljivke povezane z vlogo ter okoljske 
spremenljivke. Aktivacijski mehanizmi (mehanizmi, ki povzročajo potrebo po novi informaciji) 
delujejo v vseh fazah  procesa, t.j. v vsakem trenutku vedenja, ki vodi do pridobitve in uporabe 
informacij. Niedzwiedzka predvideva iskanje informacij s strani dveh akterjev – en je uporabnik 
sam, drug pa so posredniki. Oba akterja s svojim lastnim znanjem in zbirko referenc vplivata na 
količino in kakovost pridobljenih informacij. 
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4.3.2 Modeli vedenja pri iskanju informacij 

Wilsonov model vpletenih spremenljivk predstavi informacijsko vedenje kot rezultat 
sprememb v okolju in dejavnostih posameznika. V modelu (Slika 4.5) so predstavljeni dejavniki, 
ki vplivajo na njegove informacijske potrebe. Wilson v modelu poudari, da so informacijske 
potrebe sekundarne, povzročene s strani primarnih potreb, ki izhajajo iz določenega problema ali 
naloge. Individualna informacijska potreba je pod vplivom konteksta, v katerem se nahaja 
posameznik – ta kontekst je lahko posameznik sam, vloga posameznika v delu in življenju ali 
okolje v katerem se nahaja.  
 
 

 

 

Slika 4. 5 Wilsonov model vpletenih spremenljivk 
 
 
Nahl predstavi teorijo emocionalnega bremena (angl. affective load), kjer proces iskanja 
informacij razlaga z matematično formulo, v kateri emocionalno breme za iskalca informacij 
predstavlja ekvivalent zmnožku časovnega pritiska ter iskalčeve negotovosti (Slika 4.6). Slednja 
je opredeljena kot seštevek razdraženosti, frustracije, strahu in jeze nad samim iskanjem. Teorija 
emocinalnega bremena je postavljena s socialno-behavioristične perspektive, ki se osredotoča na 
mišljenja in občutenja posameznikov, kadar so informacijsko aktivni – vpleteni v informacijsko 
vedenje. Nahl poudari, da je emocionalno breme za posameznika največje, kadar deluje z 
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neučinkovitim kognitivnim vedenjem, npr. kognitivna dvoumnost, negotovost, preobilje 
informacij povzročijo vedenja, ki so negativna in neproduktivna. 
 
 
                                Emocionalno breme  = negotovost [razdraženost+frustracija+strah+bes] × časovni pritisk 

 
Slika 4. 6 Teorija emocionalnega bremena 

 
 
Belkinovo stanje pomankljivega znanja (angl. anomalous state of knowledge – ASK) temelji 
na dveh pogledih na svet, ki je prostor oziroma ogromna zbirka različnih tekstov, prozvedenih s 
strani številnih ljudji. Na eni strani so proizvajalci tekstov, na drugi pa njihovi uporabniki. 
Osredotoča se na posameznikov kognitivni pristop – način na katerega sprejemajo tekste je 
odvisen od njihovih ciljev, vrednost, namenov, prepričanj in stanja znanja (Slika 4.7).  
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Kuhlthaus predstavi emocionalno plat procesa iskanja informacij (Slika 4.8), kjer posameznik 
pri napredovanju skozi proces postopoma premaguje občutke negotovosti. Proces je predstavljen 
v šestih fazah, ki obsegajo:  

- Začetek: ko posameznik prepozna manjko v znanju ter posledični občutki negotovosti 
sprožijo informacijsko potrebo. 

- Izbira: predstavlja identifikacijo vsaj delnega problema ali problemske domene, kar 
povzroči kratkotrajen optimizem ter pripravljenost k iskanju. 

- Raziskovanje: je enačeno s procesom dejanske najdbe nekonsistentnih informacij, ki 
običajno povečajo občutke negotovosti. 

- Formulacija: pomeni fazo, ko se poveča osredotočenost in se zjasni pogled, kar zmanjša 
občutke negotovosti ter poveča samozavest. 

- Zbiranje: se nanaša na dejansko interakcijo med informacijskim sistemom in 
uporabnikom ob zbiranju iskanih informacij, ki pripeljejo do nadaljnjega zmanjšanja 
negotovosti in povečanje samozavesti ob identifikaciji relevantnih informacij. 

- Predstavitev: predstavlja zaključno fazo, ko je iskanje zaključeno; pojavijo se občutki 
zadovoljstva ali občutki razočaranja. 

 

 Začetek Izbira Raziskovanje Formulacija Zbiranje Predstavitev Ocena 
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Slika 4. 8 Model iskanja informacij po Kuhlthaus 
 
 
Bates predstavi model obiranja jagod (angl. berrypicking), pri katerem je izpostavljeno, da je 
iskanje iterativen proces, kar pomeni, da ni skoncentriran le v eno poizvedbo in eno uporabo.  
Model obiranja jagod tako poudarja štiri pomembne aspekte: 

- poizvedbe se tekom iskanja spreminjajo in razvijajo – vsaka nova informacija, ki se pojavi 
med iskanjem v iskalcu vzbudi novo zanimanje ter povzroči spremembo poizvedbe, 
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- celoten iskalni proces ni namenjen le enemu rezultatu, temveč posameznik nenehno (na 
vsaki stopnji vedno spreminjajočega se iskanja)  pridobiva nove informacije in reference, 

- uporabljene tehnike oziroma metode iskanja se med iskanjem nenehno spreminjajo, 

- iskanje poteka po različnih domenah – iskalci po informacijah poizvedujejo preko 
različnih virov. 

 
Ellis predstavi model, ki se ukvarja z različnimi kategorijami iskanja in poizvedovanja po 
informacijah (Slika 4.9):  

- Začetek: idenitifikacija relevantnih virov. 

- Povezovanje: sledenje napotkom, ki smo jih odkrili v prvotnem viru. 

- Brskanje: bežen pregled vsebin za ugotavljanje podobnosti z predmetom zanimanja. 

- Razlikovanje: filtriranje in ocenjevanje virov na podlagi njihove uporabnosti. 

- Opazovanje: sledenje razvoju in novostim na področju zanimanja. 

- Luščenje: selektivno prepoznavanje relevantnega materiala v informacisjkem viru ali 
sistematično pregledovanje določenega vira z namenom iskanja zanimivega materiala. 

- Potrjevanje: preverjanje natančnosti informacij. 

- Konec: zaključevanje in dopolnjevanje manjka z zadnjim iskanjem. 

 

 
Slika 4. 9 Kategorije v procesu iskanja informacij 

 
 

Chowdhuryev model negotovosti se osredotoča na razrešitev občutkov negotovosti v procesu 
iskanja informacij (Slika 4.10). Negotovost se pojavlja obratno sorazmerno s stopnjo izkušenosti 
iskalca. Obenem naj bi bila tudi rezultat kompleksnosti aktivnosti in procesov, ki so povezani z 
iskanjem informacij in poizvedovanjem po informacijah v elektronskem okolju. Chowdhuryev 
model prikaže, da so v digitalnem okolju vzrok za negotovost  številne aktivnosti in problemi pri 
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iskanju informacij.  Tovrstna negotovost lahko vztraja v več zaporednih iskalnih iteracijah, lahko 
pa se med tem spremeni. Poleg negativnih implikacij negotovost obstajajo tudi pozitivne. V 
modelu so klasično izpostavljeni uporabnik, njegov kontekst (ki je tu predstavljen z njegovimi 
idejami) ter negativna negotovost, ki vpliva na njegovo delovanje.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Slika 4. 10 Model negotovosti 

 
 

Uporabnik na podlagi informacijske potrebe izpelje različne aktivnosti ter se sooča z različnimi 
problemi. Učinki iskanja so lahko negativna negotovost, ki ima nadaljnji vpliv na iskalca, ali pa 
pozitivna negotovost v obliki novih idej in naključno odkritih informacij.  
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4.3.3 Modeli vedenja pri poizvedovanju 

Kognitivna percepcija procesa iskanja je predstavljena z modeli informacijskega vedenja ter 
modeli vedenja pri iskanju informacij. Poizvedovanje pa predstavlja fizično aktivnost v 
interakciji s sistemom za poizvedovanje. Modeli vedenja pri poizvedovanju zato nakazujejo na 
stik uporabnika s sistemom, pri čemer je izpostavljena predvsem iterativna plat tega procesa ter 
pomembnost prilagajanja iz obeh strani. 

Saračević predstavi model interakcije s sistemom za poizvedovanje v procesu  iskanja 
informacij.  Stratificiran sistem razlaga bistvo akterjev v interakciji (Slika 4.11)  – uporabnika, 
njegove situacijske, emocionalne ter kognitivne vzgibe v procesu iskanja in sistem, njegovo 
strojno, programsko in vsebinsko komponento. Predstavi tudi vlogo vmesnika ter smer poteka 
interakcije, ki je enačena z uporabo informacij – s strani nosilca vsebine proti smeri uporabnika 
vsebine. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 4. 11 Model interakcije s sistemom za poizvedovanje 
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Belkinov epizodni model omenja, da uporabnikova interakcija s sistemom za poizvedovanje 
poteka preko več zaporednih interakcij z informacijami znotraj posamezne iskalne epizode (Slika 
4.12). Bistvo modela je v oziru na načrtovanje sistemov za poizvedovanje, saj se osredotoča na 
aktivnosti, ki jih uporabnik izvaja v procesu iskanja informacij: metode interakcije 
(pregledovanje – iskanje), cilje interakcije (učenje – izbiranje), način poizvedovanja (prepoznava 
– specifikacija) in upoštevane vire (informacije – meta-informacije). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Slika 4. 12 Belkinov epizodni model 
 
 
Ingwersenov model kognitivnega prostora (Slika 4.13) združuje posameznikov vidik z 
vidikom interakcij pri poizvedovanju po informacijah.  Različne kognitivne transformacije (od 
prepoznave problema do iskanja informacijskih objektov in njihove uporabe) se dogajajo znotraj 
kognitivnega prostora posameznika. Model tako povezuje bistvene koncepte, ki stojijo za 
informacijskim vedenjem z bistvenimi vprašanji načrtovanja sistemov za poizvedovanje. 
Polireprezentacija predstavljenih problemov je ena od ključnih vrlin modela. 
 

Čas 
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Slika 4. 13 Model kognitivnega prostora 

 
 
Spink predstavi model povratnih zank, ki opisuje uporabnikove ocene, iskalne taktike oziroma 
korake, interaktivne povratne zanke in cikle, ki sestavljajo proces iskanja informacij uporabnika v 
interakciji s sistemom za poizvedovanje (Slika 4.14). Vsaka strategija iskanja naj bi bila 
sestavljena iz več ciklov iskanja, vsak cikel pa naj bi bil skupek ene ali več interakcij (npr. vnos s 
strani uporabnika, odziv in učinek sistema, interpretacija in ocena uporabnika). 
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Slika 4. 14  Model povratnih zank 
 
 
 
4.4 Strategija iskanja informacij  

Uspešno in ustrezno zastavljena dejavnost predvideva dobro strategijo. S strategijo določamo 
načrt posameznih aktivnosti, ki nas bodo popeljale do želenega rezultata. Postavitev klasične 
strategije obsega razširjen ciklični model reševanja problemov, saj strategija v osnovi predstavlja 
princip razrešitve problema.  
 
Rieh in Higils [43] osnovo iskanja informacij opredelita na podlagi trostopenjskega procesa, 
skozi katerega posameznik sledi različnim strategijam – na podlagi informacijske potrebe 
posameznik predpostavi določeno aktivnost in njen izložek, kar avtorja opredelita kot stopnja 
napovedovanja (1.stopnja). Temu sledi stopnja evalvacije pridobljenih informacij (2. stopnja), ki 
jih posameznik kot primerne sprejme le, kadar se ujemajo z prej napovedanim izidom. 
Neujemanju sledi ponovno iskanje in evalvacija. Proces napovedovanja in iz njega izvedenega 
iskanja ima toliko iteracij, kolikor je potrebnih, da je evalvirana informacija skladna z 
napovedanim izidom. V tem primeru posameznik stopi še v stopnjo verifikacije oz. potrditve 
informacije (3. stopnja), kjer ugotovi, ali je informacija kredibilna ter dobra za uporabo. 
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Strategija v kontekstu poizvedovanja po informacijah v osnovi obsega kognitivno pripravljenost 
posameznika in izbor primernega informacijskega vira. Drugi elementi so odvisni predvsem od 
izbora strategije. Chowdhury [15] navaja širšo delitev iskalnih strategij glede na namen iskanja: 

- Iskanje znanega predmeta: iskalec ve za obstoj določene informacije in jo želi najti v 
specifični zbirki.  

- Iskanje specifične informacije ali dejstva: iskalec išče točno določen podatek ali dejstvo. 

- Iskanje informacij vezanih na določen problem ali sporno vprašanje: tovrstno iskanje je 
najbolj težavno zaradi več razlogov; iskalec ne ve natančno kaj išče, informacija je na 
voljo preko številnih kanalov in virov, informacije je potrebno združiti ali sestaviti, 
informacijska potreba se ob prejemu neke informacije spremeni. Na iskalni proces in 
oceno relevantnosti ima velik vpliv iskalčevo znanje o tej temi ter njegovo okolje. 

- Raziskovalno iskanje: ta tip iskanja ni pretirano usmerjen, saj iskalca zanima predvsem 
vsebina podatkovne baze ali spletne strani. Tovrstno iskanje pomaga iskalcu najti 
uporabne informacije, ki jih morda ni iskal. Ob takšnem iskanju pride tudi do naključnih 
odkritij.  

- Iskanje z namenom biti na tekočem na specifičnem področju: predstavlja iskanje 
informacij v številnih revijah in bazah podatkov s specifičnega področja.  

 
Namen iskanja informacij na spletu lahko opredelimo tudi na enega od sledečih treh načinov [15, 
74]:   

- Navigacijsko iskanje: osnovni namen je najti določeno spletno stran. 

- Informacijsko iskanje: namen je pridobitev informacij, ki se nahajajo na eni ali več 
spletnih straneh. 

- Transakcijsko iskanje: namen je izvedba določene aktivnosti, ki je posredovana preko 
spleta. 

 
Glavne delitve strategij poizvedovanja po informacijah se torej osredotočajo na namen samega 
poizvedovanja. Podobno tudi Bates [13] samo informacijsko vedenje, iz katerega izhajajo 
različne iskalne strategije in taktike, loči glede na širši namen – loči dva kriterija iskalnega 
vedenja – aktivno/pasivno in direktno/indirektno (Slika 4.15). Aktivna-direktna kategorija 
označuje klasično iskanje informacij – iskanje, aktivna-indirektna kategorija označuje brskanje, 
medtem ko pasivni kategoriji označujeta naključno odkrivanje informacij. 
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                                    Slika 4. 15 Kategorije iskalnega vedenja 
 
 

Za razvoj dobre strategije iskanja informacij je potrebno znanje o naravi in organizaciji ciljnih 
baz podatkov (informacijskih virov) ter natančnih potreb – od uporabnikovih potreb je namreč 
odvisno, kakšno iskanje bo v teku [15]:  

- Iskanje z visokim številom vrnjenih rezultatov: ko uporabnik potrebuje vse relevantne 
rezultate glede na specifično temo. 

- Iskanje z visoko natančnostjo: kjer posameznik potrebuje le relevantne rezultate (s čim 
manjšim številom nerelevantnih rezultatov). 

- Kratko iskanje: kadar posameznik želi le nekaj relevantnih rezultatov. 
 
Poznavanje informacijskih virov omogoča načrtovanje strategije in takitik ter posameznih 
korakov, ki bodo omogočili dosego želenega cilja – najdbe informacije. Bates [67] razlaga, da 
posamezna strategija sestoji iz številnih iskalnih aktivnosti:  

- Korak: nakazuje na prepoznavno misel ali dejanje v iskanju informacij. 

- Taktika: vsebuje korak ali korake, ki pomagajo pri napredovanju iskalnega procesa.  

- Stratagem: je sestavljen iz številnih taktik, ki izkoriščajo specifično informacijsko 
domeno ter prepoznavajo določen način iskanja. 

- Strategija: predstavlja plan, ki povezuje korake, taktike in/ali stratageme za iskalni proces.  

 
Po Marchioniniju [67] korak pomeni individualno dejanje na nizki stopnji, taktike skupek dejanj, 
ki jih izvajamo za napredovanje v iskalnem procesu, strategija pa pristopi, ki jih uporabljamo, da 
razrešimo določene probleme ter sestojijo iz serije zaporednih taktik. Xie [67] zaključi, da so 
strategije rezultat načrtovanja in situacij.  
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Marchionini navaja nabor in potek nalog, ki jih uporabnik izvaja med poizvedovanjem po 
informacijah. Te naloge predstavljajo korake v strategiji iskanja informacij, saj vsebujejo 
kognitivno aktivnost posameznika pred samim poizvedovanjem (t.j. interakcijo s sistemom za 
poizvedovanje), kot tudi samo aktivnost poizvedovanja [105]: 

- prepoznavanje informacijskega problema,  
- definicija informacijskega problema, 
- izbor informacijskega vira, 
- oblikovanje poizvedbe, 
- izvajanje iskanja,  
- pregledovanje razultatov, 
- ekstrakcija informacij, 
- razmišljanje o opravljenem poizvedovanju, 
- iteracija, 
- zaključek. 

 
Ackermann in Hartman  preko desetih korakov opišeta strategijo iskanja informacij preko 
spletnih iskalnikov [89]:   

1. Idenitifikacija pomembnih konceptov iskanja informacij 
2. Izbira ključnih besed, ki opišejo te koncepte 
3. Določitev sinonimov, sorodnih izrazov ali drugih oblik ključnih besed, ki bi jih bilo 

smiselno vključiti v iskanje informacij 
4. Določitev iskalnih značilnosti sistema za poizvedovanje, ki bi jih bilo smiselno uporabiti  

v iskanju informacij  
5. Izbira spletnega iskalnika 
6. Preučevanje navodil iskanja informacij na domači spletni strani spletnega iskalnika, npr. 

sekcije “Pomoč”, “Napredno iskanje”, “Pogosto zastavljena vprašanja” 
7. Formulacija iskalne fraze z uporabo sintakse, ki je primerna za izbrani spletni iskalnik 
8. Ocena rezultata: koliko je najdenih rezultatov ter kako relevantni so glede na poizvedbo 
9. Sprememba/modifikacija iskalne fraze: ponovitev korakov 2.-4. 
10. Izbira drugega spletnega iskalnika. 
 

Razlikovanje med strategijo, taktiko in manjšimi koraki je različno pojmovano. Za razumevanje 
znotraj magistrskega dela naj strategija predstavlja široko zastavljen proces iskanja informacij, 
taktike in koraki pa posamezne premike v sklopu interakcije s sistemom za poizvedovanje, ki 
slediju izpolnjevanju te strategije. 
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Večji del raziskav in literature je usmerjen v preučevanje osnovnega načina iskanja informacij – 
iskanje z določenih ciljem, manj pa se jih ukvarja s pomembnostjo brskanja in naključnega 
odkrivanja informacij. Marchionini [105] opredeli strategije iskanja informacij v dve glavni 
skupini – analitični pristop in brskanje, pri čemer je prvi sistematičen in usmerjen k določenemu 
cilju, drugo pa bolj neformalno in interaktivno. Kot tretjo skupino lahko dodamo (neusmerjeno 
ali usmerjeno) naključno odkrivanje informacij. Na grobo je tako moč osnovne strategije iskanja 
informacij deliti v tri široke skupine, ki vključujejo številne taktike in korake – iskanje 
specifičnih/znanih informacij, brskanje za (neopredeljenimi) informacijami ter naključno 
odkrivanje informacij.  
 
 
4.4.1 Iskanje 

Iskanje se nanaša na analitičen in formalen pristop k iskanju dokumentov (iščemo članek, 
dokument ali pa dejstvo), ki so nam zanimivi ali pomembni [13]. Davies [19] iskanje opredeli kot 
nekaj, kar računalnik naredi za posameznika (npr. iskanje po določeni bazi) na podlagi njegove 
poizvedbe. Iskanje na tem mestu predstavlja metodo v procesu iskanja informacij – iskanje po 
ključnih besedah [12]. Koncept iskanja se nanaša na aktivnost s točno določenim ciljem – 
posameznik pozna temo, išče točno določeno informacijo, obenem pa pozna tudi informacijski 
vir. Sistemi za poizvedovanje podpirajo predvsem tovrstno iskanje informacij, saj zahteva 
formulacijo ključnih besed oziroma iskalnih fraz, ki jih vpisujemo v iskalno polje uporabniškega 
vmesnika sistema za poizvedovanje. Iskanje zahteva strukturirane priprave, ki omogočijo 
pridobivanje ustreznejših rezultatov ter skrajšajo sam čas aktivnosti. Poyner [40] predlaga STAC  
(Stop, Think, Analyse, Construct) ogrodje iskalne strategije, ki iskalcem omogoči upoštevanje 
glavnih komponent iskalnega procesa – posameznik naj se ustavi (Stop) in premisli o 
informacijah, ki jih potrebuje, razmisli (Think) o konceptih, izrazih ter sinonimih, analizira 
(Analyse) načine omejevanje ali združevanja iskanja ter sestavi (Construct) dobro iskalno 
strategijo. Hearst trdi, da posamezno iskanje točno določenih informacij tvori nove, ad-hoc 
kolekcije informacij, ki še nikoli niso bile zbrane skupaj [25].  
 
 
4.4.2  Brskanje 

Brskanje po informacijskih virih bi lahko na kratko opisali kot iskanje brez cilja. Walsh [13] 
brskanje najbolj splošno opredeli kot “umetnost ne vedeti kaj želimo dokler tega ne najdemo”. 
Hearst [25] opredeli brskanje kot navigacijo – izbiro povezav ali kategorij, ki tvorijo vnaprej 
določene skupine informacijskih predmetov. Podobno tudi davies [19] trdi, da je brskanje izbira 
med informacijami, ki temelji na tem kar vidimo (ali slišimo) ter je še vedno vodena z 
informacijsko potrebo. Bates [13] trdi, da brskanje pomeni štiri stopenjski proces, pri katerem: 
(1) bežno pregledujemo informacije v vidnem polju, (2) izberemo objekt znotraj vidnega polja, 
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(3) preiščemo ta objekt ter ga (4) ali prevzamemo v obravnavo ali opustimo. Večji del 
poizvedovanja po informacijah, ki ga posamezniki izvajamo prek spleta je brskanje, zato le-to 
postaja ena glavnih metod poizvedovanja po informacijah. 
 
Bawden [13] po Marchioniniju in Chuju povzame učinke, ki jih lahko dosežemo z brskanjem: 

- najdemo informacije v kontekstih, kjer je brskanje edina možna metoda iskanja 
informacij, 

- najdemo informacij o tematikah, ki niso jasno definirane ali jih je težko podrobno 
opredeliti; pridobimo vpogled v informacije določene zbirke, 

- najdemo informacije, ki so podobne ali pa povsem drugačne od tistih, ki smo jih 
identificirali kot potrebne,  

- najdemo smisel v tematiki o kateri ne vemo veliko,  
- izberemo ‘pravo’ informacijo iz zbirke ‘relevantnega’ gradiva, 
- iskanje navdiha, nove ideje ali nečesa zanimivega.  

 
Brskanje opredeljuje predvsem višja stopnja nestrukturiranosti iskanja. Edina struktura, ki je 
prepoznana v tovrstnem iskanju informacij, je da iskalec sledi svojemu interesu ter, da izbira 
informacijske vire.  
 
 
4.4.3 Naključno odkrivanje informacij 

Naključno odkrivanje informacij (angl. serendipity) je lahko del splošne strategije iskanja kot tudi 
splošne strategije brskanja. Čeprav pri iskanju natančno vemo na kakšen način ter preko katerega 
vira bomo do določene informacije prišli, se pogosto dogaja, da nam v v procesu nekatere 
informacije podajo nove možnosti in ideje, ki bi jim lahko sledili. Te ideje niso nujno v tesni ali 
pa sploh v povezavi z obstoječim ciljem iskanja. Med brskanjem je naključno odkrivanje 
informacij bolj pogosto – predstavlja cilj tovrstnega iskanja informacij. Bawden [13] naključno 
odkrivanje informacij enači z naletom na informacije (angl. information encountering) – slučajno, 
raziskovalno, pasivno preletavanje informacij – kar naj bi omogočalo uporabo informacij za 
stimuliranje inovacij in kreativnosti. Kreativnost in inovacije sicer potrebujejo svojevrsten 
razvojni cikel skozi več faz razmišljanja – vendar pa je osnovna ideja tista, ki vzklije iz povsem 
slučajnega dogodka. Erdelez [13] v svoji raziskavi naključen nalet na informacije razlaga kot 
naključno najdbo uporabnih informacij, pri čemer je ugotovil, da se nekateri uporabniki 
informacij trudijo povečati možnosti za tovrstno najdbo. Erdelez na podlagi raziskave uporabnike 
razdeli v štiri skupine: tisti, ki ne naletijo na informacije, tisti, ki občasno naletijo na informacije, 
tisti, ki naletavajo na informacije ter tisti, ki redno naletijo na informacije (angl. non-
encounterers, occasional encounterers, encounterers, super-encounterers). Zadnja skupina 
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uporabnikov informacije redno išče na način naključnega odkrivanja in v ta namen izvaja 
specifične aktivnosti (npr. sistematično prebiranje materiala, ki ga drugi pustijo za seboj).  
 
Bawden je v 80-ih letih predlagal kriterije za razvoj sistemov, s poudarkom na naključnem 
odkrivanju informacij, s pomočjo katerega bi se uporabnike spodbujalo k večji kreativnosti. 
Sistem naj bi imel naslednje odlike [13]: 

- vključevanje perifernega in spekulativnega materiala, 
- skrb za interdisciplinarne informacije, 
- predstavitve informacij, ki bi odkrivale morebitne analogije, vzorce, izjeme, 
- poudarek na brskalnih pripomočkih, 
- spodbujanje neformalnih kanalov, 
- informacije prilagojene individualnim preferencam in zahtevam, 
- direktna udeležba uporabnika informacij, 
- primerna uporaba novih informacijskih tehnologij, 
- celotno informacijsko bogato okolje. 

 
Naključno odkrivanje informacij lahko predstavlja zavestno ali slučajno aktivnost v procesu 
iskanja informacij. Vsekakor je tovrsten način pridobivanja informacij bolj podprt v digitalni 
dobi. Informacije, oziroma povezave do njih, so v vidnem polju ob kakršnemkoli iskanju 
informacij preko spletnih iskalnikov, vpisovanje ključnih besed v sistemih digitalne knjižnice 
nam vrne rezultate, ki se morda le bežno ujemajo z našo informacijsko potrebo, vendar pa odpro 
novo zanimivo tematiko, iskanje po avtorjih nam osvetli tudi druge naslove in tematike, ipd. 
 
 
 
4.5 Iskalna taktika  

Če strategija pomeni širše zastavljen pristop oziroma načrt, potem taktika pomeni konkretne 
korake v procesu iskanja informacije [9, 68, 105]. Wildemuth [61] iskalno taktiko opredeli kot 
skupek iskalnih korakov, ki so časovno in semantično povezani. Iskalna taktika predstavlja 
osnovno enoto v analizi procesa iskanja informacij. Je najbolj podrobna ter specifična enota, ki 
dopušča preučevanje in je osredotočena na posameznika. Številne taktike iskanja informacij, ki 
jih dopuščajo sistemi za poizvedovanje, iskalcu omogočajo izbor najbolj primerne za določen 
trenutek oziroma nalogo. Med iskanjem informacij se tako običajno poslužujemo večjega števila 
taktik.  
 
Hsieh-Yee [68] identificira tri skupine iskalnih taktik na spletu: taktike za začetek, taktike za 
preveliko število pridobljenih rezultatov ter taktike ob pridobitvi nerelevantnih rezultatov. Bates 
[9] je v svojem pogosto citiranem delu izpostavila 29 iskalnih taktik, ki spadajo v eno izmed 
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štirih skupin: taktike spremljanja, taktike povezane s datotečno strukturo, taktike povezane s 
formulacijo iskanja ter taktike povezane z iskalnimi frazami. Iskalne taktike, kot jih je definirala 
Bates leta 1979 sicer predstavljajo taktike kognitivnega iskanja informacij in tudi po treh 
desetletjih predstavljajo dober pregled nad aktivnostmi, s katerimi se posameznik ukvarja v 
procesu iskanja informacij (Tabela 4.1) 
 
 
Skupine taktik in posamezne taktike Opis taktik 

Taktike spremljanja (monitoring) Taktike, s katerimi spremljamo proces iskanja informacij 
ter njegovo učinkovitost. 

M1. Preverjanje Preverjanje osnovne poizvedbe in primerjanje le-te s 
trenutno iskano tematiko. 

M2. Ocenitev Izvedba ocene stroškov in koristi trenutnih in 
predvidenih aktivnosti. Oceno izvedemo na eni ali več 
točkah med procesom iskanja informacij. 

M3. Vzorec Zavedanje o obstoju vzorca iskanja informacij, 
preverjanje tega vzorca in njegovo preoblikovanje, če ni 
maksimalno ustrezen ali je zastarel. 

M4. Popravek Opazovanje in popravljanje črkovanja in napak v 
dejstvih znotraj iskalne tematike. 

M5. Posnetek Spremljanje poti, ki smo jim sledili ter poti, ki bi jim 
morali slediti ali jih nismo zaključili. 

Taktike povezane z datotečno strukturo  (file 
structure) 

Tehnike za premagovanje strukture datotek 
posameznega informacijskega objekta, za namenom 
doseganja določene datoteke, vira ali infomacije znotraj 
vira. 

F1. Bibliografija Iskanje že pripravljene bibliografije, preden pričnemo z 
sestavljanjem svoje. Pregled, če je planirano iskanje v 
sprejemljivi obliki opravil že kdo drug.  

F2. Izbira Razstavljanje kompleksnejših poizvedb v manjše 
problem ter obdelovanje enega problema naenkrat. 

F3. Raziskava Pregled ponujenih možnosti na vsaki točki, kjer se je 
potrebno znotraj procesa iskanja informacij odločiti o 
nadaljevanju. 

F4. Izrez Ob izbiri, kako iskati informacije za posamezno 
poizvedbo, je smiselno izbrati možnost, ki eliminira 
oziroma izreže največji del iskalne domene. 

F5. Razteg Uporaba vira v druge namene, kot le v prvotnega. 

F6. Obvoz Oblikovanje pomožnih, nedirektnih poti preko 
informacijskih datotek in virov, po katerih pridemo do 
želene informacije. 
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F7. Cepitev Uvedba binarnega iskanja14 informacij pri lociranju 
predmeta v datotečnem redu. 

Taktike povezane s formulacijo iskanja (search 
formulation) 

Taktike, ki pomagajo pri procesu oblikovanja in 
preoblikovanja formulacije iskanja. 

S1. Določitev Iskanje  preko fraz, ki so tako specifične, kot je 
specifična iskana informacija. 

S2. Izčrpanje Vključitev vseh ali vsaj večine elementov poizvedbe v 
začetni formulaciji iskanja. Dodajanje enega ali več 
elementov poizvedbe v že obstoječo formulacijo 
iskanja. 

S3. Zmanjšanje Manjšanje elementov poizvedbe v začetni formulaciji 
iskanja. Odstranjevanje enega ali več elementov 
poizvedbe iz že obstoječe formulacije iskanja. 

S4. Paralelnost Širjenje formulacije iskanja z vključitvijo sinonimov in 
konceptualno paralelnih izrazov. 

S5. Izsleditev Večanje natančnosti formulacije iskanja z 
minimiziranjem števila paralelnih izrazov, s čimer 
pridobimo bolj popolno opisljive izraze. 

S6. Blokiranje Zavračanje določenih izrazov, čeprav to pomeni izgubo 
nekaterih delov pomembnega dokumenta. 

Taktike povezane z izrazi (term tactics) Taktike, ki pomagajo  pri izbiri in reviziji specifičnih 
izrazov tekom formulacije iskanja. 

T1. Nad Hierarhično pomikanje navzgor, proti širšim izrazom 
(nadpomenkam). 

T2. Pod Hierarhično pomikanje navzdol, proti ožjim izrazom 
(podpomenkam). 

T3. Sorodnost Stransko hierarhično pomikanje, proti enakim 
(sorodnim) izrazom. 

T4. Sosednost Iskanje dodatnih izrazov z opazovanjem sosednjih 
izrazov, abecedna bližina, bližina po tematiki, ali 
drugače. 

T5. Sledenje Pregled že najdenih informacij v namen najdbe 
dodatnih izrazov, ki jih lahko uporabimo va nadaljnjem 
iskanju informacij. 

T6. Sprememba Sprememba ali zamenjava iskalnih izrazov. 

T7. Popravi Sprememba ali zamenjava pripon, predpon, infiksov. 

T8. Razvrsti Obračanje ali prestavljanje besed v iskalnih izrazih v 
kateremkoli logičnem redu. 

                                                           
14 Binarno iskanje se nanaša na razdelitev datoteke na dva dela, ter izbranega polovice datoteke na naslednja dva dela 
itd., dokler ne najdemo želenega predmeta. 
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T9. Nasprotno Iskanje izraza nasprotnega izrazu, ki opisuje želeno 
informacijo. 

T10. Drugačen zapis Iskanje z drugačnim črkovanjem. 

T11. Drugačni presledki Poiskušanje različno postavljenih presledkov. 

 
Tabela 4. 1 Klasične iskalne taktike po M.J. Bates 

 
 

Xie in Joo [67] na podlagi raziskave podobno opredelita najpogostejše iskalne taktike med 
poizvedovanjem po informacijah, ki vključujejo tudi fizično interakcijo (Tabela 4.2).  

 
Ključne taktike Opis 

Identifikacija iskalnih sledi Odkritje informacij kot iskalnih sledi na začetku procesa iskanja 
informacij 

Ključni izrazi in iskalne fraze Opredelitev iskalne fraze za iskanje informacij 

Reformulacija iskalne fraze Sprememba prejšnje (začetne) iskalne fraze – za 
razširitev/ožanje rezultatov iskanja 

Ocena posameznega dokumenta Ocena uporabnosti/relevantnosti dokumenta ali njegove 
veljave 

Ocena iskalnih rezultatov Hitra ocena relevantnosti rezultatov iskanja 

Shranjevanje Shranjevanje metapodatkov dokumentov pred njihovim 
pregledovanjem 

Premikanje naprej Preskok na določen dokument ali spletno stran, ki še ni bila 
pregledana, preko uporabe direktne lokacije (URL), sledenja 
meta-informacij ali hiperpovezav 

Premikanje nazaj Preskok na prejšnjo spletno stran preko uporabe direktne 
lokacije (URL), sledenja meta-informacij ali hiperpovezav 

Spoznavanje sistema Pridobitev znanja o značilnostih sistema, znanja o strukturi 
sistema, znanja o področju, znanja o vsebini baze podatkov 

Raziskovanje posameznih strani Pregled dokumentov/informacij na specifični spletni strani 

Organiziranje dokumentov Urejanje seznamov dokumentov glede na najihove skupne 
značilnosti 

Sledenje procesu iskanja Sledenje poteku procesa iskanja ali preverjanje trenutnega 
stanja  

Uporaba ali pridobitev dokumenta Uporaba relevantnega dokumenta za zadovoljitev informacijske 
potrebe ali pridobitev informacij v fizični ali elektronski obliki 

  
Tabela 4. 2 Pogoste iskalne taktike ter njihov opis 
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Omenjene taktike torej pomenijo tako fizični stik s sistemom, kot tudi indivudialno/kognitivno 
aktivnost, kjer sistem za poizvedovanje predstavlja medij vizualne predstavitve informacij. Ostale 
pomembne taktike, ki se jih iskalci poslužujejo tekom procesa iskanja informacij so še odpiranje 
številnih zavihkov, pregledovanje zgodovine iskanja, sledenjem povezavam ter hitro preletavanje 
iskalnih rezultatov, ipd.  
 
Večina sistemov za poizvedovanje kot temeljno funkcionalnost in osnovni način iskanja 
informacij predpostavlja okvir za vnos iskalne fraze – poizvedovalno/iskalno okence. Saračević 
[46] npr. oblikovanje iskalne fraze15

- Navedba vprašanja: fraze za poizvedovanje so izpeljani iz uporabnikovih pisanih navedb 
o lastnih informacijskih problemih in zahtev, ki so prvotno predložene za poizvedovanje. 

 izpostavi kot eno ključnih taktik pri iskanju informacij. Trdi, 
da oblikovanje prve iskalne fraze izvira iz enega od petih identificiranih virov: 

- Uporabnikova interakcija: fraze za poizvedovanje, ki jih je uporabnik predložil pred ali 
med online poizvedovanjem, pa niso izpeljani iz uporabnikovih navedenih vprašanj. 

- Tezaver: fraze za poizvedovanje so izpeljane iz tezavra vgrajenega v bazo podatkov. 

- Posrednik: fraze za poizvedovanje predlaga posrednik pred ali med spletnim 
poizvedovanjem. 

- Povratna informacija o relevantnosti fraze:  fraze za poizvedovanje, predložene s strani 
uporabnika ali posrednika na podlagi najdenih enot informacij, ki jih je uporabnik 
identificiral kot relevantne. 

 
Čeprav osnovna strategija ostaja enaka – primerna cilju najdbe iskane informacije – pa 
posamezen iskalni proces lahko obsega številne metode, pristope in taktike ter njihove tranzicije 
– slednje tranzicije sledijo logičnemu zaporedju procesa iskanja informacij. Xie in Joo [67] sta 
raziskovala tranzicije iskalnih taktik (Tabela 4.1) v spletnem okolju ter strategije, ki nastanejo na 
podlagi tranzicij taktik. Raziskovala sta tranzicije taktik znotraj začetne, sredinske ter končne 
faze v posamezni iskalni epizodi. Pri tem sta ugotovila, da uporabniki več truda kot v formulacijo 
in reformulacijo iskalne fraze, vložijo v premikanje naprej po sistemu ter oceno posameznih 
dokumentov. Namesto reformulacije iskalne fraze tako raje pregledajo že najdene rezultate. 
Večina uporabnikov prav tako slabo spremlja svoj iskalni proces ter ga slabo organizira. Xie in 
Joo [67] sta ugotovila, da formulaciji in reformulaciji iskalnih fraz vodita v evalvacijo rezultatov, 
evalvaciji rezultatov sledi taktika premikanja naprej ter premikanje nazaj po sistemu na podlagi 
pridobljenih rezultatov. Eno pomembnejših odkritij raziskave so tranzicije med taktikami znotraj 

                                                           
15 Sistemi za poizvedovanje, ki omogočajo vpisovanje fraze v naravnem jeziku (ne le ključne besede), naj bi  
uporabniku olajšali iskanje [15].  
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posamezne faze iskanja – tranzicije med taktikami so namreč vodile v odkritje novih strategij, pri 
katerih uporabniki niso spreminjali osnovne iskalne fraze, temveč so izhajali iz rezultatov 
osnovnega iskanja. Iteracije iskanja so tako potekale s premikanjem naprej in nazaj po rezultatih 
iskanja in brskanja po sorodnih straneh ali po višjih ter nižnjih nivojih posameznih strani. 
 
Različne tehnike v fazi poizvedovanja po informacijah so tako tudi: uporaba osnovnih 
operatorjev iskanja16, razširjanje17

 

 ali krčenje iskalnih fraz (angl. query expansion or query 
contraction), uteženo iskanje, iskanje po različni bazah podatkov, ipd. [17]. 

 
 
4.6 Dejavniki, ki vplivajo na iskalce informacij 

V raziskavah avtorji preiskujejo dejavnike, ki vplivajo na izbiro iskalne taktike [66], na 
individualne razlike ter karakterne lastnosti posameznikov, ki vplivajo na iskanje informacij [4, 
54], lastnosti sistemov, ki spodbujajo različne iskalne taktike [69],  taktike glede na iskalne cilje 
in namene [68], strategije glede na izkušnje in nalogo [51], dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo 
med poizvedovanjem [3], ipd. Iskanje informacij ter pripadajoče iskalne taktike se razlikujejo 
glede na dano nalogo, glede na individalne razlike iskalcev in uporabnikove karakteristike ter 
vlogo in okolje v katerem se nahaja. Že v uvodnem  poglavju je izpostavljena informacijska 
pismenost, kot pomembna determinanta, ki vpliva na posameznikovo komunikacijo oziroma 
interakcijo z danim sistemom.18

 
   

Med pomembnejšimi dejavniki so tako individualne razlike uporabnikov, okolje v katerem 
uporabniki živijo in delujejo ter posamezna naloga. Slednja pogojuje informacijsko potrebo, 
obenem pa določa tudi stopnjo tematskega predznanja, ki pripomore pri iskanju – Ingwersen [6] 
opredeli tipe iskalcev glede na stopnjo poizvedovalnega znanja (izkušnje oz. tehnike 
poizvedovanja) ter stopnjo tematskega predznanja (Tabela 4.3). 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Posamezni operatorji so podrobneje opisani v poglavju 6.3.4. 
17 Avtomatizirana oblika širjenja iskalnih izrazov je t.i. odziv ustreznosti (angl. relevance feedback), ki uporabniku 
omogoča označevanje ustreznih rezultatov – avtomatizirana modifikacija izraza nato v naslednji iteraciji iskanja nudi 
bolj primerne rezultate [17] 
18 V okolju IKT se sistem nanaša na tehnološko podprt sistem za poizvedovanje, medtem ko številne taktike 
vključujejo tudi klasične iskalne sisteme (npr. knjižnica).   
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 Stopnja tematskega znanja 

Stopnja poizvedovalnega  
znanja 

Visoka Nizka 

Visoka Elita Posrednik 

Nizka Končni uporabnik Laik 

 
                                           Tabela 4. 3 Tipi iskalcev informacij 

 
 

4.6.1 Individualne razlike 
 
Individualne razlike se nanašajo na karakteristike uporabnika ter njegove osebnostne lastnosti. 
Medtem ko slednje opredeljuje predvsem osebnost posameznega uporabnika, pa prve 
opredeljujejo njegove izkušnje ter kognitivne sposobnosti oz. znanje. Kot sposobnost je moč 
utemeljiti tudi informacijsko pismenost, ki se sicer razume kot pogoj za poizvedovanje po 
informacijah ter kot temeljno zahtevo za iskanje informacij preko sistemov za poizvedovanje. 
 
 
4.6.1.1 Osebnostne lastnosti 

Vilar in Žumer [54] navajata dela avtoric Borgman (začetnice raziskav povezovanja med 
osebnostjo in načinom iskanja), Palmer ter Heinström, kot ključne raziskave povezovanja 
osebnostnih razlik z načinom poizvedovanja. Palmer tako izpostavi Kirtonov model adaptor-
inovator, ki opredeljuje dve lastnosti posameznikov – adaptorji so sposobni prilagajanja, 
upoštevanja pravil ter so usmerjeni   sistematičnost in uspešnejše opravljanje nalog. Na drugi 
strani inovatorji slovijo po manjši prilagodljivosti, inovativnosti ter nesistematičnosti pri 
opravljanju nalog. Na podlagi raziskave Honeya in  Mumforda izpostavi tudi model kognitivnih 
učnih stilov (posamezniki kot aktivisti, teoretiki, pragmatiki in reflektorji), ki naj bi prav tako 
opredeljeval osebnostne poteze posameznikov ter jih povezoval z njihovim delovanjem med 
iskalnim/poizvedovalnim procesom – aktivisti se najbolje učijo skozi aktivnosti, teoretiki se učijo 
s pomočjo literature, pragmatiki s preizkušanjem, reflektorji pa le premišljujejo o aktivnostih. 
Ugotovitve Palmerjeve združujejo omenjena modela – tisti, ki so opredeljeni kot inovatorji in 
aktivisti imajo bolj površen pristop k iskanju informacij, vendar so veliko bolj navdušeni in 
uporabljajo večje število virov. Tisti, ki so opredeljeni kot adaptorji in reflektorji, pa so bolj 
podvrženi avtoriteti in pritisku, so bolj konformistični, dvomijo v svoje sposobnosti, iskanje pa 
izvajajo sistematično in metodično. Heinström povezuje model osebnostnih lastnosti velikih pet 
(čustvena stabilnost, energija, odprtost, sprejemljivost, vestnost) z načini učenja in posledično 
poizvedovanjem. S pomočjo omenjenega modela je npr. identificirala tri tipe poizvedovalnega 
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vedenja – hitri surferji (površinski pristop, visoka čustvenost, nizka stopnja vestnosti in odprtost 
za doživljaje), pregledovalci na široko (ekstrovertnost, odprtost za doživljaje, tekmovalnost) in 
potapljači v globino (analitičnost, globinski in strateški pristop).  
 
 
4.6.1.2 Karakteristike uporabnika 

Med karakteristike uporabnika so vštete iskalne izkušnje ter kognitivne sposobnosti [4], ki imajo 
pomemben vpliv na iskalčevo učinkovitost pri iskanju. Pri tem Xie in Joo [68] izpostavita še 
samooceno poznavanja iskalne tematike ter poznavanja vira informacij. Uporabniki med 
poizvedovanjem opravljajo različne kognitivne procese, npr. učenje, razumevanje in hitro 
opažanje informacij. Marchionini [105] trdi, da vsak posameznik poseduje svojevrsten skupek 
spretnosti v okviru poizvedovanja – t.i. osebna informacijska infrastruktura opisuje 
posameznikove spretnosti, izkušnje in individualne vire.  
 
Iskalne izkušnje so tiste, ki ločujejo začetnike od ekspertov. V okviru raziskovanja iskalnih 
izkušenj avtorji razlagajo karakteristike začetnikov povezane z njihovim nepoznavanjem 
sistemov. Kadar je posameznik bolj izpostavljen sistemu (dolgoročno), potem bolje spozna ta 
sistem, kar posledično vpliva tudi na uspešnost njegove uporabe. Borgman ter Kim in Hirtle [51] 
razlagajo, da naj bi izkušnje z določenim elektronskim sistemom posamezniku nudile ogrodje, ki 
bi pomagalo pri vzpostavitvi mentalnega modela19

                                                           
19 Mentalni modeli so v psihologiji opredeljeni kot predstavitveni vzorci posameznega objekta, kot jih ustvarimo 
posamezniki. Na drugi strain stojijo t.i. konceptualni modeli, ki predstavljajo dejansko stanje objekta. 

za bodoče (ciljne) sisteme. Thatcher [51] trdi, 
da je znanje in vedenje o posameznem sistemu bistvenega pomena, saj sistem določa način kako 
so informacije strukturirane. Obenem določa oz. omejuje strategije, ki se jih posameznik lahko 
poslužuje, da najde informacije znotraj organizacije tega sistema. Poznavanje sistema oz. 
izkušnje z njim so v literaturi opredeljene zelo različno.  Avtorica navaja primere iz številnih 
študij, kjer je spletna izkušenost opredeljena s poklicem oziroma časom, ki ga posameznik preživi 
‘online’: študenti računalništva, spletni profesionalci, več kot 50 ur skupnih spletnih izkušenj, 5 
ur ali več tedensko, leto ali več uporabe spleta, itd. Na podlagi Sternbergove opredelitve v svoji 
raziskavi izpostavi tudi določene karakteristike, ki jih posedujejo eksperti – odsotnost teh 
karakteristik nakazuje na uporabnika začetnika: izkušeni iskalci bistveno manj časa porabijo za 
samo iskanje kot za določanje oz. predstavljanje problemskega prostora; probleme rešujejo 
hitreje kot začetniki; posedujejo bogate, dobro integrirane in dobro organizirane sheme za 
predstavitev problemske domene; delujejo na podlagi danega z namenom oblikovanja strategij za 
najdbo neznanih informacij. Aula in Nordhausen [51] predlagata, da naj bi se spletne izkušnje 
merilo s pomočjo dveh aspektov – pogostost uporabe ter dolžina uporabe. Tabatabai in Shore 
[25] sta v raziskavi ugotovila, da je razlika med začetniki in eksperti v tem, da začetniki najdejo 
manj relevantnih informacij ter so ob tem zadovoljni, medtem ko izkušeni uporabniki najdejo več 
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relevantnih informacij, vednar so ob tem manj zadovoljni ter nervozni ob misli, da so nekatere 
informacij izpustili ali spregledali.  
 
Kognitivne sposobnosti posameznika so opredeljene kot hitrost percepcije, logično razmišljanje, 
verbalno razumevanje in prostorsko skeniranje [4]. Chen in Macredie [54] ugotavljata, da se 
kognitivne stile, t.j. način mišljenja, “pogosto poskuša povezovati z izbiro načina gibanja po 
sistemu in dela s sistemom, zaznavanjem ustreznosti sistemskega okolja ali motečih dejavnikov, 
z učinkovitostjo učenja uporabe sistema oziroma izkušnjami pri poizvedovanju”. Vilar in Žumer 
[54] razpravljata o kognitivnih stilih, ki sodijo na področje študija spoznavnih procesov – 
zaznavanje, sklepanje, pomnjenje. Magajna [54] kognitivne stile definira kot “hipotetične 
konstrukte, ki so jih razvili zato, da bi lahko razložili odnose med dražljaji in odzivi nanje” in 
pravi, da opredeljujejo načine reševanja problemov, mišljenja, zaznavanja in pomnjena ter 
lastnosti posameznika v tem kako sprejema, ohranja, predeluje in organizira informacije in na 
njihovi osnovi rešuje probleme. Vilar in Žumer [54] omenjata kognitivni stil ‘odvisnost ali 
neodvisnost od polja’, pri čemer slednji označuje posameznike, ki lahko presežejo celostno 
organizacijo zaznavnega polja in iz nje izluščijo posamezne dele ter jih reorganizirajo, odvisni od 
polja, pa le-tega jemljejo kot danost. Navajata tudi Paskov model holističnega-serialističnega 
mišljenja, pri katerem je holistični način predelave informacij povezan z mentalno zgradbo, ki 
temelji na opisih elementov, serialistični pa temelji na postopkih.  Allen [25] podobno ugotovi, da 
ima hitrost percepcije (kognitivna sposobnost) vpliv na kakovost iskanja, obenem pa logično 
mišljenje, verbalno razumevanje in možnost prostorskega pregledovanja vplivajo na iskalne 
taktike. 
 
 
4.6.2 Okolje 

Okolje v katerem posameznik deluje močno vpliva na njegovo (informacijsko) vedenje. V družbi 
posameznik namreč igra določeno vlogo. Funkcije posamezne vloge so posledica vedenjskih 
vzorcev, ki so za to vlogo vzpostavljeni v tej družbi – funkcije delovne oziroma profesionalne 
vloge so npr. strogo povezane z delovnim mestom in mestom, ki ga to delo zavzema v 
profesionalni hierarhiji. Življenjske in delovne vloge, kot primaren sistem, determinira sociološko 
okolje – njegova organizacijska struktura, skupaj z informacijskimi storitvami in sistemi, 
ekonomska situacija, tehnologija, kultura, tradicije, itd. [76]. Prav zato okolje v veliki meri vpliva 
na posameznika ter na njegovo delovanje. Niedzwiedzka [76] trdi, da lahko pri analizi 
posameznikovega okolja v ozir vzamemo makro-okolje (socio-politični in ekonomski sistem 
države), mezo-okolje (regionalno okolje, lokalna skupnost, posamezno mesto) ter mikro-okolje 
(posamezna organizacija). O okolju kot dejavniku . ki vpliva na informacijsko vedenje, govori 
tudi Wilson v modelu vpletenih spremenljivk. Okoljsko spremenljivko definira na državni, 
lokalni ali organizacijski ravni ter vključuje zakonodajo, ekonomsko situacijo, stopnjo 
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stabilizacije, organizacijsko strukturo sektorja, informacijsko kulturo (tradicionalno/inovativno, 
individualno/kolektivno, stopnja sprejemanja neenakosti v dostopu do informacij), IKT, 
lokalizacijo informacijskih virov, tipe organizacij, organizacijsko kulturo [76]. 
 
 
4.6.3 Naloga 

Naloga je ključni dejavnik, ki pogojuje iskalno vedenje, saj opredeljuje iskalne potrebe. 
Posamezne naloge so običajno določene s strani zunanjih dejavnikov (npr. obveznosti v službi, 
izobraževanje, obveznosti zaradi življenja v družbi), velikokrat pa naloge opravljamo kot sledenje 
nekim internim ciljem ali željam – interni ter eksterni dejavniki so tudi nezanemarljivo povezani. 
Naloga je tako s strani Hackosa in Redisha [66] definirana kot “kar nekdo stori da doseže cilj”. 
Cilj je tako dolgoročno postavljen načrt (življenjski, delovni, ipd.), ki določa naše aktivnosti. 
Uporabnikovi cilji so tesno povezani s posamezno nalogo ter informacijskim problemom. Xie 
[64] cilj prepozna kot temeljno vodilo v procesu iskanja informacij.  V svoji študiji prilagodi 
Danielsovo klasifikacijo ciljev [64]: 

- Dolgoročni cilj: se nanaša na uporabnikov osebni cilj – cilj, ki mu sledi že dlje časa. 

- Vodilni iskalni cilj: se nanaša na uporabnikov trenuten, z nalogo povezan cilj, ki je vodil v 
iskanje (naloga). 

- Trenutni iskalni cilj: se nanaša na specifične razultate iskanja, ki jih uporabnik želi 
pridobiti (informacijski problem). 

- Interaktivni namen: pa se nanaša na pod-cilje, ki jih mora uporabnik doseči tekom procesa 
izpolnjevanja trenutnega iskalnega cilja. 

 
Posamezna naloga predstavlja vodilni iskalni cilj in določa trenutne iskalne cilje, vendar pa je 
pod vplivom dolgoročnih ciljev – odnosi med posameznimi cilji so opredeljeni po togi 
hiearahični strukturi. 

Naloge, ki kot svoje vodilo za izpolnjevanje zahtevajo poizvedovanje po informacijah je moč 
opredeliti v dve skupini [68] – delovne naloge oziroma naloge, ki vodijo v iskanje informacij in 
iskalne naloge, ki jih predstavljajo zaželene vrste iskalnih rezultatov. Delovne naloge vključujejo 
izobraževalne naloge (npr. raziskovalni projekt, pisanje seminarske naloge, pisanje knjige, ipd.) 
in zaposlitvene naloge (povezane z službenimi obveznostmi). Iskalne naloge pa vključujejo 
iskanje specifični informacij (podatkov), popularno iskanje (npr. zabava, potovanja, nakupovanje, 
ipd.), iskanje znanega dejstva ter iskanje osredotočeno na določeno tematiko. Li [30] podobno 
razlikuje med delovno in iskalno nalogo ter v svoji študiji raziskuje razmerje med obema. 
Delovno nalogo definira kot “aktivnosti, ki jih ljudje izvajajo v namen izpolnjevanja 
odgovornosti do svojega dela”, obenem pa poudari, da predstavljajo motivacijo za iskanje 
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informacij. Avtor ločuje tudi  naloge iskanja informacij, kot aktivnosti, ki ji uporabnik izvaja v 
namen pridobivanja informacij za svoje delo ali življenje ter naloge poizvedovanja po 
informacijah, ki se nanašajo na naloge, ki jih mora uporabnik izvesti preko uspešne interakcije s 
sistemom (sistemom za poizvedovanje). Xie [66] predstavi dimenzije nalog, tako delovnih kot 
iskalnih – prve so opredeljene z naravo naloge, stopnjo ter časovnim okvirom, druge pa z 
izvorom, tipom ter fleksibilnostjo. Iskalne naloge so bolj povezane z posameznimi iskalnimi 
taktikami in premiki.  
 
Za opravljanje naloge je potrebna določena stopnja predznanja, običajno iz tematskega področja 
(delo, izobraževanje). Boljše poznavanje področja pomeni višjo stopnjo specifičnosti iskanja ter 
bolj kakovostne rezultate. Hearst [25] navaja številne raziskave, ki nakazujejo na povezavo med 
uspešnostjo iskanja ter tematskim oz. področnim znanjem – Vakkari in Hakala sta pokazala, da 
posamezniki manj virov sprejmejo kot relevantne, kadar vedo več o dotični nalogi. Spink in dr. 
so pokazali, da posamezniki z manj znanja o določeni temi, kot delno pomembne ozačujejo večje 
število rezultatov. Vakkari je na podlagi opazovanja izbire iskalnih fraz študentov magistrskega 
študija ugotovil, da se je ob širjenju znanja o dotični temi oblika iskalnih fraz ter iskalnih taktik 
spremenila. Kelly in Cool sta ugotovila, da je bila uspešnost iskanja (izmerjena kot število 
shranjenih dokumentov v razmerju z številom pregledanih dokumentov) višja za posameznike, ki 
so bili seznanjeni s temo, kot za tiste, ki s temo niso bili seznanjeni – posamezniki z več znanja so 
bili bolj natančni pri idenitifikaciji relevantnih dokumentov. 
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5 Raziskava 
 
 
Preučevanje procesa iskanja informacij osvetli probleme digitalnega razkoraka, informacijske 
(ne)pismenosti, občutkov povezanih s količino dostopnih infomacij ter uporabo orodij IKT, ki 
omogočajo dostop do informacij ter predstavljajo njihov prostor shranjevanja. Pojavijo se 
različna vprašanja, npr. kje posamezniki najpogosteje iščejo informacije, kako oblikujejo iskalne 
fraze, kako dolgo potrebujejo, da najdejo želeno informacijo, ali vedno uspešno najdejo 
informacije, kako dobro poznajo funkcije spletnih iskalnikov ter koliko in katere funkcije 
sistemov za poizvedovanje sploh uporabljajo? S pomočjo raziskave lahko prikažemo kakšen je 
proces iskanja informacij pri posameznikih. 
 
 
 
5.1 Namen in cilj raziskave 

Vodnik dostopa do informacij [60] predstavlja tematske sklope pogosto uporabljenih 
informacijskih virov, ki zadovoljujejo informacijske potrebe posameznikov. Tematski sklopi 
opisujejo najpogosteje iskane informacije za širšo javnost ter vključujejo sledeče teme: 
agrikultura, avtomobilizem, posel in finance, informacije za potrošnike, izobraževanje, okolje, 
film, vrtnarjenje, rodoslovje, zdravje in medicina, zgodovina, hobiji, dom, zaposlitev in kariera, 
pravo, literatura, multikulturalizem, glasba, starševstvo, patenti, politika in vlada, vera, 
upokojitev, znanost in tehnologija, samopomoč/psihologija, seksualnost, mala podjetja, šport, 
standardi in specifikacije, televizija, gledališče in ples, potovanja, vizualna umetnost, ženske 
študije, pisanje.  
 
Čeprav je omenjen vodnik v osnovi namenjen predvsem iskanju informacij v sklopu knjižnic, pa 
lahko tematike prenesemo tudi v obliko individualnega iskanja preko sodobnih (spletnih) 
sistemov za poizvedovanje. Širša javnost tako, v dobi poizvedovanja po informacijah preko 
spleta, najpogosteje sama išče informacije znotraj omenjenih tematskih sklopov. Chowdhury bolj 
usmerjeno opredeli informacije po katerih stremimo uporabniki sistemov za poizvedovanje [15]: 
informacijske potrebe za znanstvene in tehnološke raziskave, poslovne informacijske potrebe, 
informacijske potrebe znotraj podjetij ter informacije povezane z načrtovanjem razvoja skupnosti. 
Obenem je potrebno izpostaviti tudi informacije po katerih stremimo posamezniki v 
vsakodnevnem življenju – informacije za življenje v družbi. 
 
Naraščajoča količina informacij, ki so jo dodatno podprli podatki in informacije v elektronski 
obliki, pri posameznikih lahko povzroči neprijetne občutke. Ker imamo ljudje nezavedno potrebo 
po obvladovanju stvari, ki se dogajajo okoli nas, lahko obilje informacij povzroči t.i. 
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informacijsko anksioznost [23, 63]. Na drugi strani pa prav ta količina odpira neomejene 
možnosti dostopa do znanj in informacij, ki jih želimo posedovati. Sposobnosti posameznika, da 
najde želeno informacijo, so odvisne od njegove pripravljenosti iskanja in učenja, obenem pa tudi 
njegove izkušenosti [25, 51, 68].  
 
Namen raziskave je razkriti proces iskanja informacij in iskalne navade širše slovenske javnosti, 
za katere lahko trdimo, da nimajo pomembnejših izkušenj. Raziskava je osredotočena predvsem 
na spletne iskalnike, ki predstavljajo prvo mesto za iskanje informacij večine posameznikov (pri 
tem ima največji tržni delež Google z 81,67%, pred Bingom (8,45%) ter Yahoo-jem (6,95%)) 
[36, 37, 106]. 
 
Raziskava izhaja iz predpostavk, da posamezniki ne izkoriščajo funkcij, ki jih nudi sistem, da 
slabo sledijo procesu iskanja ter ne izkoriščajo svojih sposobnosti. Cilj raziskave je tako 
ugotoviti:  

- kje in kako uporabniki iščejo informacije, 
- kako uporabniki oblikujejo iskalne fraze, 
- katere funkcije iskalnih vmesnikov uporabljajo, 
- kakšna je njihova ocena lastnega iskalnega procesa, 
- kaj je vzrok za neuspešno najdbo informacije; 

 
 
5.2 Potek in metode raziskave 

Raziskava je bila opravljena avgusta 2012 na izbranem vzorcu 45 oseb, ki so izpolnile pogoje 
pripadnosti zastavljenim (fokusnim) skupinam uporabnikov. Tri skupine uporabnikov so 
obsegale posameznike, ki so na različne načine vstopile v dobo IKT. Skupine tako pokrivajo 
posameznike, ki so odraščali z razvojem IKT, posameznike, ki so se uporabe IKT naučili med 
delom ter uporabnike, ki se z IKT srečujejo povsem na novo (so se uporabe naučili v prostem 
času). Vsi posamezniki so vsaj delno informacijsko pismeni ter seznanjeni z osnovnim delom z 
računalnikom in osnovami uporabe svetovnega spleta. 
 
Raziskava je potekala v obliki krajšega anketnega vprašalnika z dvema tematskima sklopoma – 
demografski podatki ter koraki v iskanju informacij. Anketa je bila anketirancem prvih dveh 
skupin poslana preko elektronske pošte, anketiranci tretje skupine pa so bili izbrani na podlagi 
pogovora o učenju in uporabi IKT. Sestavljena je bila iz 22 vprašanj (vključno z demografskimi 
vprašanji), od tega 6 vprašanj odprtega tipa ter 16 vprašanj zaprtega tipa. Anketa je bila poslana v 
odprti obliki (Word dokument), kar je anketirancem dopuščalo možnost dodatnega komentiranja 
na posamezna vprašanja. Na podlagi hitrosti odgovora je bilo med veljavne rezultate izbranih 45 
posameznikov, predstavnikov izbranih treh fokusnih skupin.  
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5.3 Rezultati 
 
5.3.1 Demografski podatki 

V raziskavi je sodelovalo 45 oseb, od tega 21 moških ter 24 žensk. Udeleženci so bili stari od 22 
do 83 let, pri čemer je starost pogojevala ureditev posameznikov v prvi dve fokusni skupini, tretja 
pa je bila določena na podlagi kriterija izkušenosti. Tri fokusne skupine so bile torej določene 
glede na omenjena dva kriterija: starost udeležencev ter način informacijskega opismenjevanja. 
Na podlagi teh kriterijev so nastale skupine: 

- 1. skupina: posamezniki, ki so odraščali v obdobju komercializacije IKT in predstavljajo 
starostno skupino do 39 let. 

- 2. skupina: posamezniki, ki so se uporabe IKT naučili tekom dela in predstavljajo 
starostno skupino nad 40 let. 

- 3. skupina: posamezniki, ki so se na novo priučili uporabe IKT predstavljajo skupino 
posameznikov začetnikov, ne glede na starost. 

 
 
 5.3.2 Ugotovitve glede iskalnega procesa 

Raziskava na splošno ni razkrila bistvenih razlik med moškimi in ženskami. Rezultati so 
pokazali, da anketiranci sicer številčno bolj zaupajo spletnim kot tiskanim virom informacij, 
vendar pa je razlika premajhna, da bi lahko to zagotovo potrdili. Minimalno večji delež mladih (9 
od 15) ter večji delež starejših (8 od 15) bolj zaupa spletnim virom ter večji delež neizkušenih (8 
od 14, en odgovor je bil neveljaven) prav tako zaupa spletnim virom. Vsi anketiranci, razen štirih, 
so spletne iskalnike izpostavili kot orodje, kjer največkrat iščejo informacije. Trije od štirih, ki 
informacije najpogosteje iščejo drugje kot na spletu, so zatrdili, da informacije iščejo v knjižnici, 
eden pa, da informacije najpogosteje išče osebno, preko telefona pri viru. Vsi štirje so bili 
predstavniki 3.skupine. 91,11% anketirancev informacijo išče preko spletnega iskalnika, medtem 
ko le 8,89% anketirancev vpisuje URL naslov v spletni brskalnik (le pri prvi skupini anketirancev 
je razmerje med uporabo spletnega isklanika ter vpisovanjem URL naslova približno enako 
(8:7)). Spletni iskalnik pri tem v 68,88% predstavlja orodje za najdbo točno določene 
informacije, ostalih 31,12%  anketirancev pa spletne iskalnike uporablja za seznanjanje s 
tematiko (pri tem ni bistvene razlike med skupinami). 
 
Anketiranci za najdbo informacije v povprečju porabijo od 5 do 15 minut. Pri tem je v drugi 
skupini čas potreben za najdbo informacije manjši kot 5 minut pri 9 od 15 anketirancev, medtem 
ko je v prvi skupini to količino časa opredelilo le 6 od 15 anketirancev. Pri pripadnikih tretje 
skupine je čas za najdbo določene informacije v povprečju precej narastel, saj jih je večina 
ocenila, da potrebujejo od 5 do 15 minut ter celo več kot 15 minut – le štirje anketiranci so 
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ocenili, da potrebujejo manj kot 5 minut. Ta podatek je moč povezati s številom pregledanih 
strani rezultatov – v prvih dveh skupinah manj kot tretjina anketirancev (9 od 30) pregleda več 
kot prvi dve strani rezultatov, medtem ko pripadniki tretje skupine običajno pregledajo vsaj prvi 
dve strani (6 od 15), vendar tudi več kot dve (5 od 15), pa tudi več kot 5 strani rezultatov (2 od 
15). 
 
Razlika med fokusnimi skupinami se je pokazala tudi pri oblikovanju iskalne fraze. Medtem ko 
vseh 15 anketirancev iz prve skupine vpisuje številne ključne besede, je v drugi skupini 6 od 15 
anketirancev odgovorilo, da v iskalno okence vpisujejo temo, torej le eno ključno besedo (3 
anketiranci) ter, da v iskalno okence vpisujejo vprašanje (3 anketiranci). Med anketiranci tretje 
skupine manj anketirancev vpisuje številne ključne besede (6 od 15), 8 od 15 anketirancev 
vpisuje le eno ključno besedo, 1 anketiranec vpisuje vprašanje, tisti pa, ki vpisujejo več ključnih 
besed, le-teh običajno vpišejo tri ali več. Pripadniki prvih dveh skupin vpisujejo med dvema do 
tri ali več besed. 
 
Anketiranci redko spremljajo izvedbo iskalnega procesa, pri čemer jih 68,88% ne shranjuje 
pregledanih rezultatov iskanja, 80% pa jih ne shranjuje že uporabljenih iskalnih fraz (nekateri 
anketiranci so se navadili na funkcijo samodokončevanja iskalnih izrazov (angl. autocomplete).  
 
37 od 45 (82,22%) anketirancev priznava, da občasno ne najdejo želenih informacij. Preostalih 8 
anketirancev je ocenilo, da vedno najdejo informacijo. 25 od 37 anketirancev je ocenilo, da 
iskane informacije ne najde približno enkrat mesečno, nekateri tudi enkrat tedensko (12 od 37). V 
namen pridobitve ustrezne informacije se jih je 66.66% že obrnilo po pomoč.  Tisti, ki nikoli niso 
zaprosili za pomoč pri iskanju informacij (33,34%), kot razlog za to navajajo, da pomoči ne 
potrebujejo. Eden od anketirancev je tako rekel, da “prej ali slej pridem do rezultata”, druga 
anketiranka trdi “sama najdem tisto kar me res zanima”, tretji anketiranec, da “mi ni bilo do 
tega”, medtem ko je četrti zatrdil, da “če ne najdem informacije v doglednem času, neham”. 
 
 

 
 

Slika 5. 1 Najdba želenih informacij 

občasno ne 
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informacij 
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Postopki, ki se jih anketiranci lotijo, kadar preko spletnega iskalnika ne pridobijo prave 
informacije so različni. Največ anketirancev v primeru, da ne najdejo želene informacije ponovi 
iskanje, nekateri pa izberejo tudi alternativne pristope. Od 37 anketirancev je 11 anketirancev v 
primeru neuspešne najdbe informacije le-to poskusilo poiskati drugje. Od tega je 8 anketirancev 
iz tretje skupine. Velika večina anketirancev (kar 70,27%) jih spremeni iskalno frazo, saj so 
prepričani, da je za neustrezne rezultate krivo njihovo slabše iskalno izrazoslovje. Anketiranci 
tako trdijo, da je kriva “napačna ključna beseda”, “slabo zastavljena iskalna fraza”, “pomankljivo 
vpišem iskane besede” ali pa “slabo zastavim vprašanje”. Drugi anketiranci so krivdo za 
neuspešno iskanje pripisali svojim  sposobnostim, ter tako trdili, da je kriva “moja nespretnost pri 
iskanju”.  Nekateri anketiranci prepoznajo, da je kriva “uporaba besede v iskalni frazi, ki se lahko 
uporablja v različnih tematikah”. Pri tem nekateri priznajo, da so lahko krivi “neustrezni iskalni 
pojmi zaradi nepoznavanja tematike” ali pa da “iščem preveč specifične informacije”. Ena od 
anketirank trdi “ponavadi je kriva narava informacije, če je tako specifična, da je ni mogoče 
povzeti z običajnimi besednimi zvezami. Drugi razlog pa je dejstvo, da morda sama ne poznam 
dovolj informacije, ki jo iščem, tako da jo iščem z napačnimi ključnimi besedami”. Na drugi 
strani nekateri anketiranci trdijo, da je problem na strani spletnega iskalnika – “neustrezni 
iskalnik”, “v iskalnik niso vključeni vsi podatki”, “različni opisi v posameznih bazah”, “iskalnik 
ne da rezultata”. Problem identificirajo tudi na strani samih informacij na spletu – “včasih 
iskanega podatka res ni na spletu”, premalo strokovnih objav v slovenskem jeziku”, “odsotnost 
tematike ali neprimerna oblika”, “tiskarska napaka”,  “pomanjkanje podatkov na spletu”, ali pa, 
da “informacija dejansko ne obstaja”.   
 
 

 
 
 

Slika 5. 2 Najpogostejši pristopi ob neuspešni najdbi informacij 
 
 
Zadnji dve vprašanji ankete sta se nanašali na funkcije spletnih iskalnikov. Rezultati so pokazali, 
da vsi anketiranci uporabljajo osnovno iskanje informacij z vpisom iskalne fraze v iskalno polje 
ter pregledovanje rezultatov, od tega 22,22% anketirancev uporablja le to funkcijo. 66,66% 
anketirancev je potrdilo, da informacije išče tudi po kategorijah (npr. povzeto iz Google.com: 
slike, video, novice, sletne strani). Med 45 anketiranci jih je le 11 (24,44%) pritrdilo, da 
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uporabljajo funkcijo naprednega iskanja. Le dva anketiranca sta trdila, da uporabljata mehanizme 
pomoči. 
 
Največ anketirancev (82,22%) je zaključilo, da jim za njihovo uporabo ponujene funkcije 
spletnih iskalnikov povsem zadostujejo. Eden od anketirancev pogreša vklop oz.izkop možnosti 
iskanja z zbiranjem podatkov prejšnjih iskanj in posledično podajanjem novih rezultatov pri 
Googlu, kar dodatno razloži z “vklop/izklop ob možnosti, da ostanem prijavljena v Google”. 
Druga anketiranka želi, da bi bilo omogočeno razvrščanje po zanesljivosti virov, pri čimer 
izpostavi spletne forume, ki naj bi bili “na drugi in ne na prvi strani” rezultatov iskanja. Tretja 
anketiranka prepozna problem konteksta informacij in podatkov v iskanju ter želi, “da bi spletni 
iskalnik zaznal pomen fraz oz. ključnih besed in našel prave vire”. Četrti anketiranec oceni, da bi 
bilo smiselno, da bi obstajal indeks po vseh spletnih straneh ter da bi se v spletne iskalnike 
vključilo poznavanje zakonitosti naravnega jezika. Podobno opaža tudi eden od manj izkušenih 
anketirancev, ki trdi, da ga zanima, ali “mogoče že obstaja možnost, da bi opisal moje vprašanje 
(na primer: Kdo je zmagal v teku na 100 m na olimpijskih igrah v Londonu 2012?) in prosil za 
odgovor”. Eden od anketirancev je realno uporabniško zaključil “ne vem, zame je to orodje, ki je 
na razpolago, kakršno je in se ne ukvarjam s tem, kakšno bi bilo boljše”. 
 
 
5.4 Razprava 

Opravljena raziskava je ponudila vpogled v iskanje informacij preko spletnih iskalnikov  s strani 
posameznikov različnih starostnih skupin ter izkušenj. Bistvene ugotovitve na podlagi rezultatov 
ankete so, da:  

- večini uporabnikov proces iskanja informacij pomeni enkraten in zaključen dogodek, pri 
čemer očitno ne razmišljajo o morebitnih prihodnjih iskanjih podobnih informacij, 

- uporabniki napogosteje uporabljajo le osnovne funkcije iskalnih vmesnikov ter redko 
uporabljajo napredne načine iskanja, ki omogočajo boljše filtriranje rezultatov, 

- uporabniki ne uporabljajo mehanizmov pomoči, ki bi jim omogočili bolj kakovostno 
iskanje, 

- so uporabniki načeloma zadovoljni s tem kar jim omogočajo iskalni vmesniki, 
- obstaja pet bistvenih krivdnih razlogov za neuspešno najdbo informacij: slabo iskalno 

izrazoslovje uporabnikov, slabe iskalne sposobnosti uporabnikov, specifičnost tematike 
oz. želene informacije, problemi z iskalnimi vmesniki ter problemi z informacijami 
(oblika, reprezentacija, kakovost), 

- uporabniki želijo čim hitreje do čim boljših rezultatov – želijo kakovostne in relevantne 
rezultate na prvi strani oz. se običajno zadovoljijo s tem kar je na prvi ali drugi strani 
rezultatov. 
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Ker informacije ostajajo temeljna dobrina, pomembna tako med izobraževanjem, med delom ter 
tudi v obdobju po končani delovni dobi, bi bilo smiselno osnovne tehnike iskanja ter koncepte 
reprezentacije informacij, njihovega shranjevanja ter pridobivanja predstavljati posameznikom v 
vseh fazah življenja. Posamezniki, ki dostopajo do informacij, za tovrstno početje niso posebej 
izobraženi. Ker pa informacije potrebujejo, naj razvijejo znanja, ki jim bodo pomagala pri iskanju 
– k temu pripomore razumevanje osnovnega iskalnega procesa ter iskalnih tehnik in strategij, kar 
vodi do bolj produktivnega iskanja ter bolj prijetne izkušnje ob iskanju informacij [32]. 
Pomembno je tudi poznavanje različnih virov informacij.  
 
Večina uporabnikov je ocenila, da preko spletnih iskalnikov iščejo točno določene informacije, ki 
jih slej ko prej tudi najdejo. Obenem so zatrdili, da pridobljenih rezultatov ne shranjujejo, prav 
tako tudi ne že uporabljenih iskalnih fraz, s čimer nakazujejo na to, da ne spremljajo razvoja 
iskalnega procesa. Ker je iskalni proces iterativne narave, kar pomeni, da v primeru neuspešne 
najdbe informacije ponovimo enega ali več korakov, je shranjevanje morebitnih sprejemljivih 
rezultatov ter shranjevanje že uporabljenih kombinacij fraz smiselno, saj se s tem lahko izognemo 
podvajanju iskanja ter tako prihranimo čas ter energijo. Spletni iskalniki (Google) lahko s 
funkcijo samodokončanja iskalnih fraz sicer delno nadomestijo shranjevanje iskalnih fraz, vendar 
pa ta funkcija za naša iskanja deluje le v primeru, ko smo prijavljeni v svoj uporabniški račun ter 
imamo omogočeno t.i. spletno zgodovino. Shranjevanje rezultatov je sicer mogoče s pomočjo 
uporabljenega spletnega brskalnika (Priljubljene) ter s kopiranjem in shranjevanjem vsebine ter 
informacij na domači računalnik. Google, ki je najbolj priljubljen spletni iskalnik [106], obarva 
že pregledane rezultate na strani z rezultati, s čimer omogoča sledenje že pregledanim rezultatom.  
 
Uporaba naprednega iskanja je namenjena bolj specifičnim iskanjem ter v primerih iskanja 
informacij, ko imamo izdelano točno idejo o tem, kaj iščemo. Napredno iskanje omogoča hitrejšo 
najdbo bolj relevantnih informacij. Za vsakodnevne potrebe je napredno iskanje lahko odveč – 
večina anketirancev je namreč odgovorila, da le redko ne najdejo želene informacije, ter da jim že 
osnovno iskanje povsem zadostuje. Napredna iskanja so bolj priročna za raziskovalce ter 
posameznike, ki iščejo bolj specifične informacije – potrebujejo določeno obliko ali format, 
določen jezik, ali rezultate pod številnimi kriteriji, ki jih dopušča ta način iskanja – omogoča 
namreč omejitve rezultatov iskanja. Napredno iskanje je moč izvajati tudi v osnovnem iskanju z 
uporabo različnih operatorjev. 
 
Rezultati raziskave so pokazali, da uporabniki zelo redko uporabljajo mehanizme za pomoč. 
Pomoč predstavljajo podporne strani, ki opisujejo delovanje sistema (v tem primeru spletnega 
iskalnika). To dejstvo je izpostavila že raziskava, ki sta jo opravila Cool in Xie [18], v kateri je 
bilo ugotovljeno, da uporabniki iz različnih razlogov ne želijo pomoči. Mehanizmi pomoči sicer 
predstavljajo edino možnost pregleda funkcij iskalnega vmesnika (izključujoč osebno pomoč) in 
pomenijo svojevrsten tečaj, ki uporabniku ponudi pregled možnosti za bolj kakovostno iskanje. 
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Uporabniki se sicer iskanja informacij s pomočjo spletnih iskalnikov ter preko različnih sistemov 
za poizvedovanje običajno naučijo sami. Redki primeri, kjer se uporabnike namensko uči iskanja 
informacij, so začetni tečaji računalništva ter uporabe interneta, ki jih izvajajo posamezni akterji 
(npr. projekt Simbioz@, računalniški tečaji za upokojence Mestne občine Ljubljana, tečaji na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje, ipd.). Tako Lucas in Topi [32] kot tudi Stacey in Stacey 
[48] poudarjajo pomembnost izobraževanja na področju iskanja informacij.  
 
Hiter dostop do kakovostnih rezultatov je temeljni namen vsakega iskanja informacij. Proces 
iskanja informacij pa je večfazen in iterativen proces, ki od iskalcev informacij zahteva premislek 
in prilagoditev sistemu za poizvedovanje (ne glede na vrsto). Za iskalce informacij so tako 
premislek o samem informacijskem problemu ter izražanju le tega skozi iskalne fraze, najdba 
ustreznega informacijskega vira ter prilagoditev mentalnega modela iskanja konceptualnemu 
modelu iskalnih vmesnikov osnovne naloge pri iskanju informacij. Slednje je najuspešneje s 
pregledom podpornih strani in mehanizmov pomoči, kjer je predstavljen način iskanja in 
morebitni dodatni napotki za uspešno iskanje. Ker mehanizmi za pomoč predstavljajo edini način 
“komunikacije” med sistemom in uporabnikom (izključujoč sam proces interakcije ob iskanju 
informacij), so tako temeljno vodilo za iskanje ter del sistema, z vsebino katerega bi moral biti 
seznanjen vsak iskalec. 
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6 Uporabniški vmesniki sistemov za poizvedovanje 
 
 
Sistem za poizvedovanje brez ustreznega uporabniškega vmesnika ne nudi nikakršne 
funkcionalnosti. Že skoraj klasične značilnosti večine uporabniških vmesnikov sistemov za 
poizvedovanje obsegajo Boolove operaterje, možnost usmerjenega iskanja (angl. faceted search), 
kjer iskalne rezultate predhodno omejujemo, prijazno vizualno podobo ipd. Uporabniški vmesnik 
tako ni zadovoljiv le z izpolnjevanjem kriterijev uporabnosti, ampak tudi z nudenjem kakovostne 
uporabniške izkušnje. Evalvacija uporabniških vmesnikov je, tako kot predhodne raziskave 
uporabnikov, nujna potreba v življenjskem ciklu uporabniškega vmesnika. Ne le, da nudi vpogled 
v obstoječe stanje, omogoča tudi razvoj idej za nadgradnjo vmesnikov. Ti s tem lahko postanejo 
uporaben in privlačen digitalen asistent v procesu iskanja informacij. 
 
 
 
6.1 Uporabniki  

Delovanje posameznika v sferi uporabniških vmesnikov poteka na dveh ravneh. Na eni strani 
posameznik stoji kot uporabnik posameznega sistema, na drugi strani pa kot oblikovalec taistega 
sistema. Za čimboljše razumevanje uporabnikov je torej pomembno upoštevanje te dihotomije – 
ni vsak uporabnik enak, predvsem pa ni zagotovila, da bodo uporabniki posamezno aplikacijo 
razumeli enako kot njen oblikovalec. Vsekakor pa je zavedanje o obstoju te dihotomije bolj 
pomembno za oblikovalce, ki so nosilci odnosa med oblikovalcem in uporabnikom. 
 
Razumevanje potreb uporabnikov temelji na upoštevanju perspektive posameznih uporabnikov 
kot tudi perspektive oblikovalcev. Na tej podlagi obstajata dva nasprotna, a komplementarna 
modela za razvoj učinkovitih uporabniških vmesnikov. Upoštevanje perspektive uporabnikov se 
izraža v modelu oblikovanja osredotočenega na uporabnika (angl. user-centered design), torej 
temelji na mnenjih, potrebah ter željah uporabnikov. Pri tem je temeljnega pomena izvajanje 
raziskav uporabnikov, analiziranje izsledkov ter prirejanje oblikovalskega procesa izsledkom. Na 
drugi strani pa se oblikovalsko perspektivo podpira z modelom močnega oblikovalca (angl. 
strong designer), ki predpostavlja nadrejenost oblikovalca v oblikovalskem procesu – oblikovalec 
ve več od uporabnika, torej ve kaj uporabnik potrebuje, ko ta še sam ne ve, da to potrebuje. 
Oblikovalec tako pri vsaki metodi drugače pristopa k procesu oblikovanja uporabniških 
vmesnikov.  
 
Predpostavljamo, da sta omenjena pristopa skrajni točki oziroma ekstrema na osi med enim in 
drugim načinom oblikovanja uporabniške izkušnje (Slika 6.1). Na levi prepoznamo model 
močnega oblikovalca, na desni pa model oblikovanja osredotočenega na posameznika. 
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Slika 6. 1 Os med modeloma »strong designer« in »user-centered design« 

 
 

Optimalen pristop k oblikovanju uporabniških vmesnikov predstavljajo srednje vrednosti na osi. 
Pri tem se delno upošteva, da posamezni uporabniki sami ne znajo prepoznati svojih potreb, zato 
jih oblikovalci z inovativnimi rešitvami vodijo naprej, na drugi strani pa se izvaja raziskave 
uporabnikov, s čimer se pridobijo pomembne informacije o razmišljanju in delovanju 
posameznikov ter o njihovih potrebah [99]. T.i. ‘design thinking’ oz. oblikovalsko razmišljanje je 
disciplina, ki povezuje razmišljanje o uporabnikih ter pristop oblikovalcev k razmišljanju o 
uporabnikih. Oblikovalci naj bi tako s pomočjo svojih občutkov in različnih metod poskrbeli, da 
se tehnološke zmožnosti in izvedbe posameznega sistema ujemajo s potrebami uporabnikov ter 
da se te preko primerne poslovne strategije izrazijo v vrednosti za kupca, torej uporabnika ter 
tržni priložnosti za podjetje [95]. 

Razumevanje uporabnikov torej v teoriji obsega poznavanje psihologije človeka ter 
predpostavljanje znanja uporabe tehnologije. Za praktično razumevanje uporabnikovih potreb pa 
se lotimo raziskovanja uporabnikov. Raziskovanje in razumevanje potencialnih uporabnikov je 
pomemben aspekt načrtovanja in oblikovanja uporabniških vmesnikov, saj predvideva začetne 
raziskave potreb, obenem pa ponuja tudi evalvacijo posameznih produktov po njihovi 
implementaciji. Raziskovanje poteka s  pomočjo različnih metod, od preprostih vprašalnikov do 
opazovanja uporabnikov ob delu ter bolj tehnično sofisticiranega opazovanja s pomočjo 
spremljanja pogleda (angl. eye tracking).  

 
 
 
6.2 Metode raziskovanja in evalvacije  

Evalvacija uporabnosti je metoda preverjanja funkcionalnosti in prijaznosti uporabniških 
vmesnikov s strani končnih uporabnikov ter s sistemskega vidika. Pojem se nanaša na oceno 
uporabniškega vmesnika, na njegovo oblikovanje in posamezne funkcije vmesnika, ki naj bi 
skrbeli za zadovoljitev uporabnikov potreb. Preece [41] trdi, da je evalvacija bistvenega pomena 
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v procesu načrtovanja uporabniških vmesnikov, saj “zbira informacije o uporabnikovih 
potencialnih izkušnjah ob interakciji s prototipom, računalniškim sistemom, komponento 
računalniškega sistema ali oblikovnega artefakta, /…/ z namenom izboljšanja zasnove”.  V 
drugem poglavju je bila opisana sistemska evalvacija, ki se je nanašala na uspešnost same 
poizvedbe in pridobitve ustreznih rezultatov s strani sistema – sistemska evalvacija, to poglavje 
pa je namenjeno evalvaciji uporabniškega vmesnika sistema za poizvedovanje – evalvacija 
uporabnosti.  
 
Da bi zagotovili uporabnost sistema je treba najprej določiti zahteve in cilje, ki bodo to 
uporabnost pogojevali. Kosec in Debevc [28] trdita, da “obstaja osnovna potreba po 
sistematičnem pristopu o razmišljanju, oblikovanju in analizi uporabnosti že od začetnih stopenj 
življenjskega cikla sistema naprej”. Preece [41] ocenjuje, da je sicer vsakovrstna evalvacija 
vodena preko skupka prepričanj in predvidevanj o tem, kako naj bi bila izvedena. Delovanja in 
metode, ki so povezana z determiniranimi prepričanji, se imenujejo evalvacijske paradigme in jih 
Preece deli v štiri skupine (Tabela 6.1):  
 

- hitro in površno, 
- testiranje uporabnosti, 
- terenske raziskave, 
- napovedna evalvacija. 
- Evalvac 
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Evalvacijske 
paradigme 

"Hitro In Površno" Testiranje Uporabnosti Terenske Raziskave Napovedna Evalvacija 

Vloga 
uporabnikov 

Naravno obnašanje Izpolnjevanje danih 

nalog 

 
Naravno obnašanje 

 
Niso vključeni 

Ocejevalec Minimalna stopnja 

kontrole 

Visoka stopnja kontrole Poizkus vzpostavitve 

stika z uporabniki 

 
Strokovnjaki 

Lokacija Naravno okolje Laboratorijsko okolje Naravno okolje Laboratorijsko okolje 

Kdaj se 
uporablja 

Kadar obstaja potreba 

po hitrem odzivu 

 

Ko obstaja izdelan 

prototip 

 

Zgodaj v 

začetku razvoja 

Kadarkoli, s pomočjo 

modelov. Npr.: 

Ekspertna evalvacija 

Tip podatkov Običajno 

kvalitativni, 

neformalni opisi 

 

Kvantitativni 

(vprašalniki in 

intervjuji) 

 

Kvalitativni opisi, 

običajno v obliki 

skic, scenarijev, 

citatov ipd. 

Spisek problemov s 

strani strokovnih 

evalvacij. kvantitativni 

diagrami 

Oblika 
povratnih 
informacij 

Orisi, citati, opisna 

poročila 

 

Poročila o hitrosti, 

napakah ipd. 

 

Opisi, ki vsebujejo 

citate, skice, 

anekdote in včasih 

časovne zaznamke 

Ocenjevalci predstavijo 

vrsto problemov, 

običajno z možnimi 

reštvami 

Pristop 
 

Uporabniško in 

praktično usmerjen 

 

Pristop temelji na 

eksperimentiranju. 

npr. uporabnostni 

inženiring 

Objektivno 

opazovanje ali 

etnografija 

 

Praktične hevristike, 

strokovnjaki, ekspertna 

evalvacija, teorija 

 

Tabela 6. 1 Karakteristike evalvacijskih paradigem 
 
 
Za natančnejšo opredelitev evalvacijskih metod lahko povzamemo dela Downtona [20] in 
Holzingerja [26]. Holzinger metode evalvacije, s pomočjo katerih zagotovimo, da uporabniški 
vmesnik zadovoljuje osnovne uporabnostne karakteristike razdeli na:  

- Pregledovalne metode: hevristično vrednotenje, miselni sprehod, formalno preverjanje 
uporabnosti  ter preverjanje na podlagi standardov in smernic. 

- Metode testiranja : testiranje uporabnosti, protokol glasnega razmišljanja ter testiranje s 
pomočjo sledenja gibanja oči. 
 

Downton [20] evalvacijske metode najprej deli na analitične in opisne ali emprične in praktične. 
Praktične metode dalje deli na:  

- Neformalne: opazovanje uporabnikov. 

- Formalne: evalvacijski eksperimenti, vprašalniki in intervjuji. 



Uporabniški vmesniki sistemov za poizvedovanje                                                                                       82 

Podobno tudi Kosec in Debevc [28] opredelita karakteristike metod evalvacije uporabniških 
vmesnikov, kot so predstavljene v spodnji tabeli (Tabela 6.2).  Metode glede na njihove 
aktivnosti delita v tri skupine: pregledovanje, poizvedovanje in testiranje. 

 
 

  Faza 
uporabe 

Čas 
izvedbe 

Uporabniki Ocenjevalci Oprema Strokovnost Vsiljivost 

 Hevristična 
evalvacija 

 
načrtovanje 

 
nizek 

 
nič 

 
3+ 

 
nizka 

 
srednja 

 
ne 

Sprehod skozi 
sistem 

 
načrtovanje 

 
srednji 

 
nič 

 
3+ 
 

 
nizka 

 
visoka 

 
ne 

Skupinski 
sprehod skozi 
sistem 

 
načrtovanje 

 
vsok 

 
2+ 

 
2+ 

 
nizka 

 
visoka 

 
ne 

Analiza 
aktivnosti 

 
načrtovanje 

 
visok 

 
nič 

 
1-2 

 
nizka 

 
visoka 

 
ne 

 Fokusne 
skupine 

 
vse 

 
visok 

 
6+ 

 
1 

 
nizka 

 
visoka 

 
ne 

Vprašalnik  
vse 

 
Nizek 

 
30+ 

 
1 

 
nizka 

 
nizka 

 
ne 

Intervju  
vse 

 
srednji 

 
5+ 

 
1 

 
nizka 

 
srednja 

 
ne 

Opazovanje v 
naravnem 
okolju 

 
končno 

testiranje 

 
srednji 

 
20+ 

 
1+ 

 
srednja 

 
visoka 

 
da 

 Metoda 
glasnega 
razmišljanja 

 
načrtovanje 

 
visok 

 
1+ 
 

 
1+ 

 
visoka 

 
srednja 

 
da 

Konsktruktivna 
interakcija 

 
načrtovanje 

 
visok 

 
2+ 

 
2+ 

 
visoka 

 
srednja 

 
da 

 

Tabela 6. 2 Pregled karakteristik metod evalvacije uporabniških vmesnikov 
 
 

6.2.1 Pregledovalne metode 

Pregledovalne metode označujejo izključenost uporabnikov v procesu evalvacije. Edina od 
pregledovalnih metod, ki predvideva vključenost uporabnikov je skupinski sprehod skozi sistem. 

Pr
eg

le
do

va
nj

e  

 

 

Po
iz

ve
do

va
nj

e 
Te

st
ira

nj
e 
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Sicer pa pregledovalne metode zaznamuje predvsem določena mera strokovnosti, saj 
predvidevajo vključevanje strokovnjakov: 

- Hevristična evalvacija: predstavlja eno najhitrejših metod evalvacije uporabniških 
vmesnikov. Izvaja se jo kot sistematično inšpekcijo uporabnosti uporabniškega vmesnika. 
Cilj je najdba morebitnih napak v načrtovanju, ki jih je moč med iterativnim procesom 
načrtovanja in oblikovanja odstraniti. Manjša skupina strokovnjakov (posamezen 
strokovnjak se pregleda loti individualno, brez komunikacije z ostalimi) pregleduje 
uporabniški vmesnik ter ga ocenjuje na podlagi prepoznavnih uporabnostnih principov oz. 
hevristik [81, 86]. Hevristike morajo biti natančno določene ter skrbno izbrane, da 
reflektirajo posamezen sistem, ki se ga preiskuje [26]. Nielsen navaja 10 pomembnih 
hevristik za ugotavljanje uporabnosti uporabniškega vmesnika[84]: 

1. Transparentnost dogajanja v sistemu – povratne informacije: sistem naj uporabnika  s 
pravočasnimi povratnimi informacijami informira o dogajanju. 
2. Skladnost med sistemom in realnim svetom: jezik naj bo podoben uporabnikovemu, 
torej naj uporablja besede, fraze in koncepte s katerimi je uporabnik seznanjen. Potrebno 
je slediti konvencijam realnega sveta, tako da so informacije predstavljene v naravnem in 
logičnem redu. 
3. Svoboda in nadzor s strani uporabnikov: ker uporabniki funkcije pogosto izberejo po 
nesreči, potrebujejo jasno označen »nujni izhod« ('undo' ter 'redo' opcije). 
4. Konsistentnost in standardi: uporabniki naj se ne sprašujejo ali različne besede, 
situacije ali akcije pomenijo enake stvari. Potrebno je slediti konvencijam posamezne 
platforme. 
5. Preprečevanje napak: natančno oblikovanje, ki preprečuje pojavljanje napak. 
Uporabnikom je smiselno pred določenim korakom ponuditi možnost 
potrditve/razveljavitve. 
6. Prepoznanje namesto spomina: navodila za uporabo sistema naj bodo, kadarkoli 
nastane potreba po njih, vidna ali pa z lahkoto dostopna. Tako se uporabniku ne bo 
potrebno spomniti, kako je določen korak mogoče storiti. 
7. Fleksibilnost in zmogljivost uporabe: sistem naj bo primeren tako za izkušene, kot tudi 
za neizkušene uporabnike. Bolj izkušeni uporabniki naj ima zmožnosti prilagoditve in 
personalizacije pogosto uporabljenih akcij. Po drugi strani pa naj bodo za nove 
uporabnike uporaba aplikacije jasna. 
8. Estetika in minimalizem dizajna: dialogi z uporabniki naj vsebujejo le informacije, ki 
so pomembne in pogosto potrebne. Vsaka nepotrebna informacija zmanjšuje vidnost 
pomembnih sklopov informacij. 
9. Pomoč uporabnikom pri prepoznavanju, diagnosticiranju in reševanju napak: sporočila 
o napakah bi morala biti izražena v navadnem jeziku, natančno nakazovati na problem ter 
predlagati rešitev. 
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10. Pomoč in dokumentacija: različne informacije naj bodo lahko dostopne (tudi za 
iskanje), osredotočene na uporabnikovo nalogo, naj po korakih razložijo reševanje 
problema ter naj ne bodo preveč obsežne. 

- Sprehod skozi sistem: kognitivni sprehod skozi sistem ter njegovih posameznih funkcij  
omogoča simulacijo obnašanja uporabnikov pri posameznih nalogah. Sprehod skozi 
sistem izpostavlja vprašanja kognicije, pri čemer analizira mentalne procese, ki jih izvaja 
posameznik [26]. Med izvedbo sprehoda skozi sistem skupina strokovnjakov z 
izpolnjevanjem vnaprej določenih nalog pregleduje uporabniški vmesnik, predvsem 
njegovo razumljivost in učljivost [80]. Bistvo sprehoda skozi sistem je predstavitev 
predlagane rešitve skupini strokovnjakov – ti na podlagi določenih kriterijev rešitev 
ocenijo preko izvedbe vnaprej zastavljenih nalog [57]. Sodelujoči strokovnjaki so lahko 
posamezniki s področja inženiringa človeških dejavnikov, programerji, posamezniki iz 
marketinga, ipd. 

- Skupinski sprehod skozi sistem: je oblika sprehoda skozi sistem, kjer poleg zgoraj naštetih 
strokovnjakov sodelujejo tudi končni uporabniki sistema. Ta metoda evalvacije v procesu 
izdelave sistema združuje reprezentativno skupino končnih uporabnikov ter morebitnih 
strokovnjakov in načrtovalcev sistema, z namenom pregleda delovanja funkcij ob 
posameznih nalogah. Uporabniki zapišejo potek izvedbe in posameznih akcij za določeno 
nalogo, temu sledi predstavitev pravilne rešitve, mnenje strokovnjakov s področja 
uporabnosti ter diskusija o rešitvah [75]. Podobno kot pri sprehodu skozi sistem tudi tu 
uporabniki preko vnaprej določenega scenarija izpolnjujejo nalogo ter razpravljajo o 
posameznih elementih. 

- Analiza aktivnost: poudarek te metode evalvacije je na spremljanju aktivnosti oz. na 
spremljanju posameznih korakov, ki jih uporabnik izvede v namen izpolnitve naloge. 
Vsako nalogo se razdeli na posamezne korake, npr. premik miške k menuju ali tipkanje na 
tipkovnici, pri čemer se računa čas, ki je potreben za izpolnitev posameznega koraka. S 
pomočjo analize aktivnosti lahko natančno izmerimo čas, ki je potreben za dokončanje 
posamezne naloge ter dobimo dober vpogled v uporabnikovo vedenje. Problematična je 
predvsem zaradi količine porabljenega časa ter potrebe po visoki strokovnosti [26]. 

 
 
 6.2.2 Poizvedovalne metode 

Poizvedovalne metode temeljijo na direktni interakciji z uporabniki. Namen teh metod je 
pridobivanje vtisov ter informacij ob uporabi sistemov ali pa zbiranje predhodnih informacij na 
katerih kasneje temelji načrtovanje in oblikovanje sistemov. Razlika med temi metodami je v 
načinu interakcije z uporabniki: 
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- Fokusne skupine: so vodene skupinske diskusije oz. intervjuji, ki naj bi razkrili kakšne 
izkušnje ali potrebe imajo končni uporabniki. S pomočjo fokusne skupine izbranih  
uporabnikov (reprezentativnih za celotno populacijo) je moč pridobiti informacije o 
posameznih sistemih oz. produktih, saj raziskovalcu omogočajo vpogled v realno sliko 
uporabniškega doživljanja. Kot prednost te metode se izkaže predvsem hitrost, 
transparentnost, interakcija med uporabniki ter fleksibilnost diskusije [16]. 

- Vprašalnik: je eden najbolj popularnih inštrumentov oz. metod raziskovanja uporabnikov. 
Glavni namen je v zajemanju velikega števila uporabniških mnenj o sistemu [28]. 
Vprašalniki so običajno sestavljeni iz odprtih in/ali zaprtih vprašanj, pri čemer slednji 
omogočajo lažjo analizo. Prednost vprašalnikov je v nizki ceni, hitrosti, anonimnosti 
uporabnikov, konsistentnosti izgleda vprašalnika, ipd. [16]. 

- Intervju: predstavlja kvalitativen način pridobivanja informacij od uporabnikov sistemov. 
Izbrani skupini uporabnikov tekom intervjuja zastavimo določeno serijo vprašanj. Način 
izpraševanja je podoben kot pri vprašalnikih, le da intervjuji potekajo osebno med 
raziskovalcem in uporabnikom ter dopuščajo zastavljanje dodatnih vprašanj, glede na 
uporabnikov odziv – v ta namen obstajajo strukturirani ter delno strukturirani intervjuji. 
Prednosti intervjuja so v neposrednosti interakcije, osebnem kontaktu, hitrosti, 
raziskovanju vzrokov za določene odzive, ipd. [16]. 

- Opazovanje v naravnem okolju: je metoda pridobivanja kvalitativnih podatkov s pomočjo 
opazovanja in beleženja situacij in dogodkov. Opazovanje je moč izvajati z udeležbo 
raziskovalca v procesu opazovanja ali pa brez udeležbe. Slednji omogoča objektivno 
opazovanje, medtem ko pri prvem načinu raziskovalec prevzema vlogo subjekta raziskave 
oz. se mu močno približa. Prednosti te metode so v njeni neposrednosti, nizki stopnji 
zahtevanih priprav, direktni izkušnji ter majhnem vplivu na čas uporabnika [16]. 

 
 
6.2.3 Metode testiranja uporabnikov 

Metode testiranja uporabnikov predstavljajo temeljno aktivnost pri testiranju uporabnosti 
sistemov. Končni uporabniki so le tisti katerim je sistem v osnovi namenjen. S testiranjem 
uporabnikov pridobimo vpogled v delovanje sistema med njegovo uporabo ter o morebitnih 
problemih, ki med uporabo nastanejo oz. se uporabniki z njimi soočajo: 

- Metoda glasnega razmišljanja: poudarek te metode je v nenehnem spremljanju aktivnosti 
in razmišljanja končnih uporabnikov ob sami uporabi sistema. Posameznik glasno izraža 
svoja občutja in napredek ob uporabi sistema ter tako raziskovalcem omogoča 
razumevanje svojega pogleda na sistem. S tem je identificiranje težav in nerazumevanj 
lažje, obenem pa je glasno razmišljanje ob delu s sistemom pokazatelj na katerih točkah 
dialoga s sistemom ima uporabnik največ težav. Z uporabo te metode je moč ugotoviti 
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zakaj uporabniki na določeni točki sprejemajo posamezne odločitve ter istočano pridobiti 
informacije o aktivnosti in preferancah uporabnikov. Težava metode je predvsem v 
nenaravnosti situacije glasnega razmišljanja [26]. 

- Konsktruktivna interakcija: metoda je nadgradnja metode glasnega razmišljanja v tem, da 
sistem istočasno uporabljata dva končna uporabnika. Element glasnega razmišljanja je še 
vedno prisoten, le da pri tej metodi glasno razmišljanje postane bolj naravno, ker gre pri 
uporabi sistema v bistvu za interakcijo oz. sodelovanje med dvema uporabnikoma. 
Holzinger to imenuje tudi učenje s sodelovanjem (angl. co-discovery learning) [26, 28, 
94].  

- Testiranje s pomočjo sledenja oči: sledenje pogledu je merjenje aktivnosti očesa. S 
pomočjo senzorja, povezanega z računalnikom, sledimo premikom zenice. S tem je moč 
ugotoviti kam je posameznik gledal oziroma česa ni opazil. Seveda je pomembna tudi 
interpretacija rezultatov. Metoda je najuspešnejša, kadar je istočasno uporabljena še 
kakšna druga metoda, npr. protokol glasnega razmišljanja. Metoda sledenja oči namreč 
omogoča le zbiranje kvantitativnih podatkov kot so premer zenice, koordinate 
osredotočenosti zenice, čas osredotočenosti, premiki med točkami osredotočenosti, ipd. 
[82, 102]. Kritiki te metode trdijo, da ni povsem verodostojna, saj posamezniki pri 
opazovanju uporabljamo tudi periferni vid, prav tako pa sam pogled na določeno točko ne 
pomeni, da smo tisto stvar tudi videli, ipd. [72]. 
 

Ker izvajanje raziskav uporabnikov predstavlja temelj modela oblikovanja osredotočenega na 
posameznika, je potrebno raziskave opraviti učinkovito in pravilno. Madrigal in McClain [98] 
zato opozarjata na nekatere napake, ki jih lahko raziskovalci zagrešijo v procesu spoznavanja 
uporabniških potreb. Neverodostojni rezultati so lahko posledica [98]: 

- izbire neprimernih/napačnih testirancev,  
- postavljanja napačnih vprašanj, 
- napačnih zaključkov/interpretacije. 

 
 
 
6.3 Podpora procesu iskanja in poizvedovanja po informacijah  
 
Poizvedovanje po informacijah se nanaša na interakcijo med sistemom ter uporabnikom. Sprva je 
to pomenilo le, da je uporabnik preko sistema pridobil rezultate – informacije, ki jih je potem na 
nek način uporabil. Z razvojem iskalne tehnologije in tehnologije na splošno pa koncept 
poizvedovanja po informacijah dosega nove razsežnosti. White in Ruthven [59] trdita, da so 
sodobni iskalni sistemi sposobni sklepati o uporabnikovih interesih z opazovanjem interakcije, 
pri čemer ponujajo morebitne uporabne fraze za iskalne poizvedbe ali pa reorganizirajo iskalne 
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rezultate v namen poenostavitve raziskovanja pridobljenega materiala. Poudarek torej leži 
predvsem na interakciji med uporabnikom in sistemom za poizvedovanje in/ali z informacijami 
[69]. T.i. interaktivno poizvedovanje po informacijah in interaktivni sistemi za poizvedovanje 
vključujejo ne le pridobitev želenih informacij, ampak tudi interaktivne, kognitivne, emocionalne 
in situacijske aspekte poizvedovanja po informacijah.  
 
Ker je poizvedovanje močno odvisno od človeškega dejavnika je pomembno, da se uporabniške 
vmesnike teh sistemov prilagaja ljudem. Vilar in Žumer [53] identificirata najpogostejše težave, s 
katerimi se uporabniki soočajo med interakcijo s sistemom za poizvedovanje:  

- začetek in/ali zaključek dela s sistemom,  
- uporaba funkcij, ukazov in drugih načinov komuniciranja s sistemom, 
- pomanjkanje pomoči in informacij o sistemu, dinamika sistema,  
- odzivni čas ter prekinitve s strani sistema,  
- notranja nekonsistentnost ter razlike ali podobnosti drugim sistemom.  

 
Za uporabnike je značilno, da so osredotočeni na svoje informacijske probleme ter se ne želijo 
pretirano ukvarjati s samim sistemom – to dejstvo povzema osnovni koncept IKT ter sistemov za 
poizvedovanje, ki naj predstavljajo pomoč za aktivnosti posameznikov, ne pa ovire na poti do 
cilja. Marchionini [33] tako povzame značilnosti uporabnikov sistemov za poizvedovanje: 

- uporabniki so osredotočeni na reševanje svojih informacijskih problemov – želijo opraviti 
svoje delo oziroma doseči zastavljen cilj, 

- uporabniki želijo svoje cilje doseči s čimnižjo kognitivno obremenitvijo in maksimalnim 
užitkom, pri čemer imajo raje prepoznavanje postopkov kot priklic – za dosego cilja so 
pripravljeni vložiti več časa, če to pomeni nižjo stopnjo kompleksnosti, 

- uporabniki bodo bolj uspešni ob uporabi in bodo še naprej uporabljali sisteme, ki so 
prijazni, prijetni in zanimivi za uporabo. 

 
Čas in napor, ki sta vložena v poizvedovanje informacij sta odvisna od posameznega uporabnika 
ter ustreznosti uporabniškega vmesnika. Marchionini in White [34] prikažeta faze procesa 
poizvedovanja po informacijah ter količino časa in napora skupaj z sistemsko podporo 
posameznemu procesu (Slika 6.2). Pri prvih dveh fazah je prepoznana kognitivna in afektivna  
aktivnost, ki ne vključuje funkcionalnosti sistemov za poizvedovanje. V fazi formulacije se 
posameznik sooča z ugotovljeno informacijsko potrebo ter njenimi omejitvami, pri čemer se 
ukvarja tudi z identifikacijo morebitnih informacijskih virov. Sistem naj mu na tej točki nudi 
vpogled v vsebino in način iskanja. Faza izražanja informacijske potrebe je že enačena z uporabo 
sistema za poizvedovanje, saj uporabnik na tej točki prične interakcijo z uporabniškim 
vmesnikom sistema za poizvedovanje, s katerim je opredeljen način poizvedovanja. Na podlagi 
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izraženih potreb in interakcije s sistemom, le-ta generira odgovor – rezultat iskanja –, ki je nato 
predmet pregleda in obravnave uporabnika. Na tej točki naj sistem za poizvedovanje nudi 
smiselno in pregledno listo rezultatov iskanja. Pregledovanje rezultatov zahteva visoko 
kognitivno dejavnost uporabnika, ki se največkrat izteče v uporabnikovo reformulacijo 
informacijske potrebe ter njeno ponovno izražanje. Na tej točki iskanje postane iterativen proces, 
ki ga uporabnik ponavlja tako dolgo, dokler njegova informacijska potreba ni zadovoljena oz. nad 
iskanjem obupa. V iteracijah naj uporabniški vmesnik podpira aktivnosti uporabnika ter mu nudi 
in dopušča vpogled v dosedanje iskanje oz. posamezne iteracijske cikle. Ko uporabnik v 
določenem momentu začuti, da je njegova informacijska potreba zadovoljena ter je zadovoljen z 
rezultati iskanja sledi uporaba teh rezultatov. Sistem naj na tej točki uporabniku nudi možnosti za 
pregled rezultatov, morebitne spremembe ter shranjevanje rezultatov. 
 
 

 

Slika 6. 2 Ogrodje poizvedovanja po informacijah 
 
 
Proces iskanja informacij ter aktivnost poizvedovanja po informacijah predstavljata večfazen in 
iterativen proces. Če naj uporabniški vmesnik sistema za poizvedovanje svojo funkcijo izvaja v 
popolnosti, naj čimbolje podpira vsako fazo v procesu iskanja informacij oziroma aktivnosti 
poizvedovanja po informacijah. Žumer [70] ponudi podrobnejši pregled nekaterih faz 
poizvedovanja, ki so podprte s strani sistemov za poizvedovanje: 

- Dialog z uporabnikom: v to skupino spadajo tip dialoga, glede na vrsto uporabniškega 
vmesnika (GUI), jezik vmesnika, različne ravni dialoga (samo en uporabniški vmesnik) 
ter karakteristike ikon in menujev. 

- Iskanje: sistemi imajo več dostopnih točk za iskanje, dopuščajo uporabo Booleovih 
operatorjev, dopuščajo iskanje s trunkacijo ter imajo na voljo dostopne indekse. 

Prepoznava Sprejetje      Formulacija                      Izraz                                            Pregled                Reformulacija           Uporaba 

Višina – človeški čas in napor 
Širina – sistemska podpora 



Uporabniški vmesniki sistemov za poizvedovanje                                                                                       89 

- Navigacija: omogoča gibanje po sistemu, zagotavlja konsistentnost terminologije in 
konsistentnost s podobnimi sistemi ter nudi informacije o trenutnem stanju sistema oz. o 
dogajanju. 

- Pregledovanje rezultatov: uporabniški vmesnik naj omogoča razvrščanje rezultatov, 
dopušča čim večje število različnih formatov, omogoča izbiro posameznega rezultata iz 
liste ter spreminjanje razultatov. 

- Pomoč pri uporabi: vsak sistem naj nudi vodnike po pomoči, zagotavlja redna in jasna 
sistemska sporočila ter informacije o trenutnem položaju. 

 
Vilar in Žumer [53] dodata še:  

- Izbor informacijskega vira: ob odločanju o zbirki oz. viru, naj imajo uporabniki na voljo 
informacije o njihovi vsebini. 

- Shranjevanje rezultatov: izpisovanje in shramba izbranih zadetkov. 

- Razmišljanje o poizvedovanju in iteracije: uporabnik naj ima v vsakem trenutku možnost 
vrnitve v pretekle postopke in ponovitve teh postopkov. 

- Zaključek poizvedovanja: zaključek dela in odjava iz sistema. 
 
Marchionini in dr. [25] so v namen podpori celotnemu procesu iskanja informacij predlagali 
ogrodje agilnih pogledov, ki zagotavlja pregled nad celotnim procesom iskanja ter sistemsko 
podporo temu procesu.  Poudarjajo namreč pomembnost nemotene interakcije med različnimi 
pogledi, ki so namenjeni podpori procesu iskanja informacij – t.i. primarni pogledi, pregled 
celote, predogledi, ponoven pregled, periferni pogled in deljeni pogled. Primarni pogled je 
predstavljen z že pridobljenimi dokumenti in listo rezultatov. Pregled celote  kaže začetne točke 
in uporabniku pomaga pri orientaciji ter pregledu možnosti, ki jih ima na voljo. Predogled pokaže 
uporabniku, kaj se zgodi ob posamezni odločitvi, s čimer mu omogoči informirano odločitev. 
Ponoven pregled  uporabniku omogoča pregled prejšnjih odločitev, s čimer nudi pregled nad 
zgodovino iskanja. Periferni pogled uporabniku kaže informacije v ozadju, ki bodo morda 
zanimive kasneje, niso pa predmet zanimanja v tem trenutku. Deljeni pogled pa kaže dejanja in 
stanja iskalnih akcij, ki jih izvajajo drugi ljudje.  
 
 
6.3.1Standardizacija sistemov 

Standardizacija sistemov bi omogočila in zagotovila konsistentnost funkcij ter ponujenih 
možnosti različnih sistemov. Standardizacija je še en poizkus enotenja uporabniških vmesnikov, 
kjer je osnovni namen lajšanje uporabe. Taylor [50] pri tem ugotavlja, da enoten standard ne 
obstaja, temveč obstajajo le širše smernice in predlogi, pri čemer različni ponudniki razvijajo in 



Uporabniški vmesniki sistemov za poizvedovanje                                                                                       90 

predstavljajo različne nove funkcionalnosti. S tem pripomorejo k razvoju boljših vmesnikov ter 
bolj prijetni uporabi. Čeprav razvoj novih funkcionalnosti nosi pozitivno konotacijo, pa različni 
ponudniki dajejo različim aspektom sistema različno stopnjo pomembnosti, kar pomeni 
morebiten drugačen poudarek za podobne funkcionalnosti (delno tudi zaradi konkurenčne narave 
ponudnikov). To pripelje do ugotovitve, da prav različni poudarki na funkcionalnostih pomenijo, 
da enotnega uporabniškega vmesnika ni mogoče ponuditi.  

Taylor, na primeru OPAC-ov predlaga standardizacijo na sledečih področjih [50]: prikaz 
rezultatov, osnovne iskalne poizvedbe, obravnava začetnih členov, uporaba Booleovih 
operatorjev, krnjenja besed in operatorja bližine ter postavljanje ločil. Podobno Chow razlaga 
osnovne iskalne funkcije, ki jih nudi večina tekstualnih sistemov za poizvedovanje,  s čimer se 
zagotavlja določena stopnja standardizacije iskalnih vmesnikov [15]: boolovi operatorji, operator 
bližine, razpon iskanja, omejitve iskanja, krnjenje. 

Omenjena avtorja se osredotočata predvsem na funkcionalni vidik sistema za poizvedovanje – 
osnovne iskalne funkcije sistemov za poizvedovanje ter njihovih uporabniških vmesnikov. 
Vendar pa se moč in kakovost posameznega uporabniškega vmesnika skrivata tudi v drugih 
funkcijah in lastnostih. Iz uporabniškega vidika je tako uporabniški vmesnik prijazen [53], 
uporaben [77] in splošno kakovosten, kadar uporabniku nudi podporo v procesu iskanja – 
dostopno pomoč ter preglednost.  
 
 
6.3.2 Navigacija 

Navigacija po sistemu je določena v okviru informacijske arhitekture. Smiselna informacijska 
arhitektura predstavlja osnovno zahtevo, ki omogoča in lajša iskanje informacij ter uporabo 
posameznega sistema, saj zagotavlja preglednost nad sistemom ter nad aktivnostmi. Za 
uporabnika je smiselna intuitivna navigacija, ki ne zmoti njegovega toka mišljenja ter 
konsistentna terminologoija čez celoten sistem. Bistvo dobre navigacije je v organizaciji 
informacij ter funkcij, s čimer se podpira uporabnost in veča verjetnost najdbe informacij [14].  
Preglednost nad vsebinami sistema ter celotnim sistemom namreč omogoča lažje iskanje. Bater 
npr. govori o tematskih zemljevidih (angl. topic maps), ki predstavljajo (običajno digitalno) 
kazalo vsebine za določeno zbirko informacijskih virov. Tematski zemljevidi se od običajnih 
papirnatih kazal razlikujejo ravno zaradi njihove digitalne oblike, ki presega klasični 
dvodimenzionalni zapis. Primarni namen tematskih zemljevidov je po Baterju “zagotavljanje 
kontekstualnega okolja, znotraj katerega je moč interpretirati in upravljati z tematsko pokrajino 
zbirke informacijskih virov” [8].  
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6.3.3 Fasetno iskanje 

Dokumenti in objekti, ki so predmet iskanja imajo v vsebinskem smislu več dimenzij, t.j. 
posamezen dokument istočasno obdeluje različne tematike [25, 44]. Dodeljevanje kategorij oz. 
faset je zato smiseln način za opisovanje posameznih dokumentov. Le-ti tako pridobijo potrebno 
širino, ki omogoča lažjo najdbo. Fasete opisujejo lastnosti objektov, ne pa objektov samih. S tem 
dosežemo, da posamezen objekt ni opredeljen le na enem mestu, temveč so njegove različne 
lastnosti opredeljene v različnih fasetah20

 

. Kalbach fasete opredeli kot vzajemno izključujoče se 
dimenzije ali lastnosti posameznih objektov, ki jih fasete opisujejo [27].  

Fasetno oz. usmerjeno iskanje je iskanje z uporabo različnih kriterijev [55]. Če je dokument 
opisan  s serijo kategorij oz. faset, hkrati pa tudi posameznih atributov (npr. vir, datum, žanr, 
avtor) in uporabniški vmesnik dopušča manipulacijo s temi etiketami, potem je za uporabnika 
iskanje lažje [25].  
 
 
6.3.4 Osnovni operatorji – pripomočki za iskanje informacij 

Namen operatorjev v sistemih za poizvedovanje je v omejevanju iskanja ter s tem omogočanjem 
doseganja višje stopnje ujemanja rezultatov z potrebami uporabnikov. V terminologiji evalvacije 
sistemov za poizvedovanje bi to pomenilo večanje natančnosti ter manjšanje presežnega priklica. 
 
Boolovi operatorji: uporaba Booleovih operatorjev uporabniku omogoča kombiniranje iskalnih 
fraz v dani poizvedbi, vendar pod določenimi, vsiljenimi, pogoji [15]. Boolovi operatorji21

- IN: se uporablja za krčenje iskanja, saj dopušča iskanje in pridobivanje rezultatov, ki 
vsebujejo vse besede, ki jih operator ločuje. 

  
definirajo odnose med besedami ter skupinami besed: 

- ALI: se uporablja za širitev iskanja, saj dopušča iskanje in pridobivanje rezultatov, ki 
vsebujejo vsaj eno od besed, ki jih operator ločuje. Količina najdenih rezultatov s tem 
naraste. 

- NE: se uporablja za krčenje iskanja, saj dopušča iskanje in pridobivanje rezultatov, ki ne 
vsebujejo besede, ki se pojavi za operatorjem.  

                                                           
20 Faseta je lahko opredeljena tudi kot kategorija. 
21 Večina sistemov za poizvedovanje pozna Booleove operatorje ter ima osnovni IN že avtomatično vgrajen v 
iskanje.  
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- ( ): združuje besede ali fraze ob uporabi Boolovih operatorjev, obenem pa nakazuje na 
prednostne odnose med besedami (t.j. vrstni red, po katerem naj bodo odnosi določeni z 
operatorji upoštevani). 

 
Krnjenje besed: krnjenje (angl. truncation) omogoča iskanje različnih oblik enake besede, t.j. 
besede z enakim korenom. Krnjenje besed se lahko izvaja na več načinov, npr. krnjenje zadnjega 
dela besede (levo krnjenje), krnjene sprednjega dela besede (desno krnjenje) in prikrivanje črk 
znotraj besede. Običajno se krnjenje izvaja z znakom ‘*’. Nekateri sistemi pa poznajo tudi 
krnjenje oz. prikrivanje črk z znakom ‘?’.  
  
Operatorji bližine: omogočajo iskanje, pri katerem uporabnik določi kontekst, v katerem naj se 
nahajajo besede iz iskalne fraze. Kontekst določijo s pomočjo opreatorja bližine tako, da določi 
ali naj se besede v iskalni frazi v določenem dokumentu nahajajo ena zraven druge, ali naj bo 
med besedama ena ali več besed, ali naj se besede nahajajo v istem odstavku, ipd. 
  
Razpon iskanja: je uporabljan pri numeričnem iskanju. S pomočjo določanja razpona določimo 
obseg pridobljenih rezultatov oz. dokumentov. Običajno je moč uporabiti sledeče postavke: večje 
kot (>), manjše kot (<), enako (=), ni enako (/= ali <>), večje ali enako (>=), manjše ali enako 
(<=). S pomočjo teh operatorjev določimo natančne pogoje v iskalni frazi. 
 
Omejitve iskanja: ker je podatkovna baza sestavljena iz različnih polj, ki vsebujejo različne kose 
informacij je moč omejiti iskanje na točno določena polja. Različni sistemi za poizvedovanje 
nudijo različne možnosti za tovrstne omejitve, običajno pa vsi omogočajo omejitve iskanja glede 
na avtorja, časovno obdobje, točno določeno leto, iskanje le po naslovnem polju, ipd. 
 
 
6.3.5 Način predstavitve rezultatov iskanja 

Predstavitev rezultatov iskanja predstavlja kritično komponento iskalnega cikla [25]. Rezultati 
iskanja so največkrat zapisani v obliki seznama najdenih dokumentov oz. predmetov. Seznam 
obsega naslove dokumentov, vključujoč morebitne ključne besede ter nekatere podatke, ki 
opisujejo najdeni dokument. V primeru spletnih iskalnikov so to metapodatki o avtorju, datum, 
velikost, vir (spletni naslov oz. URL) ter kratek povzetek dokumenta ali izbran del dokumenta. V 
primeru digitalne knjižnice je podobno izpisan naslov, avtorji, datum objave, vir ter kratek 
povzetek. To reprezentacijo dokumenta Hearst poimenuje nadomestek dokumenta (angl. 
document surrogate) in predstavlja prvi stik uporabnika z želeno informacijo. Moderni iskalni 
nadomestki v povzetku vsebujejo tudi iskalčevo iskalno frazo – t.i. KWIC (keyword-in-context) 
iz dokumenta izloči dele stavkov, celotne stavke ali skupine stavkov, ki vsebujejo iskalno frazo. 
Ta način uporabniku prikaže kontekst v katerem je fraza v dokumentu uporabljena. Seznam 
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dokumentov oz. nadomestkov dokumentov je glavna značilnost predstavitve rezultatov, zato se 
nadaljne lastnosti predstavitve rezultatov navezujejo nanje [25]. 
 
Seznam dokumentov običajno izpolnjujejo številni detalji, ki iskalcu omogočijo lažjo izbiro med 
pridobljenimi rezultati. Med temi detajli so npr. premišljen način postavitve rezultatov, stil 
pisave, barva teksta in razmak med rezultati. Te navidezne malenkosti na splošno veliko 
pripomorejo k prijaznosti uporabniških vmesnikov. Ena temeljnih lastnosti, ki bo zagotovila 
uporaben vmesnik je preglednost. Zato je poudarek na postavitvi in razmaku rezultatov v 
seznamu tako pomemben.  Uporabne funkcije pri predstavitvi rezultatov (primeri so predvsem za 
spletne iskalnike) so tudi [25]:  

- Osvetljevanje iskalnih fraz: osvetljevanje se nanaša na spremembo izgleda delov teksta v 
namen izpostavljenosti. Najpogosteje osvetljevanje fraz poteka z obarvanjem ozadja 
iskalne fraze znotraj teksta. Osvetljevanje je moč uporabiti pri seznamu rezultatov ter v 
dokumentih samih. 

- Omejeno število rezultatov/zadetkov na strani: število prikazanih zadetkov je odvisno od 
posameznega sistema. Spletni iskalniki običajno prikažejo 10 zadetkov na stran. Linden 
oceni [25], da je povečanju števila zadekov na stran sledilo 20% znižanje prometa. Razlog 
za to je bil čas trajanja nalaganja rezultatov, ki je bil pri 3x povečanemu številu zadetkov 
več kot 2x daljši.  

- Kratek predogled vsebine: grafični uporabniški vmesniki omogočajo prikazovanje vsebine 
celotnega dokumenta, kadar uporabnik klikne na tekst oz. ikono, ki predstavlja dokument. 
Dokument se lahko odpre v novem oknu, ali pa nadomesti seznam rezultatov, nekateri 
sistemi pa omogočajo tudi predogled v pomanjšani verziji, brez da uporabnik zapusti 
stran. 

- Označevanje različnosti rezultatov: nekateri spletni iskalniki podpirajo različnost 
rezultatov iskanja. Ta funkcija je uporabna predvsem za dvoumne poizvedbe, kjer se 
določena fraza lahko nanaša na več različnih rezultatov oz. tematik. Različne tipe 
rezultatov ločijo horizontalne črte. 

- Globoke povezave: omogočajo prikaz globljih stopenj na posamezni spletni strani ter 
dostop do njih preko bližnjic. Globlje stopnje običajno prikazujejo pomembnejše 
podstrani znotraj glavne spletne strani. 

- Mešani rezultati in vrste medijev: spletni iskalniki pogosto združujejo rezultate iz 
številnih informacijskih virov. Na ta način je med rezultati moč zaslediti naslove novic, 
splošne informacije, različne spletne strani, slike, filme, … 
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- Omogočanje razvrščanja rezultatov po različnih karakteristikah: običajno je to 
funkcionalnost fasetnih sistemov. Omogoča pregled kategorij rezultatov, nekateri sistemi 
pa dopuščajo tudi razvrščanje glede na datum (od starejše do novejše) 

 
 
6.3.6 Pomoč uporabnikom  sistema 

Funkcija pomoči je osredotočena na uporabnike sistema, ki se ob interakciji s sistemom ne 
znajdejo oziroma jim le-ta povzroča težave. Probleme z uporabo sistema se tipično pripisuje 
začetnikom, t.j. uporabnikom brez oziroma z malo znanja uporabe sistema ter uporabnikom, ki 
sistem redko uporabljajo [65]. Cool in Xie [18] sta ugotovila, da so mehanizmi pomoči 
pomembne komponente sistemov za poizvedovanje, vendar pa so redko uporabljeni. Dworman in 
Rosenbaum [79] sta identificirala pet razlogov, zakaj ljudje neuspešno uporabljajo mehanizme 
pomoči oziroma zakaj jih sploh ne uporabljajo:  

- uporabniki ne vidijo, da so jim na voljo mehanizmi pomoči, 
- uporabniki ne želijo zapustiti trenutnega iskanja, zato da bi začeli iskati pomoč, 
- uporabniki se bojijo zapustiti trenutno iskanje, 
- uporabniki ne želijo priznati poraza ali pa napačno mislijo, da bodo lahko sami našli 

rešitev znotraj sistema, 
- uporabniki raje uporabljajo implicitno pomoč (npr. iskalni nasveti, kratka navodila) kot pa 

eksplicitno pomoč. 
 

Sistemi za poizvedovanje v vsakem primeru predstavljajo pomoč posameznikom pri razreševanju 
določenega informacijskega problema, vendar pa te funkcije ne opravljajo, če jih uporabniki ne 
znajo uporabljati. Mehanizmi pomoči pri sistemih za poizvedovanje so pomemben aspekt, ki 
lahko nudi pomoč uporabnikom, vendar pa je moč izpostaviti dva predpogoja uspešnosti – prvi 
je, da nudijo zadovoljivo pomoč, drugi pa, da jih uporabniki znajo in želijo uporabljati. 
 
 
 
6.4 Načrtovanje iskalnih vmesnikov 
  
Poudarek uporabniških vmesnikov je v omogočanju interkacije med sistemom in uporabnikom. 
Sistemi za poizvedovanje tako omogočajo iskanje informacij, njihovi uporabniški vmesniki pa 
naj uporabnikom nudijo podporo pri iskanju informacij. Različne funkcije t.i. iskalnega vmesnika 
naj omogočajo intuitivno iskanje informacij in relativno nizko stopnjo ukvarjanja z delovanjem 
sistema [33].  
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Prvi fizični korak v iskanju informacij predstavlja izbira informacijskega vira ter povezava s tem 
virom. Drugi korak je omejitev iskanja s pomočjo usmerjenega iskanja, ki ga poseduje večina 
sistemov za poizvedovanje. Tretji korak predstavlja vpisovanje iskalne fraze v iskalno okno, oz. 
izbira kategorij v fasetnem iskanju. Do te točke gre večinoma za popolnoma enosmeren tok 
interakcije, saj reakcijo s strani sistema pridobimo šele z pritiskom na tipko ‘enter’. Ob aktivaciji 
sistem za poizvedovanje izvede proces pridobivanja informacij izmed izbranih oziroma 
označenih informacij in najdeni zadetki se v relativno kratkem času izpišejo v rezultatih iskanja. 
V tem trenutku iskanje informacij zopet postane kognitiven proces, pri katerem ima sistem za 
poizvedovanje precej majhno vlogo. Uporabniški vmesnik nastopa le v določenih fazah procesa 
iskanja informacij – zato naj v tistih fazah podpira iskalca v njegovih aktivnostih. 
 
Chowdhury [15] izpostavi 4-fazno ogrodje načrtovanja uporabniških vmesnikov, ki se 
osredotočajo na osnovne faze  procesa iskanja informacij:  

- 1. faza – formulacija: formulacija iskanja vsebuje izbiro informacijskega vira, pretvorbo 
informacijske potrebe v iskalno frazo in izvedbo iskanja preko iskalnega vmesnika. V 
namen izbora vira naj imajo posamezne zbirke oz. podatkovne baze na voljo opis svoje 
vsebine (npr. digitalne knjižnice seznam informacijskih virov in zbirk med katerimi 
posameznik lahko izbira). Oblikovanje iskalne fraze od uporabnika zahteva poznavanje 
možnosti, ki jih nudi sistem (npr. operatorji in različne konvencije, ki pripadajo 
posameznim sistemom), zato naj bodo le-te predstavljene. 

- 2. faza – akcija: ob pritisku na tipko, ki sproži iskanje, mora posameznik počakati na 
produkcijo rezultatov. Dolgotrajnost postopka je lahko včasih za uporabnika neprijetna, 
zato je smiselno ponuditi informacije o trajanju oz. o trenutnem stanju postopka. 

- 3. faza – pregled rezultatov: različni vmesniki nudijo različne načine pregleda rezultatov, 
pri čemer uporabniku nudijo možnost izbire predstavitve. Nekateri vmesniki dopuščajo 
izbiro velikosti prikazovalnika, format prikazovalnika, zaporedje pridobljenih rezultatov 
(npr. po avtorju, datumu, ipd.), predstavitev s pomočjo tehnik vizualizacije, format 
pridobljenih rezultatov, ipd. Bistvo je v uporabniškem nadzoru ter prilagajanju  potrebam 
uporabnikov. 

- 4. faza – prečiščenje: neuspešno ali nezadovoljivo iskanje zahteva ponovitev oz. 
prečiščenje iskanja. Nekateri vmesniki od uporabnikov zahtevajo ponovno izvedbo 
iskanja z novo iskalno frazo, drugi pa omogočajo ponovno iskanje na podlagi že 
pridobljenih rezultatov (vsakemu iskalnemu nizu je pripisana številka, ki jo lahko 
uporabnik kadarkoli prikliče in iskanje nadaljuje na podlagi pridobljenih rezultatov).  
 

S pomočjo razumevanja štirih glavnih faz v procesu poizvedovanja po informacijah lahko 
identificiramo posamezne korake poizvedovanja ter najdemo ustrezne pripomočke, ki 
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uporabnikom pomagajo pri iskanju. Scheniderman [15], Vilar in Žumer [53] in Hearst [25] 
navajajo osnovne karakteristike, ki naj bi jih zaradi specifičnosti svojega namena posedoval 
uporabniški vmesnik sistemov za poizvedovanje oz. iskalni vmesnik. Namen teh karakteristik, 
zahtev oz. vodil je v zagotavljanju uporabnikom pomoči in preglednosti nad sistemom, 
interakcijo s sistemom ter procesom poizvedovanja: 

- vmesnik mora biti nezahteven za uporabo; omogočati mora hitro in enostavno učenje 
oziroma spoznavanje, 

- zmanjšana naj bo obremenitev kratkoročnega spomina uporabnikov; sistem naj beleži 
dosedanje aktivnosti ter uporabniku omogoči dostop do že izvedenega koraka; uporabnik 
ne sme biti preobremenjen s kognitivnimi obremenitvami (pomnjenjem, odločanjem ipd.), 

- obstaja naj konsistentnost v terminologiji, izgledu, navodilih, fontih in barvah, pri čemer 
naj bo prepoznana pomembnost estetike in malih detajlov, 

- če je mogoče, naj bodo vmesniki za izkušene in neizkušene uporabnike ločen, sicer naj 
nudi bližnjice za izkušene uporabnike, 

- nuditi mora primeren in informativen odziv o uporabljenih virih in poizvedbah,  
- uporabniki naj ob zaključku iskanja vedo, da so preiskali celotno zbirko ali da so 

pregledali vse predmete s seznama, 
- “oproščati” mora uporabnikove napake, oziroma biti do njih kar se da toleranten, 
- dovoljen naj bo preklic, s čimer je uporabnikom omogočena razveljavitev ali sprememba 

koraka, 
- omogočena naj bo podpora uporabniški kontroli, pri čemer naj imajo uporabniki možnost 

spremljati potek iskanja ter možnost specificiranja posameznih parametrov, s pomočjo 
katerih lahko iskanje nadzorujejo; vmesnik mora zbujati občutek nadzora nad sistemom; 
uporabniški nadzor naj bo uravnan s pomočjo avtomatiziranih akcij, 

- sporočila za javljanje napak naj bodo kratka in natančna, 
- v iskalnih okencih naj bo dovolj prostora za večje količine teksta, 
- informacije mora predstaviti na logičen in sistematičen način, njihova količina naj ne bo 

ne prevelika ne premajhna, 
- vsebovati mora kakovostna in razumljiva navodila in različne vrste pomoči, 
- omogočati mora čimbolj neovirano gibanje po “prostoru” sistema za poizvedovanje, 
- omogočati mora enostavno izvajanje poizvedovanja, dela z zadetki in drugih akcij, 
- omogočati mora možnost izbire, kako bo uporabnik izvedel določeno akcijo, 
- uporabnik mora v vsakem trenutku vedeti, na katerem mestu v sistemu se nahaja, in kaj 

lahko v določenem trenutku stori, 
- uporabniku ni potrebno podrobno poznati delovanja sistema, da bi ga lahko uspešno 

uporabljal. 
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Iskalni vmesniki skrbijo za potrebe različnih tipov uporabnikov, saj so predmet uporabe različnih 
profilov ljudi, zato naj bi bili enostavni za uporabo. Predvsem naj ne bi zahtevali posebnega 
učenja. Nash in Wilson ugotovita, da končni uporabniki ne želijo uporabljati kompleksnih 
sistemov za poizvedovanje – želijo se izogniti dolgemu urjenju in običajno sistema ne uporabljajo 
dovolj pogosto, da bi si zapomnili njegove karakteristike [15]. Največje razlike v uporabi je moč 
opaziti med začetniki in bolj izkušenimi uporabniki, čeprav Tabatabai in Shore [25] ugotovita, da 
je razlika med izkušnjami precej zanemarljiva, saj naj bi imela glaven doprinos k uspešnemu 
poizvedovanju prav iskalna strategija. Zaključita, da so do boljših rezultatov prišli uporabniki, ki 
so imeli boljšo strategijo, ne glede na  stopnjo izkušenosti. 
 
Da uporabnik doseže optimalno stopnjo iskanja informacij mora poznati ali vsaj prepoznati 
omogočene funkcije. Prepoznava funkcij v sistemih za poizvedovanje mu lahko omogoči 
uporabo večjega števila sistemov z manjšim naporom ob tranziciji med sistemi. Sistemi naj zato 
nudijo transparentnost osnovnih iskalnih funkcij v preglednem delu sistema ter pomoč ob iskanju. 
Zaradi velikega števila sistemov za poizvedovanje ter različnosti njihovih uporabniških 
vmesnikov ne moremo računati na to, da nam bo znanje uporabe enega sistema zagotovilo 
nemoteno uporabo drugega, lahko pa poznavanje uporabe enega sistema pripomore k uporabi 
sorodnih sistemov.  
 
Sistemi dopuščajo več načinov iskanja informacij. Ločevanje med dvema glavnima načinoma 
iskanja informacij, t.j. brskanjem (iskanjem informacij brez vnaprej določenega cilja) in iskanjem 
(iskanjem informacij z natančno določenim ciljem) je pomemben aspekt v podpori procesu 
iskanja informacij. Vmesniki, ki omogočajo oba načina iskanja informacij namreč pri tem 
dopuščajo večjo svobodo. Taylor zaključi, da bi bil v najboljšem možnem sistemu moč uporabiti 
številne iskalne možnosti ter poizvedovalne tehnike [50]. 
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7 Sklepne ugotovitve 
 
 
Informacijsko aktivnost posameznikov je moč ponazoriti s silnicami v magnetnem polju, kjer 
nenehno delujoče sile tvorijo aktivno polje. Sile predstavljajo potrebe po informacijah, ki 
posameznike nenehno vlečejo v aktivnost pridobivanja želenih informacij. Za pridobitev ustrezne 
informacije se posamezniki obračajo na več strani – informacije iščejo pri družinskih članih, 
vrstnikih, v knjižnicah ter na spletu. Prav slednji predstavlja vseprisoten družbeni fenomen, čigar 
pojavnost spreminja tudi načine pridobivanja informacij. Spletni sistemi za poizvedovanje s 
komercializacijo interneta za vedno širše množice ljudi nastopajo kot eden osnovnih mehanizmov 
dostopa do informacij.  
 
Ukvarjanje z informacijami ter njihovim pridobivanjem je področje, ki je aktivno odkar so 
informacije na voljo kot del človeškega znanja. Z razvojem tehnologije pa je zanimanje za 
različne aspekte proučevanja pridobivanja informacij le še raslo. Pri tem sta pomembna tako 
tehnološki kot tudi uporabniški vidik, ki skupno pot najdeta v vedno večjem zanimanju za razvoj 
kakovostnih in zadovoljivih uporabniških vmesnikov. Slednji predstavljajo mehanizem 
interakcije med človekom in računalnikom.  
 
Sistemi za poizvedovanje s svojimi funkcijami predstavljajo podporo pri iskanju informacij ter 
posameznikom lajšajo izvedbo tega procesa. Kljub tovrstni podpori pa poizvedovanje po 
informacijah še vedno predstavlja kombinacijo interaktivne (uporabnikova interakcija s 
sistemom) ter kognitivne (uporabnikova kognitivna aktivnost) dejavnosti. Marchionini [105] 
zagovarja, da za uspešno iskanje preko sistema za poizvedovanje niso pomembne le izkušnje s 
sistemom, pač pa tudi drugačne vrste izkušenj, npr. izkušnje znotraj posamezne domene ali pa 
izkušnje v iskanju informacij na splošno. Cool in Xie [18] podobno poudarita, da t.i. obljuba o 
univerzalnem dostopu do informacij za vse ne more biti realna, če se ljudje ne bodo naučili 
efektivno uporabljati teh sistemov.  
 
Opravljena raziskava je bila orodje za pridobitev vpogleda v iskalne navade različnih 
uporabnikov. Večina že opravljenih raziskav je osredotočena na bolj usmerjene uporabnike, npr. 
mlade raziskovalce, strokovnjake z določenega področja ali študente, medtem ko raziskava, ki je 
bila narejena za namene te magistrske naloge, prikazuje aktivnosti pri iskanju informacij s strani 
širše slovenske javnosti. Med glavnimi ugotovitvami te raziskave so:   

- identifikacija uporabniških razlogov za neuspešno najdbo informacij,  
- opazke glede procesa iskanja informacij, ki uporabnikom predstavlja enkraten in 

zaključen dogodek, pri čemer želijo do zadovoljive informacije priti hitro in brez 
pretiranega napora, 
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- ugotovitev o pomankljivi uporabi funkcij nudenih s strani iskalnih vmesnikov v namen 
podpore pri iskanju informacij.  
 

Različne funkcije sistemov za poizvedovanje usmerjajo miselni tok ter z manjšanjem kognitivne 
obremenitve podpirajo dejavnost uporabnika – uporabnik naj namreč ob uporabi sistema ne 
izgublja časa z ukvarjanjem s sistemom, temveč naj se ukvarja z nalogo, ki ga je pripeljala do 
uporabe sistema. S pomočjo opravljene raziskave je bilo nakazano, da uporabniki redko koristijo 
številne funkcije, ki bi jim lahko pomagale pri iskanju informacij (npr. napredno iskanje ter 
mehanizmi pomoči). Običajno uporabljajo le osnovne ukaze ter pregledovanje. Ob tem je 
potrebno poudariti, da posamezniki večine funkcij ne uporabljajo, ker jim osnovno iskanje 
povsem zadostuje ali pa funkcij ne znajo uporabljati. Tabatabai in Shore [25] sta v svoji raziskavi 
pokazala, da so običajno bolj izkušeni uporabniki tisti, ki so manj zadovoljni z rezultati iskanja, 
ker se zavedajo obstoja še več relevantnih informacij. Uporabniki, ki informacije iščejo 
pogosteje, želijo bolj natančne in relevantne rezultate ter v ta namen uporabljajo napredna orodja 
iskanja, torej izkoriščajo dodatne funkcije. V kolikor je to na eni strani pozitivno pa je na drugi 
strani preobremenjevanje z razmišljanjem o morebitnih dodatnih informacijah vzrok 
informacijske anksioznosti, t.j. občutkov povezanih s preveliko ali premalo količino dostopnih 
informacij [23, 63]. Na drugi strani manj izkušeni uporabniki, ter tisti, ki informacije iščejo 
redkeje, najdeno informacijo dokaj hitreje ocenijo za zadovoljivo.  
 
Razlike med samimi uporabniki torej pomembno vplivajo na izvedbo procesa iskanja. V 
navedenih raziskavah je bilo ugotovljeno, da je uspešnost iskanja informacij pogojena z osnovno 
informacijsko pismenostjo, kjer pride do izraza tudi razlika med izkušenimi uporabniki in 
začetniki, s poznavanjem tematike v okviru katere izvajamo iskanje, z osebnostnimi lastnostmi 
ter posamezno nalogo, ki je bila razlog za samo iskanje. Posamezniki bi za iskanje dotične 
informacije morali posedovatii specifična znanja, ki bi jim pomagala, da se jim želene 
informacije ne bi izmuznile. Znanja bi jim prav tako omogočila oceno relevantnosti in 
kredibilnosti ter iz teh dveh atributov izvedene kakovosti pridobljene informacije. Uporabniki naj 
se tako zavedajo, da je znanje uporabe sistemov za poizvedovanje v okolju IKT nujno potrebno, 
preden le-te lahko optimalno uporabljajo. Prvi korak k temu je uporaba mehanizmov pomoči v 
sistemih za poizvedovanje, katerih naloga je uporabniku prikazati funkcije, ki so na voljo ter ga 
poučiti o samem sistemu. Ker Dworman in Rosenbaum [79] ugotovita, da uporabniki ne marajo 
pomoči (že sama uporaba te besede jim daje občutek nesposobnosti) naj pomoč ne bo le v obliki 
navodil, kamor se uporabnik obrne namensko, ampak naj bodo osnove tehnike in funkcije 
uporabniku prikazane kot namig za iskanje – integrirane v osnovno iskalno stran.  
 
Usposobljenost za kakovostno izvedeno iskanje informacij predstavlja osnovo za informacijsko 
samozadostnost, ki označuje samostojnost ljudi v različnih fazah iskanja in pridobivanja 
informacij. Informacijska samozadostnost pomeni, da zna posameznik sam poiskati želeno 
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informacijo, torej ve kje se ta nahaja in kako lahko do nje pride. Predstavlja koncept, ki ga je 
potrebno podpirati in ga izpostavljati med izobraževanjem (tako rednim kot vseživljenjskim)  – 
gre za učenje iskanja, načinov (strategij in tehnik) iskanja, kanalov in virov iskanja, lokacij ter 
mest kjer se nahajajo informacije, konceptov relevantnosti in kredibilnosti informacijskih virov in 
informacij ter seveda spoznavanje raznovrstnih sistemov za poizvedovanje, ki uporabniku nudijo 
direkten dostop do informacij. 
 
Za uporabnika je tako v procesu iskanja informacij pomembna identifikacija problemske domene, 
infomacijske potrebe, ki bo obstoječi problem razrešila, vzpostavitev dobre strategije ter uporaba 
različnih tehnik poizvedovanja. Vse to naj vključuje tudi izbor sistema oz. informacijskega vira 
ter razmislek o želeni informaciji, njeni reprezentaciji ter ob najdbi tudi o njeni kredibilnosti. Kot 
ugotovita Rieh in Hilligoss [43] uporabniki informacijo zase precej hitro ocenijo kot kredibilno, 
medtem ko v primeru iskanja informacije za koga drugega kriteriji za kakovost informacije 
postanejo mnogo bolj strogi ter tako nakažeta na (pre)nizko stopnjo zahtev po kredibilnosti 
informacij s strani posameznikov. Če ne gre za neko specifično informacijo, ki jo je moč pridobiti 
le v enem sistemu, je za uporabnika smiseln pregled večih sistemov. Različni sistemi namreč 
omogočajo različne tehnike iskanja ter na ta način tudi pridobitev več različnih informacij, s 
pomočjo katerih se lahko odloča o kredibilnosti drugih informacij. Seveda pa je nujno potrebno 
izpostaviti tudi vprašanje zahtevnosti in kompleksnosti posamezne želene informacije. 
 
Iskanje informacij v sodobnem okolju je, kot številne druge dejavnosti, večplastne narave. Ker  
poteka preko sistemov za poizvedovanje (digitalno) tu obstaja več dvojnosti: dvojnost glede 
vključenih entitet – uporabnik vs. računalnik, dvojnost znotraj uporabnikov teh sistemov – 
pripravljenost vs. nepoznavanje ter dvojnost pridobljenih informacij – kredibilnost ter 
relevantnost vs. nekakovost. Za uspešno izveden proces iskanja informacij tako posameznik 
potrebuje ustrezen in delujoč sistem, znanje in občutek za informacije, ki mu kumulativno 
omogočajo najdbo želene informacije – saj, kot ocenjuje Peters “tudi najboljša informacija je 
neuporabna, če je uporabnik ne more najti” [39]. 
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DODATEK A: Anketni vprašalnik 
 
Pozdravljeni, 
 
v svojem magistrskem delu analiziram proces iskanja informacij pri posameznikih, zato potrebujem vpogled v 
posamezne elemente iskanja.  V ta namen prosim za 5 minut vašega časa. Pred vami je kratka anonimna anketa na 
temo iskanja informacij preko spletnih iskalnikov. 
 
 

1. Starost:  
2. Spol: 
3. Izobrazba: 

 
 

4. Kje najpogosteje iščete informacije (podatke, dejstva, …)? 
- na spletu  
- v knjižnici  
- osebno (po telefonu) pri viru informacije 

 
5. Katerim virom informacij bolj zaupate? 

- tiskanim  
- spletnim  

 
6. Kako iščete informacijo na spletu? 

- preko spletnega iskalnika (npr. Google, Yahoo!) 
- z vpisom direktnega naslova strani (URL) v spletni brskalnik (Interet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Opera, Safari) 
 

7. Kako pogosto iščete informacije preko spletnih iskalnikov? 
- 1x na dan 
- večkrat na dan  
- 1x na teden 

 
8. V kakšen namen pogosteje uporabljate spletni iskalnik? 

- za najdbo točno določene informacije 
- seznanjanje s tematiko 

 
9. Koliko časa običajno potrebujete, da najdete želeno informacijo? 

- manj kot 5min 
- 5-15min 
- več kot 15min 

 
10. Koliko strani rezultatov običajno preverite? 

- prvo stran 
- prvi 2 strani 
- več kot 2 strani 
- več kot 5 strani 

 
11. Kako oblikujete iskalno frazo? 

- vpišem vprašanje (npr. Koliko tehta odrasla žirafa?) 
- vpišem ključne besede (npr. odrasla žirafa teža) 
- vpišem temo (ključno besedo) in pregledam rezultate (npr. žirafa) 
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12. Po vaši oceni, kakšna je povprečna dolžina iskalne fraze (ki jo vpisujete v iskalno polje)? 

- ena beseda 
- dve besedi 
- tri besede 
- več kot tri besede 

 
13. Ali beležite oz. shranjujete že pregledane razultate? 

- da 
- ne 

 
14. Ali beležite že uporabljene iskalne fraze? 

- da 
- ne  

 
15. Ali ste pri iskanju informacij kdaj uporabili pomoč? 

- da  
- ne 

 
16. Če ste odgovorili z ‘ne’, zakaj ne?  

____________________________________________________________________ 
      

17. Ali se kdaj zgodi, da ne najdete ustrezne informacije? 
- da 
- ne 

 
18. Če ste odgovorili z ‘da’, kako pogosto se zgodi, da ne najdete ustrezne informacije? 

- vsakič, ko iščem informacije 
- 1x na teden 
- 1x na mesec 

 
19. Če ste odgovorili z ‘da’, kakšen je vaš naslednji korak? 

- preoblikujem iskalno frazo 
- zamenjam spletni iskalnik 
- informacijo iščem drugje 
- informacijo vseeno iščem med pridobljenimi rezultati 

 
20. Če ste odgovorili z ‘da’, kaj menite, da je krivo, da ne najdete ustrezne informacije? 

____________________________________________________________________ 
 

21. Katere funkcije spletnih iskalnikov uporabljate? (možnih je več odgovorov) 
- vnos v iskalno polje in pregledovanje razultatov 
- iskanje po kategorijah (slike, filmi, novice, spletne strani, …) 
- napredno iskanje 
- pomoč za uporabo 
- drugo:  

 
22. Kakšne funkcije spletnega iskalnika pogrešate? 

     _____________________________________________________________ 
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