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Izvleček: Razumevanje, kateri elementi in na kakšen način vplivajo na uporabniško
izkušnjo, je ključno za vrednotenje in načrtovanje bibliografskih informacijskih sistemov, ki
bodo uporabniku omogočili pozitivno izkušnjo. Z namenom ugotoviti, kako na uporabniško
izkušnjo vplivajo lastnosti sistema za poizvedovanje in kontekst uporabnika, je bila izvedena
raziskava, pri kateri je bila uporabljena kombinacija treh metod: dnevnika, anketnega
vprašalnika in pol-strukturiranega intervjuja. Pri raziskavi je sodelovalo devet udeležencev,
vsak pa je zabeležil tri izkušnje pri interakcijah z bibliografskimi sistemi. Rezultati so
pokazali, da se lastnosti sistema, ki vplivajo na izkušnjo, razdelijo v dve skupini:
funkcionalnost in estetika. Pri funkcionalnosti na izkušnjo najbolj vplivajo relevantnost
zadetkov, filtriranje, razvrščanje ter število vrnjenih zadetkov, samopopravljajne in
predvidevanje besedila, prikaz podobnih člankov in elementi, ki se vežejo na vir. Estetika
uporabniškega vmesnika na uporabniško izkušnjo ni imela močnega vpliva. Pri vplivu
konteksta na izkušnjo se je kot najbolj pomembna izkazala uspešnost interakcije, rezultati
pa morda nakazujejo tudi na to, da na izkušnjo vplivajo razlog za uporabo sistema, jasnost
informacijske potrebe in interes za temo. Kljub nekaterim omejitvam so bile v raziskavi
identificirane glavne lastnosti, ki vplivajo na izkušnjo, apliciranje teh lastnosti pri
načrtovanju in oblikovanju bibliografskih informacijskih sistemov pa bi pri uporabnikih
lahko ustvarilo pozitivnejšo izkušnjo pri interakciji.
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Abstract: Understanding which elements effect user experience and in what way is key for
designing and evaluating bibliographic information systems that will enable a positive user
experience. The aim of this thesis is to determine how the properties of information retrieval
system and the user context affect the user experience. We conducted a study utilising a
combination of three methods: diary study, survey questionnaire and semi-structured
interview. Nine participants took part in our study and each participant reported three
interactions with bibliographic information systems. The results showed that the system's
properties that influence user experience can be classified into two categories: functionality
and aesthetics. When it comes to functionality, what affects the user experience is relevance
of retrieved results, filtering, sorting and the number of search results, text autocorrection
and autocomplete functions, similar article suggestions and various elements relating to the
selected hit. Aesthetics of the user interface did not seem to significantly affect the user
experience in our study. When it comes to user context, the user experience is most affected
by the success of the interaction. The results indicate that the reason for system usage,
information need clarity and interest in the search topic may also affect the user experience.
Despite some limitations, the study has identified the main elements affecting the user
experience and their application in the design of bibliographic information systems could
create a more positive user experience.
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1 UVOD
Pojem uporabniška izkušnja se nanaša na posameznikovo občutenje in zaznavanje storitev,
produktov ali sistemov. Na pozitivno ali negativno uporabniško izkušnjo vplivajo različni
dejavniki, ki so odvisni od lastnosti informacijskega sistema kakor tudi konteksta uporabnika
(individualnih lastnosti posameznika, konteksta uporabe informacijskega sistema in
podobno). Koncept uporabniške izkušnje se vse bolj uveljavlja tudi na področju
bibliotekarstva in informacijske znanosti kot ključen dejavnik pri evalvaciji in načrtovanju
raznovrstnih storitev in informacijskih sistemov za uporabnike. V nalogi se tako
osredotočamo na uporabniško izkušnjo v bibliografskih informacijskih sistemih. Da bi bile
knjižnice lahko konkurenčne drugim ponudnikom informacij, je potrebno načrtovanje in
oblikovanje takšnih sistemov, ki bodo tehnološko ustrezni, hkrati pa bodo uporabniku
zagotavljaji doživljanje pozitivne uporabniške izkušnje. K temu lahko pripomoremo z
razumevanjem, kateri elementi pozitivno in kateri elementi negativni vplivajo na
uporabniško izkušnjo. Ker raziskav, ki bi se osredotočale na analizo elementov uporabniške
izkušnje v kontekstu bibliografskih informacijskih sistemov, skoraj ni, je cilj magistrske
naloge prav to – opredelitev in razlaga elementov uporabniške izkušnje pri interakciji z
bibliografskimi informacijskimi sistemi.
Teoretični del magistrske naloge na podlagi literature najprej predstavi koncept uporabniške
izkušnje, njeno naravo in vidike, vpliv potreb in čustev na uporabniško izkušnjo ter
dimenzije uporabniške izkušnje. V nadaljevanju teoretičnega dela se naloga usmeri na
uporabnika, in sicer identificira možne vplive konteksta uporabnika pri iskanju informacij v
sistemih za poizvedovanje, predstavi interakcijo med človekom in informacijo v povezavi z
uporabniško izkušnjo ter na kratko opredeli k uporabniku usmerjeno načrtovanje kot osnovo
za načrtovanje pozitivne uporabniške izkušnje. Ker je cilj magistrske naloge identificirati
elemente uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih, je v delu eno
poglavje namenjeno tudi predstavitvi virov, ki raziskujejo uporabniško izkušnjo v kontekstu
bibliografskih sistemov. Teoretični del se zaključi s poglavjem o proučevanju uporabniške
izkušnje, ki zajema predstavitev produktov, dimenzij, metod in glavnih ciljev raziskav, ki se
ukvarjajo z analizo uporabniške izkušnje.
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V empiričnem delu naloge smo elemente uporabniške izkušnje v bibliografskih
informacijskih sistemih poskušali identificirati z raziskovanjem naslednjih vprašanj:
1. Kako na uporabniško izkušnjo vplivajo lastnosti sistema za poizvedovanje?
a) Kako na uporabniško izkušnjo vpliva funkcionalnost sistema?
b) Kako na uporabniško izkušnjo vpliva estetika sistema?
c) Kako na uporabniško izkušnjo vplivajo elementi vmesnika za poizvedovanje?
2. Kako na uporabniško izkušnjo vpliva kontekst uporabnika?
Za odgovore na naša raziskovalna vprašanja smo uporabili kombinacijo treh metod:
dnevnika, anketnega vprašalnika in pol-strukturiranega intervjuja. Devet udeležencev je v
obdobju enega meseca opisalo tri izkušnje z iskanjem v bibliografskih sistemih za
poizvedovanje, z vsako interakcijo je bil povezan tudi kratek anketni vprašalnik, po
zaključenih treh dnevniških zapisih interakcij pa je bil izveden še intervju z udeležencem.
Vsi podatki so bili analizirani s pomočjo programa Microsoft Excel.
Rezultati raziskave so razdeljeni na štiri dele, najprej so prikazani demografski podatki
udeležencev v raziskavi in splošne ocene uporabniške izkušnje. Nato na podlagi analize
dnevniških zapisov predstavimo, kako na uporabniško izkušnjo vplivajo lastnosti sistema,
poglavje pa se zaključi z analizo morebitnih povezav med konteksti uporabnikov in
uporabniško izkušnjo v bibliografskih sistemih za poizvedovanje.

V razpravi magistrskega dela na podlagi analize rezultatov raziskave podajamo odgovore na
zastavljena raziskovalna vprašanja in izpostavljamo ključne ugotovitve. V zaključku
magistrskega dela nato še opredelimo omejitve raziskave ter identificiramo potencialno
uporabnost rezultatov raziskave.
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2 UPORABNIŠKA IZKUŠNJA
2.1 OPREDELITEV UPORABNIŠKE IZKUŠNJE
ISO standard 9241-210 (International Organizational for Standardization, 2010)
uporabniško izkušnjo definira kot »posameznikova zaznavanja in odzivi, ki so rezultat
uporabe ali pričakovane uporabe produkta, sistema ali storitve«. ISO definicija prav tako
navaja, da uporabniška izkušnja zajema vsa posameznikova čustva, prepričanja, preference,
zaznavanja, telesne in psihološke odzive ter obnašanja in dosežke, ki se zgodijo pred, med
in po uporabi produkta oz. sistema ali storitve. Po besedah avtorice O’Brien (2011) ta
definicija dobro prikaže, da se uporabniška izkušnja osredotoča na uporabnika, saj zajema
uporabnikovo motivacijo in pričakovanja kakor tudi njegova dejanja.
Uporabniška izkušnja je kompleksen proces, ki ga je težje definirati, saj je neločljivo
povezan s kompleksnostjo izkušenj posameznika, ki so oblikovane na podlagi preteklih
dogodkov, sedanjih okoliščin in prihodnjih pričakovanjih (McCarthy in Wright, 2004). Na
proces oblikovanja uporabniške izkušnje pa vplivajo različni dejavniki (O'Brien, 2011), na
primer:


lastnosti uporabnika (osebnost, starost, izobrazba, odprtost do novih izkušenj, ipd.),



kontekst (študij ipd.) in



agenti (sistemi, produkti in storitve).

To izpostavita tudi avtorja Hassenzahl in Tractinsky (2006), ki v svojem delu uporabniško
izkušnjo predstavita z naslednjim opisom: »Uporabniška izkušnja govori o tehnologiji, ki
izpolni pragmatične potrebe, pri tem pa se osredotoči na subjektivnost uporabe sistema,
situacijo uporabe ter kompleksnost in dinamičnost interakcije. Uporabniška izkušnja je
posledica uporabnikovega notranjega stanja, lastnosti sistema in konteksta oz. okolja, v
katerem interakcija poteka.«

2.2 NARAVA IZKUŠNJE
Iz opredelitev narave uporabniške izkušnje lahko določimo štiri ključne lastnosti izkušnje:
subjektivnost, celovitost, situacijskost in dinamičnost.
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SUBJEKTIVNOST
Uporabniška izkušnja je »subjektivna«, saj je posledica psiholoških procesov, ki se dogajajo
v posamezniku, ti pa objektivno interakcijo s sistemom spremenijo v subjektivno izkušnjo.
Tako ne glede na to, ali je izdelek objektivno kakovosten ali ne, kakovost nima vpliva, če ni
izkušena pri posamezniku (Hassenzahl, 2010).
O subjektivnosti uporabniške izkušnje govorita tudi Beauregard in Corriveau (2007), pri tem
pa poudarita, da izkušnja izvira iz posameznikovih:


zaznavanj (proces, pri katerem posameznik pridobi in interpretira senzorične
informacije),



čustev (subjektivna stanja zavesti, ki so kritična pri učenju, zaupanju in presoji
kvalitete pri uporabi sistema - sistem lahko vzbudi pozitivna ali negativna čustva, ki
vplivajo na ponovno rabo sistema),



odnosov (presoja sistema, ki po navadi temelji na posameznikovih pričakovanjih in
preteklih izkušnjah) in



misli (mentalni procesi, ki se v posamezniku dogajajo pred, med in po uporabi
sistema).

CELOVITOST
Hassenzahl (2010) piše, da uporabniško izkušnjo sestavljajo zaznavanje, dejanja, motivacija
in kognicija. Izkušnja se zgodi, ko pride do sočasne sprožitve teh procesov in jih poveže v
smiselno in neločljivo celoto. Celovitost tudi pomeni, da o izkušnji razmišljamo izven
okvirjev tega kaj se dela in na uporabniško izkušnjo gledamo širše ter več poudarka dajemo
tudi na druge cilje, kot na primer zakaj se interakcija zgodi in kako interakcija poteka.
SITUACIJSKOST OZ. KONTEKST
Kontekst je osrednjega pomena pri uporabniški izkušnji, saj naj bi bila ta »razumljiva samo
v kontekstu« (Battarbee in Koskinen, 2005). Kontekst je po besedah McCreadie in Rice
(1999) definiran kot »širša slika«, v kateri potencialni uporabnik deluje, v kateri so razviti
in uporabljeni informacijski sistemi ter v kateri obstajajo potencialne informacije. Ta širša
slika zajema tako posameznikov osebni kontekst (npr. za kakšen namen uporablja sistem ali
storitev) kakor tudi kontekst, v katerem je bila informacija ustvarjena (npr. politična klima)
in tudi kontekst, v katerem je bil oblikovan informacijski sistem (npr. organizacijska kultura
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delovnega mesta). Kontekst je pri uporabniški izkušnji tako vedno prisoten in prispeva k
izkušnji posameznika (McCarthy in Wright, 2005).
Schmitt (1999, v Hassenzahl, 2010) v svojem delu zapiše, da izkušnja nikoli ni podobna
drugi, ker je močno odvisna od konteksta oz. situacije, v kateri se posameznik nahaja. Čeprav
naj bi si bile izkušnje med seboj vedno različne, pa avtor pravi, da jih je vseeno mogoče
razvrsti v kategorije in povezati z vzorci izkušenj. Vse te kategorije in vzorci pa lahko
namigujejo na ta, da posameznikove izkušnje niso tako edinstvene in raznolike, kar pravita
tudi avtorja McCarthy in Wright (2004), ki sta izpostavila, da so dejanske izkušnje med seboj
sicer različne, vendar se bistvo oz. jedro teh ne spreminja pogosto.
Vendar kljub temu pri izkušnji ne smemo zanemariti konteksta. Čeprav obstajajo vzorci in
kategorije izkušenj, se ta še vedno navezuje na posamezni produkt, ki ga uporablja dejanski
uporabnik na določenem mestu in zato izkušnja nikoli ne bo obstajala izven konteksta oz.
situacije, v kateri se zgodi.
DINAMIČNOST
Izkušnja je dinamična, saj poteka skozi določeno časovno obdobje. Čas, zaporedje in
pomembnost enkratnih dogodkov močno vplivajo na končno uporabniško izkušnjo, zato je
potrebno interakcijo s produktom skrbno načrtovati. Hassenzahl (2010) tudi poudari, da je
potrebno pri raziskovanju uporabniške izkušnje več časa posvetiti longitudinalnim
raziskavam, saj te omogočajo boljši vpogled v to, kako se izkušnja spreminja in razvija.
POZITIVNOST OZ. IZKUŠNJA VREDNA TRUDA
Čeprav je izkušnja lahko dobra ali slaba, boleča ali prijetna, Hassenzahl (2010) izpostavi, da
je pozitivnosti pri uporabniški izkušnji treba dati večji poudarek. V nasprotju s področjem,
ki preučuje interakcijo med človekom in računalnikom in se osredotoča na odstranjevanje
objektivnih pomanjkljivosti oz. napak, se uporabniška izkušnja osredotoča na elemente, ki
uporabniško izkušnjo naredijo zadovoljivo (ang. satisfiers), na primer izpolnjene potrebe in
nastajajoča čustva. Prav tako pa se osredotoča na elemente, ki uporabniško izkušnjo naredijo
nezadovoljivo (ang. dissatisfiers), primeri teh so na primer tehnične težave in problemi z
učinkovitostjo. Osredotočanje na pozitivno ne pomeni, da negativnim izkušnjam ne
pripišemo

vrednosti,

prav nasprotno. Z obravnavanjem obeh,

zadovoljstva in
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nezadovoljstva, lahko načrtujemo boljše oz. pozitivne izkušnje, ki jih avtor poimenuje tudi
»dragocene izkušnje« ali »izkušnje vredne truda«.

2.3 VIDIKI UPORABNIŠKE IZKUŠNJE
Avtor Knight (2019) je v svojem delu uporabniško izkušnjo predstavil po modelu inženirja
informacijske arhitekture Morvilla (2004). Ta je izkušnjo predstavil z diagramom v obliki
satja, z atributi, ki uporabniško izkušnjo predstavijo na holističen način ter pokažejo, da je
izkušnja več kot samo uporabnost (Slika 1).

DRAGOCENOST

Slika 1: Diagram uporabniške izkušnje po Morvillu (Knight, 2019).

KORISTNOST (ang. useful)
Knight (2019) pravi, da koristnost zagotavlja, da uporabnik pri uporabi produkta zadovolji
svoje potrebe ter želje in reši probleme. Če uporabnik tega pri interakciji s sistemom ni
zmožen, potreba in želja po ponovni uporabi produkta izgineta.
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UPORABNOST (ang. usable oz. usability)
ISO standard 9241-11 (International Organizational for Standardization, 2018) uporabnost
definira kot merilo, ki nam pove, kako učinkovito in s kakšno mero zadovoljstva posameznik
uporablja produkt v določeni situaciji uporabe, sestavljajo pa ga:


Uspešnost (ang. effectiveness), ki nam pove o tem, kako natančno in do kakšne mere
so uporabniki dosegli svoje specifične cilje.



Storilnost/Zmogljivost (ang. efficiency), ki se veže na učinkovito uporabo virov, ki
so bili potrebni za doseganje specifičnih ciljev, npr. potreben vložek časa in napora,
kar uporabniku omogoči, da nalogo v sistemu opravijo hitreje in z manj napora
(Konstantakis, Michalakis, Aliprantis, Kalatha in Caridakis, 2017).



Zadovoljstvo (ang. satisfaction), ki nam pove uporabnikovem pozitivnem odnosu do
sistema.

Knight (2019) povzame, da je pri uporabnikih učinkovitost ključnega pomena, saj je
sestavljena iz učljivosti (ang. learnability) in lahkotnosti uporabe sistema (ang. ease of use),
Lahkotnost uporabe je opredeljena kot stopnja, do katere uporabniki menijo, da lahko sistem
uporabijo brez fizičnega in psihičnega napora (Konstantakis et al., 2017). Čeprav ima
učinkovitost pri izkušnji zelo velik pomen, se pojem učinkovitosti veže samo na uporabniški
vmesnik in ne zajema vseh vidikov uporabniške izkušnje, ki so potrebni za dobro oz.
pozitivno izkušnjo, zato je pomembno, da izkušnjo predstavimo tudi z ostalimi atributi.
ZAŽELENOST (ang. desirable)
Čeprav je pojem zaželenost precej neotipljiv, ta vseeno igra pomembno vlogo pri
uporabniški izkušnji. Ta loči produkt, ki je sicer uporaben, od produkta, ki ga posameznik
dejansko želi uporabiti. Zaželenost je povezana s čustvi, ki jih uporabnik doživi pri
interakciji s produktom, npr. uporabnikova čustvena povezanost z blagovno znamko, kar
močno vpliva na celotno izkušnjo.

NAJDLJIVOST (ang. findable)
Za izvedbo naloge oz. dosego zadanega cilja pri interakciji s produktom mora posameznik
v sistemu najti potrebne informacije na preprost način.
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DOSTOPNOST (ang. accessible)
Sistem oz. produkt mora biti načrtovan tako, da uporabnik pri interakciji najde potrebne
informacije. Pri dostopnosti je prav tako zelo pomembno, da so produkti načrtovani tudi za
ljudi s posebnimi potrebami. Kramer (2018) zapiše, da naj bi se dostopnost oz. načrtovanje
dostopnosti osredotočala predvsem na uporabnike s posebnimi potrebami (npr. slabovidni,
težave pri gibanju idr.), kar bo takšnim posameznikom močno izboljšalo uporabniško
izkušnjo, prav tako pa bo produkt, ki je dostopen za vse, koristil tudi običajnim
uporabnikom.

KREDIBILNOST (ang. credible)
Da je produkt oz. sistem lahko uspešen, mora biti zaupanja vreden in uporabniku tako
omogočiti, da ta zaupa informacijam, ki jih v sistemu pridobi.

DRAGOCENOST (ang. valuable)
Pomembno je, da je sistem oz. produkt dragocen tako končnim uporabnikom kot tudi tistim,
ki razvoj sistema oz. produkta financirajo. Če posameznik v produktu ne vidi vrednosti oz.
koristnosti, je njegov obstoj brez pomena.

2.4 ČLOVEŠKE POTREBE IN ČUSTVA V KONTEKSTU UPORABNIŠKE
IZKUŠNJE
Na izkušnjo pomembno vplivajo čustva in potrebe posameznika. Hassenzahl (2010) pravi,
da čeprav so si izkušnje med seboj različne, si delijo skupno jedro, ki jih opredeljuje.
Psihološke potrebe, kot so npr. razvijanje kompetenc, potreba po stimulaciji, potreba po
samostojnosti, potreba po priljubljenosti, potreba po varnostni ipd., so vse pomembne
komponente izkušnje, saj izpolnjevanje teh potreb v posamezniku vzbudi čustva in smisel
pri uporabi določenega produkta.
Potrebe, ki jih zadovolji sistem, lahko razdelimo v dve skupini, in sicer:
1.

POTREBE, KI JIH ZADOVOLJI PRAGMATIČNOST SISTEMA
Pragmatičnost sistema posamezniku omogoča, da izpolni cilje, ki si jih je zadal
(Hassenzahl, 2003). Te cilji so npr. poiskati knjigo v spletni knjigarni ali katalogu ali
postavitev spletne strani. Pragmatičnost se osredotoča na produkt oz. sistem – njegovo
učinkovitost in uporabnost v povezavi z nalogo, ki jo posameznik v sistemu opravlja
(Hassenzahl, 2008).
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POTREBE, KI JIH ZADOVOLJI HEDONIČNOST SISTEMA
Pri zagotavljanju pozitivne uporabniške izkušnje je pomembno tudi to, da sistem nudi
možnost zadovoljevanja potreb, ki jih ne moremo zadovoljiti samo z uporabnostjo in
učinkovitostjo sistema. Gaver in Martin (2000) pravita, da je pomembno, da tehnologija
zagotovi izpolnjevanje potreb, kot so npr. potreba po zabavi, potreba po presenečenju
in potreba po intimnosti. Te potrebe se vežejo predvsem na hedoničnost sistema in so
pomembne, saj hedonični aspekti skupaj s pragmatičnimi tvorijo celovitost izkušnje
(Hassenzahl in Tractinksy, 2006).

Čustva so tista, ki naredijo izkušnjo mogočo (Lim, Donaldson, Jung, Kunz, Royer,
Ramalingam, Thirumaran in Stolterman, 2008) in so osrednji vidik raziskovanja
uporabniške izkušnje (Hassenzahl in Tractinsky, 2006). Avtorja McCarthy in Wright (2005)
čustva v kontekstu uporabniške izkušnje definirata kot »odločilni dejavnik in rezultat pri
interakciji med posameznikom in tehnologijo«. To pomeni, da čustva močno vplivajo na to,
kako posamezniki načrtujejo uporabo sistema ter kakšna je dejanska interakcija s sistemom,
vplivajo pa tudi na posameznikova zaznavanja in izid teh interakcij (Forlizzi in Battarbee,
2004). Kontekst prav tako igra vlogo pri občutenju čustev ob interakciji s sistemom, saj so,
po besedah Hassenzahla in Tractinsky (2006), čustva izid mnogih različnih situacijskih
aspektov.
Po Normanu (2004) se čustva pri interakciji s sistemom kažejo na treh nivojih (Slika 2):
1. Visceralni nivo, ki predstavlja iracionalni, notranji ali instinktivni čustveni odziv.
Pri načrtovanju visceralnega nivoja je pomembno, da s pomočjo vizualnega izgleda
sistema vzbudimo taka čustva, ki bodo vodila v pozitivnejšo uporabniško izkušnjo.
2. Vedenjski nivo, ki predstavlja čustveni odziv posameznika pri doseganju ali
nedoseganju ciljev pri interakciji s sistemom.
3. Razmišljujočem oz. odražajoč nivo, ki predstavlja zavestno razmišljanje pri
interakciji s sistemom. Pri tem nivoju so vsi čustveni odzivi posledica racionalne
presoje sistema.
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Slika 2: Nivoji čustev pri interakciji s sistemom po Normanu (2004).

Avtorji Lim et al. (2008) so na podlagi teh nivojev izvedli študijo o tem, kako lastnosti
interaktivnih produktov vplivajo na čustva, doživeta pri interakciji. Rezultati študije
nakazujejo, da lastnosti interaktivnih produktov močno vplivajo na čustveno komponento,
med pomembnejšimi ugotovitvami pa so avtorji navedli:


vsi trije nivoji so pri interakciji razpoznavni in na vsakega posebej vplivajo različne
lastnosti interaktivnega produkta,



uporabnost sistema je močno povezana z razmišljujočim nivojem in



funkcionalnost produkta in lastnosti interakcije pri interaktivnih produktih so
ključnega pomena pri načrtovanju čustvene izkušnje pri uporabi sistema oz.
produkta.

Za uporabniško izkušnjo so tako potrebe in čustva ključnega pomena, saj je cilj uporabe
sistema to, da posameznik zadovolji svojo potrebo, kar posledično v posamezniku vzbudi
čustva, ki močno vplivajo tako na končno uporabniško izkušnjo pri interakciji s sistemom
kot na izkušnjo med uporabo sistema. Zato je potrebno, da se čustveno izkušnjo načrtuje, pri
tem pa moramo upoštevati vse tri nivoje čustvenega odziva.
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2.5 DIMENZIJE OZ. VIDIKI UPORABNIŠKE IZKUŠNJE
V literaturi lahko zasledimo več različnih opredelitev dimenzij uporabniške izkušnje, ki so
namenjene boljšemu razumevanju in definiranju uporabniške izkušnje.

2.5.1 Pragmatičnost in hedoničnost
Mnogi avtorji (Hassenzahl in Tractinsky, 2006; Brandenburg, Vogel, in Drewitz, 2013;
Mahlke in Thuring, 2007) se strinjajo, da uporabniško izkušnjo oblikujejo tako pragmatične
kakor tudi hedonične lastnosti sistema. V nadaljevanju so opisane pragmatične in hedonične
lastnosti sistema kot jih definira Hassenzahl (2003).
1. PRAGMATIČNE LASTNOSTI SISTEMA
Naloga pragmatičnih lastnosti je omogočanje, da se izpolnijo cilji, ki si jih je zadal
posameznik, tipične pragmatične lastnosti sistema pa so npr. jasnost, uporabnost,
obvladljivost, ipd. Merčun in Žumer (2017) povzameta, da se pragmatične lastnosti tako
nanašajo na zaznano uporabnost sistema, učinkovitost sistema in lahkotnost uporabe
sistema. Avtorji Konstantakis et al. (2017) pa pragmatičnost razdelijo na:
a) FUNKCIONALNOST
-

Uporabnost

-

Zanesljivost

b) UČINKOVITOST
-

Lahkotnost uporabe

-

Zmogljivost

-

Dostopnost

2. HEDONIČNE LASTNOSTI SISTEMA
Če je naloga pragmatičnih lastnosti to, da posamezniku zagotovijo, da izpolni svoj cilj,
hedonične lastnosti dajejo poudarek na posameznikovo psihološko blaginjo.
Hassenzahel (2003) prav tako zapiše, da ravno hedoničnost pomembnejše doprinese k
sprejemu produkta oz. sistema.
Hedonične lastnosti so močno povezane z užitkom, tipične hedonične lastnosti sistema
so na primer izjemnost, impresivnost, zanimivost in razburljivost. Hedonične značilnosti
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lahko razdelimo še dalje v zagotavljanje stimulacije, sporočanje identitete ter obuditev
spominov, ki posamezniku predstavljajo vrednoto.

a. STIMULACIJA
Ker ljudje stremimo k osebnostni rasti ter razvijanju kompetenc in pridobivanju
novega znanja, za to potrebujemo produkte, ki zagotavljajo stimulacijo. Takšni
produkti morajo zagotavljati nove priložnosti, vtise in vpoglede. Stimulacija, ki jo
nudi novost, zanimivost in tudi vznemirljivost vsebine, funkcionalnosti, predstavitve
in stila interakcije prav tako neposredno pomaga pri izpopolnitvi cilja posameznika.
Stimulacija tako lahko zviša posameznikovo pozornost, nadomesti pomanjkanje
motivacije za izpolnjevanje ciljev, ki izhajajo iz zunanje potrebe, in tudi pomaga pri
reševanju problemov na nove načine.

b. IDENTIFIKACIJA
Avtorji Konstantakis et al. (2017) pišejo, da se identifikacija nanaša na socialni vidik
hedoničnih lastnosti. Identifikacija se tako navezuje na potrebo po izražanju
posameznikovih pomembnejših vrednot skozi predmete oz. lastnino.

c. OBUDITEV SPOMINOV
Produkti lahko vzbudijo spomine. V tem primeru produkt predstavlja pretekle
dogodke, odnose ali misli, ki so pomembni posamezniku. Kot primer je avtor podal
spominke, katerih glavna funkcija je zagotavljanje simbolne vrednosti s tem, da
ohranjajo spomine prijetnega potovanja. Drug primer, ki se veže na tehnologijo, pa
je trend igranja starih računalniških iger. Te sicer posamezniku ne nudijo dobre
grafike in kompleksnosti igre, vendar se vrednost kaže v tem, da se ob igranju teh
iger obudijo spomini o časih, ko so te igre posamezniku predstavljale veliko
zanimivost.

Avtor Hassenzahl (2004) je za evalvacijo produkta oz. sistema prav tako predlagal dve
lastnosti interaktivnega sistema, ki jih uporabniki zaznajo pri uporabi sistema – lepoto
in odličnost1. V svoji raziskavi je ugotovil, da pragmatičnost sistema (učinkovitost,
Izraz »odličnost« je izbran kot slovenska alternativa izvirnemu angleškemu izrazu »goodness«, ki v
slovenščini nima čisto popolne inačice.
1
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uporabnost) najpogosteje vpliva na odličnost, medtem, ko na lepoto vpliva predvsem
identifikacija (hedoničnost sistema).
Za uporabniško izkušnjo sta tako pomembni obe skupini lastnosti sistema –
pragmatičnost in hedoničnost. Kombinacija obeh lastnosti pri interakciji s sistemom
vodi do občutenja pozitivnih in negativnih čustev, kar posledično vpliva na sprejem
produkta (Merčun in Žumer, 2017).

2.5.2 Uporabnost, estetika, simbolizem ter čustveni in socialni vidik
V literaturi zasledimo tudi na druge kategorizacije lastnosti, ki vplivajo na uporabniško
izkušnjo. Tako sta avtorja Tractinsky in Zmiri (2006) podala naslednje ključne lastnosti
informacijskih sistemov oz. produktov, ki vplivajo na uporabniško izkušnjo:


UPORABNOST
Uporabni in učinkoviti sistemi uporabniku omogočajo to, da je interakcija pri uporabi
sistema uspešna in nenaporna. Posledično to pomeni, da je uporabniška izkušnja
obogatena, kar pomeni, da se uporabnikovo zadovoljstvo poveča. Sistemi, ki niso
uporabni, pa uporabnikom pogosto preprečijo, da bi dosegli svoje cilje in jim
vzbujajo negativna čustva, kar vodi v negativno uporabniško izkušnjo. V raziskavi
sta avtorja Tractinsky in Zmiri (2006) ugotovila, da se zaznavanje uporabnosti bolj
veže na zadovoljivo uporabniško izkušnjo kot na prijetno uporabniško izkušnjo.



ESTETIKA
Estetika v našem življenju igra pomembno vlogo, kakšen je izgled produkta pa
pogosto vpliva na posameznikovo mnenje in odnos do produkta. Nekateri
raziskovalci (Rafaeli in Vilnai Yavetz, 2003; Lindgaard in Dudek, 2003) pravijo, da
je estetika neposredno povezana s čustvi, saj na posameznikove čute vpliva
neposredno in takoj, s tem pa pomembno vpliva na uporabniško izkušnjo. Estetika
se tako navezuje na čutno (angl. sensual) izkušnjo, ki jo izzove produkt oz. sistem.
V raziskavi sta avtorja Tractinsky in Zmiri (2006) odkrila, da ima estetika večji vpliv,
ko govorimo o prijetni uporabniški izkušnji.



SIMBOLIZEM
Simbolni pomen produktov lahko povežemo s hedoničnim vidikom sistema, saj se
posamezniki lahko »samoizražajo« preko lastnine oz. produktov (identifikacija), ti
produkti pa lahko predstavljajo dogodke, odnose in misli, ki so pomembni
posameznikom (obuditev spominov).
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Avtor Forlizzi (2007) pa je temu modelu dodal še dva elementa – čustveni in socialni aspekt,
saj posameznikom produkti oz. sistemi predstavljajo mnogo več kot samo funkcijski
predmet. Produkti tako predstavljajo pomemben del čustvenega in socialnega aspekta
življenja posameznika.

2.6 UPORABNIŠKA IZKUŠNJA V KONTEKSTU ČASA IN NAMENA
UPORABE
Na oblikovanje uporabniške izkušnje pa ne vplivajo samo značilnosti informacijskih
sistemov, saj je v literaturi (Karapanos et al., 2009; Bargas Avila in Hornbaek, 2011) moč
zaznati, da se lahko izkušnja spreminja s časom uporabe sistema, prav tako pa na
uporabniško izkušnjo vpliva namen uporabe sistema in kakor tudi uporabnikove lastnosti.
V raziskavi, kako lastnosti sistemov na uporabniško izkušnjo vplivajo čez čas, so avtorji
Karapanos, Hassenzahlin in Martens (2008) odkrili, da pri začetku uporabe produkta na
zaznavanje odličnosti najpogosteje vplivajo pragmatične lastnosti, vendar se pri uporabi
produkta čez čas izkaže, da na zaznavanje odličnosti pogosteje vplivajo hedonične lastnosti
(predvsem identifikacija). Pri zaznavanju lepote pa so avtorji odkrili, da v začetni fazi
uporabe sistema nanjo vpliva predvsem stimulacija (hedonična lastnost), vendar se je ta
vpliv čez čas uporabe močno znižal. V zaključku so avtorji poudarili, da se lastnosti sistema,
ki vplivajo na uporabniško izkušnjo, tekom uporabe spreminjajo. Tako nekatere lastnosti
sistema, ki v začetni fazi naredijo izkušnjo pozitivno, mogoče nimajo toliko vpliva na
izkušnjo pri daljši uporabi. Podobno pravi tudi Karapanos (2013), ki zapiše, da se izkušnja
razvije in spremeni skozi čas. Lepota, novost in učljivost imajo tako na izkušnjo večji vpliv
na začetku uporabe produkta, ampak v posamezniku ne vzbujajo motivacije za dolgoročno
uporabo. Pri sistemih z nižjo estetsko privlačnostjo se je v raziskavi avtorja Mingea (2008)
izkazalo podobno, in sicer da čez čas hedonične lastnosti nimajo več tako močnega vpliva,
se pa večji vpliv pripiše uporabnosti, ki jo uporabniki začnejo bolj ceniti pri daljši uporabi
sistema.
V raziskavi avtor Van der Heijden (2004) pravi, da se vpliv lastnosti sistema na uporabniško
izkušnjo veže tudi na namen uporabe. V svoji raziskavi je odkril, da se lastnosti, ki vplivajo
na uporabniško izkušnjo, razlikujejo glede na namen sistema, kar lahko nakazuje na to, da
uporabnost izgubi svoj pomen v hedonično usmerjenih sistemih, kje na uporabniško
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izkušnjo najbolj vpliva užitek. To nakazuje na to, da na uporabniško izkušnjo v nekaterih
primerih najbolj vplivajo čustva, estetika in identifikacija s sistemom, v drugih primerih, kjer
so sistemi bolj praktične narave, pa na uporabniško izkušnjo najbolj vplivajo uporabnost in
vključenost (Merčun in Žumer, 2017).

2.7 MODEL UPORABNIŠKE VKLJUČENOSTI
Avtorica O'Brien (2016) je uporabniško vključenost (ang. engagement) definirala kot
lastnost uporabniške izkušnje, ki je opredeljena s tem, kako močno je ob interakciji
uporabnik poglobljen v sistem. O'Brien, Cairns in Hall (2018) pravijo, da je vključenost več
kot samo zadovoljstvo pri uporabi sistema, saj predstavlja zmožnost vključitve in ohranjanja
vključenosti v digitalnem okolju, kar posledično lahko vodi k pozitivnemu izidu interakcije
s sistemom oz. k pozitivni uporabniški izkušnji.
Model uporabniške vključenosti (Slika 3) zajema šest dimenzij pri interakciji s sistemom
(O’Brien in Toms, 2013):
1. ESTETIKA
Uporabnikovo zaznavanje vizualnega prikaza uporabniškega vmesnika sistema.
2. USMERJENA POZORNOST
Uporabnikove miselne aktivnosti pri interakciji s sistemom (predvsem osredotočena
koncentracija, absorpcija in časovna disociacija).
3. NOVOST
Uporabnikova stopnja zanimanja za izvedbo naloge v sistemu in radovednost, ki jo
vzbudi ali sistem ali naloga.
4. ZAZNANA UPORABNOST
Uporabnikovi čustveni (npr. razočaranje) in kognitivni (npr. trud) odzivi pri
interakciji s sistemom.
5. ZAZNANA VPLETENOST
Uporabnikova čustva, ki se navezujejo na vpletenost s sistemom, zanimanje in
zabavo pri interakciji s sistemom.
6. OBSTOJNOST
Uporabnikova celotna ocena uporabniške izkušnje pri uporabi sistema in zaznan
uspeh pri interakciji. Ta faktor združi pojme, ki so povezani z uporabnikovo ponovno
uporabo sistema in oceno uspešnosti interakcije.
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Slika 3: Model uporabniške vključenosti pri uporabi informacijskega sistema (primer e-nakupovanja)
(O’Brien in Toms, 2013).

Uporabniško vključenost se meri s pomočjo lestvice, ki temelji na modelu uporabniške
vključenosti in vsebuje naslednje izjave, ki nam dajo dober vpogled v koncept uporabniške
vključenosti (O’Brien, Cairns in Hall, 2018):


FAKTOR NAGRADE – zajema dimenzije obstojnosti, novosti in vpletenosti

-

Interakcija je bila vredna truda.

-

Mojo izkušnjo bi ocenil kot uspešno.

-

Izkušnja se ni izšla tako kot sem to predhodno načrtoval.

-

Moja izkušnja je bila nagrajujoča.

-

Sistem bi priporočil družini in prijateljem.

-

Sistem bom ponovno uporabil iz radovednosti.

-

Vsebina sistema je v meni vzbudila radovednost.

-

Resnično sem bil vpleten v to izkušnjo.

-

Pri tej izkušnji sem se počutil vključenega.

-

Ta izkušnja je bila zabavna.



USMERJENA POZORNOST

-

Ob interakciji sem bil v delo tako zatopljen, da sem se v izkušnji »izgubil«.

-

Ob interakciji sem bil v delo tako zatopljen, da sem izgubil občutek za čas.

-

Ob interakciji sem bil v delo tako zatopljen, da sem »blokiral« okolico.
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Ob interakciji sem bil v delo tako zatopljen, da sem izgubil občutek za okolico.

-

Ob uporabi sistema mi je čas mineval zelo hitro.

-

V izkušnjo sem bil čisto zatopljen.



ESTETIKA

-

Sistem je estetsko privlačen.

-

Sistem je privlačen.

-

V sistemu so mi všeč grafike in slike.

-

Sistem ugaja mojemu vizualnemu smislu.

-

Prikaz elementov strani na zaslonu je vizualno privlačno.



ZAZNANA UPORABNOST

-

Ob uporabi sistema sem se počutil razdraženega.

-

Ta sistem je zapleten za uporabo.

-

Ob uporabi sistema sem se počutil živčnega.

-

Uporaba sistema je bila zahtevna.

-

Uporaba sistema je bila obremenjujoča.

-

Ob uporabi sistema sem se počutil kot da imam vse pod nadzorom.

-

Sistem mi ni dopuščal narediti vseh stvari, ki sem jih želel.

25

Zaradi kompleksnosti iskanja informacij v interaktivnih sistemih potrebujemo bolj holistične
meritve uporabniške izkušnje pri interakciji s sistemom. Model uporabniške vključenosti je
tako lahko uporabno orodje pri meritvi pragmatičnih in hedoničnih vidikov iskanja
informacij v interaktivnih informacijskih sistemih (O’Brien in Toms, 2013).
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3 UPORABNIKI
3.1 KONTEKST UPORABNIKA PRI POIZVEDOVANJU
Na iskanje informacij vplivajo posameznikove individualne lastnosti, kot so npr. spol,
stopnja poznavanja informacijskega sistema in osebnost posameznika (Cleverley, Burnett in
Muir, 2015). Kim in Allen (2002) opredelita naslednje faktorje, ki pomembnejše vplivajo na
proces iskanja informacij:


KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI POSAMEZNIKA
Posamezni uporabniki informacijskega sistema imajo različne kognitivne
sposobnosti, te pa vplivajo na proces pridobivanja informacij. Raziskave (Allen,
2000, v Kim in Allen, 2002) so pokazale, da imajo kognitivne sposobnosti vpliv na
iskanje informacij v različnih informacijskih sistemih. Tako so, na primer,
uporabniki z različnimi prostorskimi sposobnostmi imeli različne strategije pri
iskanju informacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Različne funkcije
sistemov pa prav tako lahko nudijo pomoč uporabnikom z nižjimi kognitivnimi
sposobnostmi kakor tudi olajšajo iskanje uporabnikom z višjimi kognitivnimi
sposobnostmi.



KOGNITIVNI STILI POSAMEZNIKA
Pri uspešni uporabi informacijskega sistema je ključnega pomena sposobnost
organiziranja kognitivnih zmožnosti. Ta sposobnost se močno navezuje na
kognitivne stile, ki so opredeljeni kot posameznikov način organiziranja in obdelave
informacij (Goldstein in Blackman, 1978, v Kim in Allen, 2002). Poznamo dva tipa
kognitivnih stilov - odvisnost od polja in neodvisnost od polja, kar nam pove o
sposobnosti posameznika, da loči lik od ozadja, v katerega je vključen (Jonassen in
Grabowski, 1993). Raziskave kažejo, da posamezniki s stilom odvisnost od polja
težje najdejo informacije v multimedijskih informacijskih sistemih v primerjavi s
posamezniki, katerih kognitivni stil ni odvisen od polja (Ellis, Ford in Wood, 1993;
Ford, Wood in Walsh, 1994; Korthauer in Koubek, 1994; v Kim in Allen, 2002).
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STILI REŠEVANJA PROBLEMOV
Stil reševanja problemov je nagnjenost k temu, da se na problem odzovemo na
specifičen način. V raziskavi je Kim (1999) odkrila, da posamezniki z različnimi stili
reševanja problemov različno navigirajo po spletnih straneh, prav tako pa so bili
različno uspešni pri iskanju informacij. Posamezniki, ki so usmerjeni v čustva, so bili
tako pri reševanju problemov manj uspešni od posameznikov, ki so usmerjeni v
problem.



ISKALNA NALOGA
Informacijska potreba in proces iskanja informacij sta odvisna od iskalne naloge
posameznika, saj naloga določi informacijske zahteve, ki morajo biti izpolnjenje, da
je naloga izvedena (Wersig, 1975; v Kim in Allen, 2002). Kim in Allen (2002)
zapišeta, da je bilo na temo vpliva iskalne naloge na proces iskanja informacij
izvedenih kar nekaj raziskav, te pa potrjujejo, da je uspešnost uporabnika pri iskanju
informacij odvisna od naloge. Tako na uspešnost iskalnega proces vplivajo npr.
kompleksnost in specifičnost naloge - pri bolj splošnih iskalnih vprašanjih so bili
rezultati bolj natančni, kakor pri specifičnih iskalnih rezultatih (Saracevic in Kantor,
1988).

3.2

INTERAKCIJA

ČLOVEK-INFORMACIJA

IN

UPORABNŠKA

IZKUŠNJA
Interakcija med posameznikom in informacijo je definirana kot »način, kako človek z
informacijo stopi v stik, kako se z njo poveže in kako informacijo obdela, ne glede na medij,
ki uporabnika in informacijo povezuje« (Gershon, 1995). Interakcija človek-informacija,
daje velik poudarek na uporabnikove potrebe in preference, prav tako pa dobro povzame
kompleksnost iskanja informacij in uporabe informacij (Fidel, Pejtersen, Cleal in Bruce,
2004).
Čeprav poznamo kar nekaj modelov informacijskega vedenja, pa avtorica O'Brien (2011)
pravi, da je potrebno za oblikovanje širšega okvira interakcije človek-informacija vpeljati
koncept uporabniške izkušnje. Marchionini (2008) zapiše, da mora informacijska znanost
delati na tem, da razvije načine, ki bodo dovolili, da interakcijo med človekom in informacijo
raziskujemo kot celosten proces, ki je večji od seštevka, ki ga sestavljajo deli informacije,
uporabnika in tehnologije. Ker živimo v družbi, kjer smo posamezniki fizično in psihično
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sočasno vpleteni tako v fizičnem in kot tudi digitalnem svetu, se mora raziskovanje
interakcije med človekom in informacijo osredotočiti na posameznike, predmete, naprave in
okolje kot celoto. O'Brien (2011) zaključi, da bi s premikom k raziskovanju, kako je
informacija izkušena, interakcijo človek-informacija lažje razumeli, oblikovali modele in jo
načrtovali drugače.

3.3. NAČRTOVANJE USMERJENO K UPORABNIKU
Velik del literature, ki govori o uporabniški izkušnji, se usmerja v načrtovanje uporabniške
izkušnje. Pozitivno uporabniško izkušnjo lahko zagotovimo z načrtovanjem, razvojem in
oblikovanjem uporabniških vmesnikov, ki so osredotočeni na uporabnika. Stone, Jarrett,
Woodroffe in Minocha (2005) zapišejo, da se pri razvoju uporabniških vmesnikov končnega
uporabnika vključi v vsak korak razvojnega cikla projekta, pri čemer se uporabijo različna
testiranja, katerih cilj je zaznati vse potrebe uporabnikov. K uporabniku usmerjeno
načrtovanje se tako osredotoča na celostno razumevanje uporabnika od razumevanje
njihovih ciljev, potreb in nalog kakor tudi ter okolja, v katerem bo interakciji s sistemom
potekala.
Poznamo zahteve in priporočila pri načrtovanju interaktivnega sistema:


potrebno je razumevanje uporabnikov (njihovih ciljev, nalog, in okolja) sistema;



uporabnike je pri načrtovanju in izdelavi sistemov potrebno aktivno vključiti in z
njimi sodelovati;



sistem je potrebno oblikovati in izboljševati glede na uporabnikove povratne
informacije;



pri ponovnem načrtovanju in izdelavi sistema vključimo povratne informacije
uporabnikov;



pri načrtovanju in izdelavi je potrebno obravnavati celotno uporabniško izkušnjo;



pri načrtovanju in izdelavi sistema je priporočljivo, da je delovna skupina raznolika
in vključuje več disciplin.

Načrtovanje usmerjeno k uporabniku je za uporabniško izkušnjo pomembno, Schneiderman
in Plaisant (2004) pa pravita, da z njim zagotovimo dobro zasnovanost interaktivnega
sistema in posledično vseh vidikov uporabniške izkušnje. Z uporabniško usmerjenim
načrtovanjem smo tako usmerjeni v uporabnika, pri tem pa lažje definiramo tako preproste
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kot zahtevnejše cilje in potrebe uporabnikov, kar je ključnega pomena pri zagotavljanju
pozitivne uporabniške izkušnje.

4

UPORABNIŠKA

IZKUŠNJA

V

BIBLIOGRAFSKIH

INFORMACIJSKIH SISTEMIH
Uporabniška izkušnja je v zadnjih letih na področju knjižničarstva in informacijske znanosti
postala precej pomembna. Leta 2015 je tako raziskava sistematičnega pregleda literature o
uporabniški izkušnji pokazala, da se v 182 virih, ki so bili objavljeni po letu 1992, vsebina
vsaj približno nanaša na uporabniško izkušnjo na področju bibliotekarstva, od leta 2011 pa
je raziskovanje uporabniške izkušnje na področju bibliotekarstva v porastu (Kavanagh
Webb, Rhodes, Cook, Andresen in Russell, 2016).
Kljub temu pa je v literaturi le malo virov, ki se osredotočajo na raziskovanje koncepta
uporabniške izkušnje prav znotraj bibliografskih informacijskih sistemov. V kontekstu
bibliografskih informacijskih sistemov tako predvsem najdemo vire, ki govorijo o
raziskovanju pridobivanja informacij v sistemih za poizvedovanje in so osredotočeni na
uporabnika. Tu se raziskovalci usmerijo na predvsem na zaznavanje učinkovitosti in
uporabnosti sistema ter zadovoljstvo uporabnika.
Al-Maskari in Sanderson (2010) sta na primer raziskovala odnos med štirimi dejavniki pri
interakciji s sistemom (uspešnost sistema, uspešnost uporabnika, trud oz. napor uporabnika
in osebnostne lastnosti uporabnika) in zadovoljstvom uporabnika. Avtorja zapišeta, da so
rezultati pokazali, da obstaja močna povezanost med uspešnostjo uporabnika in
zadovoljstvom, medtem ko učinkovitost sistema ter uporabnikov trud in napor na
zadovoljstvo nista imela velikega vpliva. Rezultati pa niso prikazali nobene povezave med
uporabnikovimi lastnostmi in zadovoljstvom uporabnika. Z učinkovitostjo in zadovoljstvom
se ukvarja tudi študija avtorjev Zhu, Kim in Yan (2018), ki so merili uporabniško
zadovoljstvo in zaznavanje učinkovitosti v različnih bibliografskih informacijskih sistemih.
Rezultati so pokazali, da so udeleženci, na primer, večje zadovoljstvo občutili pri sistemih,
kjer so iskalno vprašanje vnesli v obliki grafa, ta način pa se jim je zdel tudi zelo učinkovit
pri bolj kompleksnih iskalnih vprašanjih. Zelo učinkovit pa se jim je zdel tudi sistem, pri
katerem so iskalno vprašanje vnesli v naravnem jeziku.
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Uporabnost in učinkovitost so avtorji raziskovali tudi v okviru digitalnih knjižnic in spletnih
knjižničnih katalogov. Tako najdemo članke, ki govorijo o tem, kako meriti uporabniško
izkušnjo v digitalnih knjižnicah in kako udeleženci zaznavajo učinkovitost in uporabnost
digitalne knjižnice. Avtorji Toms, Dufour in Hesemeier (2004) so tako predlagali lestvico
merjenja uporabniške izkušnje v digitalnih knjižnicah. Ta zajema indikatorje kot so npr.
vizualna privlačnost, zabava, beg pred resničnostjo, užitek, zaznavanje odličnosti, novost,
priporočanje celotnega informacijskega sistema drugim idr. in se meri s pomočjo 22 izjav,
ki se vežejo na dane indikatorje. Pri zaznavanju učinkovitosti in uporabnosti pa članek
avtorjev Buchanan in Salako (2009) prikaže, da so ključne lastnosti učinkovitosti v digitalni
knjižnici uspešnost, zmogljivost, estetska privlačnost, terminologija, navigacija in učljivost.
Ključne lastnosti uporabnosti pa so relevantnost, zanesljivost in ažurnost informacij.
Učinkovitost digitalne knjižnice (Europeana), pa sta raziskovala tudi avtorja Dobreva in
Chowdhury (2010). Rezultati raziskave so pokazali, da so splošne funkcije in značilnosti
knjižnice med uporabniki ocenjene pozitivno; udeleženci so kot pozitivne lastnosti sistema
izpostavili navigacijo, možnosti iskanja, prikaz rezultatov in lahek dostop do vsebine,
pogrešali pa so možnost prenašanja vira na lasten računalnik. Uporabnost in učinkovitost
spletnih katalogov pa so raziskovali avtorji Craven, Johnson in Butters (2010), ki pravijo, da
rezultati kažejo na to, da:


uporabniki pričakujejo eno iskalno okence;



radi vidijo, da obstaja možnost brskanja po ključnih besedah, ki bodo pomagale
oblikovati iskalno poizvedbo;



uporabnikom je zelo koristno to, da je vir dobro opisan (število citatov, natančen
povzetek, analiza citatov, prikaz podobnih oz. sorodnih člankov, pogled v vir (ang.
look inside) ), kar jim omogoča razširitev znanja o temi, ki jo raziskujejo;



pričakujejo dodatne funkcije, ki bi jih ponujal sistem kot npr. dodajanje komentarjev,
uvažanje datoteke, delitev seznama z drugimi, označitev strani ipd.

Literatura, ki govori o uporabniški izkušnji v bibliografskih informacijskih sistemih, pa se
veže tudi na vizualizacijo informacij ter na modele FZBZ in FRBRoo ter CIDOC CRM.
Avtorji Merčun, Žumer in Aalberg so izvedli nekaj raziskav (Aalberg, Merčun in Žumer,
2017; Merčun, Žumer in Aalberg 2017; Merčun, Žumer in Aalberg, 2016), ki govorijo o
vizualizaciji informacij

in omenjajo uporabniško izkušnjo. V delih je omenjeno, da

vizualizacija pozitivno vpliva tako na uspešnost in storilnost/zmogljivost, kakor tudi
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uporabniško izkušnjo pri interakciji s FZBZ bibliografskimi informacijskimi sistemi v
primerjavi s tradicionalnimi bibliografskimi sistemi. Avtorici Salaba in Merčun (2018) v
svoji raziskavi govorita o tem, kako vizualizacija štirih različnih bibliografskih sistemov, ki
temeljijo na modelu, vpliva na uporabnikovo zaznavanje in uspešnost. Avtorici zapišeta, da
rezultati prav tako kažejo, da vizualizacija pozitivno vpliva na uporabniško izkušnjo pri
interakciji z informacijskimi sistemi, ki temeljijo na FZBZ modelu. Choffe in Leresche
(2016) pa govorita o uporabniški izkušnji v kontekstu razširitve modelov FRBRoo in
CIDOC CRM, kar bo uporabnikom omogočalo brskanje, dostop in ponovno uporabo bogate
glasbene dokumentacije in s tem pozitivno uporabniško izkušnjo.
Avtorici Merčun in Žumer (2017) sta raziskovali tudi vpliv pragmatičnih in hedoničnih
aspektov sistema na uporabniško izkušnjo. Pri raziskavi je bila uporabljena metodo kartic
odzivov, kjer so udeleženci po interakciji s tremi različnimi bibliografskimi sistemi izbrali
kartice, ki so najbolje opisali njihovo izkušnjo s sistemi. Te kartice so vsebovale tako
pozitivne kot negativne pridevnike, navezovale pa so se na dve skupini – hedonične lastnosti
sistema in pragmatične lastnosti sistema. Rezultati so pokazali, da so udeleženci večinoma
za opis sistema izbrali pozitivne kartice, prav tako pa so za opis sistema večinoma izbrali
kartice, ki so opisovale pragmatično lastnost sistema. Po besedah avtoric pa bi bilo temu
lahko tako, ker so bibliografski sistemi bolj praktično usmerjeni, zato udeleženci sistem
ocenjujejo predvsem na podlagi zaznane uporabnosti in uspešnosti.

5 RAZISKOVANJE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE
Raziskovanje uporabniške izkušnje se je na začetku novega tisočletja začelo usmerjati v
proučevanje »zadovoljstva pri uporabi produkta«, »hedoničnih kvalitet produkta« in
»načrtovanja veselja«, saj so raziskovalci menili, da je dotedanji koncept uporabniške
izkušnje preveč usmeren le v učinkovitost sistema (npr. uspešnost izvedbe naloge) in so zato
potrebni novi pojmi, ki bodo uporabniško izkušnjo predstavljali kot celoto. Kasnejše
raziskovanje uporabniške izkušnje se zato usmerja v definiranje, konceptualiziranje in
načrtovanje uporabniške izkušnje (Bargas Avila in Hornbaek, 2011).
Avtorja Bargas Avila in Hornbaek (2011) sta v svojem delu analizirala, kateri produkti,
metode in dimenzije so prisotni v literaturi, ki preučuje uporabniško izkušnjo, ter kdaj in
zakaj se uporabniško izkušnja preučuje. Spodaj so povzeti rezultati njihove analize literature.
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PRODUKTI PREUČEVANJA
Informacijska izkušnja se najpogosteje preučuje v kontekstu umetnosti, mobilnih
aplikacij/telefonov in v kontekstu zvoka in videa (TV ipd.) . Pogosto se uporabniško izkušnjo
preučuje tudi v kontekstu spletnih strani, interaktivnih produktov in produktov, ki še ne
obstajajo oz. namišljenih produktov. Večina raziskav preučuje uporabo teh produktov v
okviru prostega časa, vendar se nekatere raziskave osredotočajo tudi na izkušnjo pri uporabi
produktov v okviru dela.
Avtorja sta definirala tudi situacijo uporabe teh produktov, ki so:
-

nadzorovane naloge – natančno definirane naloge, ki jih uporabnik mora rešiti,

-

situacija proste uporabe – navodila, ki opišejo naslednji korak, vendar niso podrobna
in uporabniku ne določijo cilja in

-

uporaba, ki jo inicira/prične uporabnik – uporabnik se sam odloči ali bo uporabil
produkt, kdaj ga bo uporabil in kako ga bo uporabil.

V literaturi se zelo pogosto zasledi situacijo proste uporabe, temu pa v manjšem številu
sledita nadzorovane naloge in uporaba, ki jo inicira uporabnik sam.
DIMENZIJE PREUČEVANJA
V literaturi zasledimo proučevanje različnih dimenzij uporabniške izkušnje. Avtorja sta v
analizi literature, ki raziskuje uporabniško izkušnjo, najpogosteje zasledila naslednje:
-

splošna uporabniška izkušnja - tu raziskovalci ne navedejo specifičnih aspektov
uporabniške izkušnje, ki jih preiskujejo,

-

čustva in afekti,

-

užitek oz. zabava,

-

estetika,

-

hedonične lastnosti sistema oz. produkta,

-

očaranost,

-

vključenost,

-

estetika interakcije in

-

relevantnost.
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Poleg zgoraj navedenih dimenzij sta avtorja izpostavila tudi učinkovitost (uspešnost,
zmogljivost in zadovoljstvo), ki prav tako predstavlja velik del proučevanja uporabniške
izkušnje.
METODE RAZISKOVANJA
Podatki o uporabniški izkušnji so najpogosteje pridobljeni s kvalitativnimi metodami,
kvantitativne metode pa so uporabljene v manjšem številu. V manjšem številu najdemo tudi
raziskave, ki za pridobivanje podatkov uporabijo obe metodi skupaj.
Najpogostejše metode za zbiranje podatkov o uporabniški izkušnji so 1) vprašalniki, 2)
neposredni pogovori z udeleženci, kot npr. nestrukturirani in pol-strukturirani intervjuji in
fokusne skupine, 3) opazovanje udeležencev, 4) analiziranje videoposnetkov in 5) dnevniški
zapisi. Avtorja navedeta, da za raziskovanje uporabniške izkušnje nekateri raziskovalci
uporabijo tudi konstruktivne metode ali projekcijske teste (npr. risbe, fotografije, kolaži),
vendar so te psihofiziološke meritve uporabniške izkušnje uporabljene zelo redko.
ČASOVNI VIDIK IN GLAVNI CILJI PREUČEVANJA UPORABNIŠKE IZKUŠNJE
Avtorja sta v analizi literature, ki preučuje uporabniško izkušnjo, zaznala štiri časovne
kategorije merjenja uporabniške izkušnje: 1) pred interakcijo – raziskovanje pričakovanj, ki
se vežejo na interakcijo s produktom oz. sistemom, 2) med interakcijo, 3) po interakciji in
4) namišljena interakcija.
Kot glavne namene preučevanja uporabniške izkušnje pa sta avtorja identificirala:


splošno raziskovanje – literatura, ki preučuje specifično dimenzijo, dinamiko ali
dejavnike, ki pojasnijo uporabniško izkušnjo;



evalvacija produkta – literatura, pri kateri so avtorji oblikovali nov produkt ali
uporabniški vmesnik in opravili raziskavo, ki se osredotoča na oceno uporabniške
izkušnje pri interakciji s produktom ali uporabniškim vmesnikom;



metodologija – literatura, ki predstavi novo metodo za načrtovanje, izboljšanje,
merjenje ali raziskovanje uporabniške izkušnje;



zahteve – literatura, katere namen je navesti zahteve za produkte, ki bodo razviti v
prihodnosti.
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6 METODOLOGIJA
6.1 RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V teoretičnem delu je bila predstavljena uporabniška izkušnja, ki se osredotoča tako na vpliv
informacijskega sistema kakor tudi vpliv konteksta uporabnika, poleg tega pa se teoretični
del osredotoča tudi na predstavitev dosedanjih raziskav uporabniške izkušnje v kontekstu
bibliografskih informacijskih sistemov in proučevanje uporabniške izkušnje.
Dosedanje raziskave so identificirale nekatere elemente uporabniške izkušnje pri interakciji
z različnimi sistemi, vendar raziskav, ki bi bile narejene v naravnem okolju in bi analizirale
uporabniško izkušnjo prav znotraj bibliografskih informacijskih sistemov, skoraj ni. V
nalogi smo zato značilnosti uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih
poskušali identificirati z raziskovanjem naslednjih vprašanj:
1. Kako na uporabniško izkušnjo vplivajo lastnosti sistema za poizvedovanje?
d) Kako na uporabniško izkušnjo vpliva funkcionalnost sistema?
e) Kako na uporabniško izkušnjo vpliva estetika sistema?
f) Kako na uporabniško izkušnjo vplivajo elementi vmesnika za poizvedovanje?
2. Kako na uporabniško izkušnjo vpliva kontekst uporabnika?

6.2 RAZISKOVALNE METODE IN RAZISKOVALNI PRIPOMOČKI
V raziskavi sta bili za zbiranje podatkov uporabljeni metodi opazovanja in spraševanja. Za
opazovanje uporabniške izkušnje smo uporabili tehniko pisanja dnevnika, za pridobitev
dodatnih informacij o interakciji z bibliografskim sistemom in udeležencu pa smo ji dodali
še krajši vprašalnik (PRILOGA 1).Vprašalnik poleg dnevniškega zapisa (PRILOGA 2) in
ocene celotne uporabniške izkušnje pri interakciji ter oceno čustev, doživetih pri interakciji,
zajema tudi osem vprašanj, ki se vežejo na kontekst uporabnika pri interakciji s sistemom.
Poleg dnevniških zapisov in anketnega vprašalnika je bil za pridobivanje podatkov izveden
tudi intervju z vsakim udeležencem. Udeleženci so dnevniške zapise beležili v obliki
spletnega obrazca, ki je bil narejen s pomočjo aplikacije za spletno anketiranje 1ka, za lažje
oblikovanje lastnih zapisov pa so prejeli vzorčni zapis dnevnika (PRILOGA 3), ki jim je
lahko služil kot opora. Pol-strukurirani intervjuji so bili opravljeni po oddaji vseh dnevnikov
in so služili kot opora za dodatno razumevanje dnevniških zapisov.

CVEK, A. Elementi uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

35

Dnevniška metoda je kvalitativna metoda, ki omogoča pridobitev bogatih podatkov o
uporabnikovih dejanjih in interakcijah, kakor tudi o njihovih mislih, čustvih in razmišljanjih,
ki bi jih z drugimi metodami težko pridobili ali opazili, saj uporabnik pri dnevniški metodi
sam zapisuje lastna doživetja, čustva, misli in podobno. V raziskavah, ki preučujejo
interakcijo med človekom in računalnikom, se dnevniška metoda uporablja za pridobivanje
informacij, ki bodo uporabljene pri načrtovanju k uporabniku usmerjenih sistemov
(Hyldegard, 2006).
Nekatere prednosti uporabe dnevniške metode za raziskovanje uporabniške izkušnje so:


med dogodkom in beleženjem dogodka preteče manj časa kot na primer, če
uporabnik opravi nalogo, raziskovalec pa podatke o poteku naloge pridobi šele z
intervjujem, zato je manj možnosti za pozabljanje;



dnevniška metoda je prav tako lahko nadomestilo neposrednega opazovanja, saj
dnevniški zapisi raziskovalcu omogočijo razumevanje interakcije med okoljem in
udeležencem (Hyldegård, 2006);



omogoča pridobivanje podatkov v daljšem časovnem obdobju (longitudinalna
študija);



dogodki in izkušnje so zabeleženi v kontekstu ( Lallemand, 2012),



pri dnevniški metodi interakcija poteka v naravnem okolju, kjer udeleženci izvajajo
realne naloge, ki jih potrebujejo, v realnem času, kontekstu in na lokaciji, kjer bi sicer
to počeli.

Vendar pa dnevniško metodo omejuje tudi nekaj slabosti:


pisanje dnevnika je lahko za udeležence v raziskavi precej dolgočasna in časovno
potratna dejavnost (Hyldegård, 2006);



analiziranje podatkov je lahko časovno obremenjujoče za raziskovalca;



pridobivanje udeležencev, ki so pripravljeni sodelovati v raziskavi, se lahko izkaže
za zahtevno dejavnost, prav tako pa so rezultati študije močno povezani z
udeleženčevo sposobnostjo izražanja svojih misli, opažanj in čustev;



udeležence je pred raziskavo potrebno temeljito poučiti o zahtevah (kaj naj zapisi
vsebujejo, kako naj poročajo, kdaj naj poročajo ipd.), ki jih od njih pričakujemo
(Lallemand, 2012).
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6.3 VZOREC
V raziskavi so sodelovali študenti, ki imajo dostop do bibliografskih informacijskih
sistemov, tako prosto dostopnih (npr. Google Učenjak, COBISS+) kot takšnih, ki omogočajo
dostop do plačljivih elektronskih virov preko oddaljenega dostopa (npr. Web of Science). V
vzorec so bili zajeti študenti, ki se izobražujejo na dodiplomski in podiplomski stopnji, prav
tako pa obiskujejo tako naravoslovne kakor tudi humanistične in družboslovne študije.
Vzorčenje je bilo neslučajnostno, saj so bili udeleženci pridobljeni priložnostno, zato tudi
ugotovitev pri raziskavi ne moremo posploševati na populacijo.
V začetni vzorec je bilo vključeno 10 udeležencev. Končni vzorec pa je zajemal devet
udeležencev, od katerih je bilo pridobljeno skupno 27 izpolnjenih anket in dnevniških
zapisov, ter devet intervjujev

6.4 POTEK RAZISKAVE
Pred začetkom raziskave je bila izvedena pilotna raziskava, v kateri sta sodelovali dve osebi.
Namen pilotne raziskave je bil preveriti razumljivost raziskovalnih pripomočkov. Podatki
pilotne raziskave ene osebe so bili vključeni v končno analizo podatkov, druga oseba pa je
kasneje odstopila od raziskave, zato ta pilotni dnevnik ni upoštevan pri končni analizi.
Vsi udeleženci so bili pred pričetkom raziskave osebno seznanjeni z namenom in potekom
raziskave, prav tako pa so vsi udeleženci dobili pisna navodila o izpolnjevanju ankete ter
vzorčni zapis dnevnika, ki jim je lahko služil kot opora pri lastnih zapisih. Tu so bili
udeleženci opozorjeni, naj vzorčni zapis preberejo le enkrat in naj svoje opise zapišejo tako,
kot so izkušnjo doživeli sami.
Raziskava je potekala od 24. 5. 2018 do 24. 6. 2018, vsak udeleženec pa je v tem času
dnevniški zapis z vprašalnikom izpolnil/zapisal tri-krat, pri treh različnih interakcijah z
bibliografskimi informacijskimi sistemi. Po končanem zbiranju anket so bili z vsakim izmed
udeležencev opravljeni še polstrukturirani intervjuji, ki so služili kot opora za dodatno
razumevanje dnevniških zapisov.

6.5 ANALIZA PODATKOV
Obdelava in analiza tako kvalitativnih kot kvantitativnih podatkov je potekala v programu
Microsoft Excel.
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ANALIZA DNEVNIKOV IN ANKETE
Z metodo analize vsebine je bilo analiziranih 27 dnevniških zapisov. Iz vsakega dnevnika
smo v tabelo izpisovali naslednje elemente (Tabela 1):


ime bibliografskega informacijskega sistema,



čustvo – vsako pozitivno ali negativno čustvo, ki se pojavi v zapisu,



mnenje – vsako negativno ali pozitivno mnenje o sistemu za poizvedovanje, ki se
pojavi v zapisu,



kontekst – citat udeleženca oz. na kaj se nanaša določeno čustvo ali mnenje,



element vmesnika sistema za poizvedovanje – na kateri element uporabniškega
vmesnika se čustvo oz. mnenje nanaša ter



estetika ali funkcionalnost – na kateri vidik sistema, torej estetiko ali
funkcionalnost, se čustvo oz. mnenje nanaša.
Pri analizi dnevnikov je bilo najprej predvideno, da bodo pri vsakem zapisu
pridobljeni podatki tudi o tem, ali se čustvo oz. mnenje nanaša na hedoničnost oz.
pragmatičnost sistema. Vendar, se je med analizo izkazalo, da se hedoničnost veže
samo na estetski vidik, pragmatičnost pa večinoma samo na funkcionalnost sistema,
zato so v končni analizi čustva in mnenja razporejena samo v skupini estetika sistema
ali funkcionalnost sistema.

Pri vsakem čustvu in mnenju je bilo torej vedno identificirano, na kateri element vmesnika
se nanaša ter ali se nanaša na funkcionalnost ali na estetiko bibliografskega sistema ter
kontekst zapisanega čustva ali mnenja.
Tabela je bila tudi barvno kodirana, za prikaz negativnih in pozitivnih čustev in mnenj, kar
je omogočalo lažji izračun ocene izkušnje, glede na izražena pozitivna in negativna čustva
in mnenja v zapisih.
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Tabela 1:Primer analiziranja dnevniških zapisov s pomočjo tabele
BIB. INFO.
SISTEM

ČUSTVO

MNENJE

KONTEKST

ELEMENT

ESTETIKA /

VMESNIKA

FUNKCIONALNOST

Celota

Estetika

Seznam zadetkov

Funkcionalnost

Iskanje

Funkcionalnost

»Izgled mi je
GOOGLE
SCHOLAR

Všečnost

/

všeč, ker je
preprost...«
»Živčnega me
je naredilo
predvsem to,
da mi Google

Živčnost

/

scholar vrne
tudi rezultate,
ki niso
povezani čisto
nič z
računalniki...«
»Iskanje v

/

Filtri

sistemu mi

olajšajo

olajšajo filtri

delo

na levi
strani,…«

Analiza vprašalnika je prav tako potekala v programu Excel. Iz spletne ankete so bili
pridobljeni podatki, ki se nanašajo na vpliv konteksta uporabnika na uporabniško izkušnjo,
zato podatkov nismo analizirali ločeno, ampak le v povezavi z vsebinsko analizo dnevnika
in oceno uporabniške izkušnje. Analiziranih je bilo osem spremenljivk: jasnost
informacijske potrebe, razlog uporabe sistema, uspešnost interakcije, predhodno poznavanje
sistema, interes za temo, spretnosti pri iskanju, časovna stiska pri iskanju informacij in čas
iskanja.

Tabela 2 prikazuje primer primerjave posameznih odgovorov z uporabnikovimi ocenami
izkušnje oziroma izračunano povprečno oceno uporabniške izkušnje.
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Tabela 2: Primer analize odgovorov vprašalnika

ČASOVNA STISKA

OCENE UPORABNIŠKE
IZKUŠNJE PRI PODANEM
ODGOVORU

Da, informacije sem moral
pridobiti v zelo kratkem
času.

2,8,8,8,9,9

Še kar, informacije
potrebujem kmalu.

6,7,7,8,8,10,10

Ne, na voljo imam še dovolj
časa, da najdem iskane
informacije.

1,3,3,6,7,7,8,8,9,9,9,10,10,10

POVPREČNA OCENA
UPORABNIŠKE
IZKUŠNJE
7,3

8,0

7,1

PRIDOBITEV OCENE IZKUŠNJE IZ ZAPISOV
Vsak zapis je glede na pozitivno oz. negativno število izraženih čustev in mnenj dobil tudi
oceno izkušnje (od 1 do 10), ki je bila opredeljena s strani raziskovalcev. Primer izračuna
ocene: v prvem zapisu udeleženca je zabeleženih osem mnenj in štiri čustva (skupno 12 ali
100%). Od vseh skupno je 11 (92%) mnenj in čustev pozitivnih in eno negativno (8%), zato
je ocena, pridobljena na podlagi zapisa, 9.
To je omogočalo tudi numerično primerjavo izkušnje, zapisane v dnevniku, z oceno
uporabniške izkušnje, ki jo je podal udeleženec sam pri vsakem zapisu.

ANALIZA PEARSONOVEGA KOEFICIENTA KORELACIJE
Izračunan je bil tudi Pearsonov koeficient korelacije med ocenami uporabniške izkušnje
(podanih s strani uporabnikov in pridobljenih iz dnevniških zapisov) in ocenami intenzitete
čustev, ki so jih uporabniki občutili pri interakciji s sistemom. Intenziteto čustev so
udeleženci v spletni anketi označili na lestvici od 0 (občutka nisem občutil/a) do 5 (zelo
močan občutek), vprašanje v anketi pa temelji na vprašalniku avtorja Hyldegård (2006).

ANALIZA INTERVJUJEV
Pol-strukuriran intervju je bil opravljen z vsakim udeležencem v raziskavi in je bil usmerjen
predvsem v dnevniški zapis. Intervjuji niso bili natančno obdelani in posebej predstavljeni
v nalogi, saj so služili predvsem kot opora za dodatno razumevanje dnevniških zapisov. Pri
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intervjuju je bil od vsakega udeleženca pridobljen tudi podatek o spretnostih pri iskanju, saj
je tako vsak udeleženec lahko podrobno obrazložili ocene svojih iskalnih spretnosti.
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7 REZULTATI
V praktičnem delu naloge so predstavljeni rezultati raziskave. Najprej sta predstavljena
vzorec in bibliografski sistemi, ki so jih udeleženci uporabili pri svojih interakcijah ter
povprečna dolžina dnevniških zapisov. Nato so predstavljeni rezultati raziskave, ki so
razdeljeni na tri dele:
1) predstavitev ocen uporabniške izkušnje,
2) predstavitev vpliva lastnosti sistema za poizvedovanje na uporabniško izkušnjo in
3) predstavitev vpliva konteksta uporabnika uporabniško izkušnjo.

7.1 VZOREC
SPOL IN STAROST: Vzorec je vseboval devet udeležencev: šest žensk in tri moške. Vsi
udeleženci spadajo v starostno skupino od 18 do 26 let.
IZOBRAZBA: Vsi udeleženci so študentje. Osem se jih izobražuje na Univerzi v Ljubljani,
en udeleženec pa se izobražuje na Univerzi na Primorskem.
SMER IN STOPNJA ŠTUDIJA: Štirje udeleženci obiskujejo dodiplomski študij (študijski
programi Računalništvo in informatika, Zdravstvena nega, Francistika z romanistiko,
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji), preostalih pet udeležencev obiskuje
podiplomski študij (Farmacija – 2 udeleženca, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški
študiji, Diatetika in Mikrobiologija).
Glede na starost in stopnjo izobrazbe udeležencev v raziskavi gre za dokaj homogen vzorec.
V vzorcu so zajeti udeleženci, ki se izobražujejo na različnih študijskih področjih, vendar
prevladujejo študentje naravoslovnih smeri, prav tako pa so zajeti študentje, ki se
izobražujejo različnih stopnjah univerzitetnega izobraževanja.

7.2 UPORABLJENI BIBLIOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI IN
POVPREČNA DOLŽINA DNEVNIŠKIH ZAPISOV
Udeleženci so v dnevniških zapisih opisovali interakcije z naslednjimi sistemi, ki so
prikazani v spodnji tabeli (Tabela 3). Prav tako je v tabeli prikazano, kako pogosto je bila v
zapisih opisana interakcija s posameznim informacijskim sistemom.
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Tabela 3: Frekvence uporabe informacijskih sistemov za poizvedovanje

INFORMACIJSKI SISTEM

ŠTEVILO ZAPISOV

COBISS+

9

PubMed

3

ScienceDirect

3

Google Scholar

2

Web of Science

2

ProQuest East Europe & Central
Europe Database
Academic Search Complete
Library and Information Science
Abstracts

1
1
1

SCOPUS

1

dLib - Digitalna knjižnica Slovenije

1

RUL - Repozitorij Univerze v
Ljubljani
DIKUL - Digitalna knjižnica
Univerze v Ljubljani
SciFinder

1

1
1

Tu je potrebno poudariti, da nas pri tej raziskavi ni zanimala ocena specifičnega sistema,
ampak raziskovanje uporabniške izkušnje v tovrstnih sistemih.
Dnevniški zapisi v povprečju vsebujejo 279 besed. Najkrajši dnevniški zapis vsebuje 112
besed, najdaljši dnevniški zapis pa vsebuje 603 besed.

7.3 OCENE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE
V raziskavi je sodelovalo devet udeležencev, vsak izmed njih pa je v spletnem dnevniku oz.
spletni anketi opisal tri različne interakcije z bibliografskimi sistemi za poizvedovanje. Vseh
27 interakcij s sistemom je bilo na koncu ocenjenih s strani udeleženca, in sicer so udeleženci
svojo uporabniško izkušnjo ocenjevali na lestvici od 1 (negativna uporabniška izkušnja) do
10 (pozitivna uporabniška izkušnja). V spodnji tabeli (Tabela 4) so prikazane frekvence
ocene uporabniške izkušnje, ki so jih podali udeleženci ter ocen, ki so bile pridobljene na
podlagi zapisov.
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Udeleženci so svojo interakcijo s sistemom najpogosteje ocenili z 8, manj pogoste so
najnižje ocene (1 in 2, 3 in 6), nikoli pa svoje izkušnje niso ocenili z ocenama 4 in 5.
Povprečna ocena uporabniške izkušnje je 7,4. Glede na ocene uporabniške izkušnje lahko
rečemo, da so udeleženci v večji meri ocenili celotno izkušnjo kot pozitivno.
Najpogostejša ocena izkušnje, pridobljena na podlagi podanih mnenj in čustev v zapisih, je
tako kot pri ocenah udeležencev 8, najmanj pogosta pa je 7 oziroma ocena 1, ki iz zapisov
ni bila pridobljena. Negativnejše uporabniške izkušnje (ocene 2, 3 in 4) se kažejo pogosteje
pri zapisih kot pri ocenah udeležencev, prav tako pa je pozitivnejša izkušnja (ocene nad 6)
manj pogosta pri zapisih v primerjavi z ocenami, ki so jih podali udeleženci.
Tako je povprečna ocena na podlagi zapisov je 5,8, kar je nižje od povprečne ocene
uporabniške izkušnje (7,4), ki so jo podali udeleženci.
Tabela 4: Frekvence ocen uporabniške izkušnje, ki so jih podali udeleženci in ocen, pridobljenih iz zapisov

OCENA
UPORABNIŠKE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

0

0

2

4

7

5

5

0

3

3

3

3

4

1

6

2

2

IZKUŠNJE
FREKVENCE
OCEN
UDELEŽENCEV
FREKVENCE
OCEN,
PRIDOBLJENIH
IZ ZAPISOV

Na podlagi različnih pozitivnih in negativnih čustev ter mnenj, zapisanih v dnevnikih, smo
torej določili drugo oceno izkušnje, ki je namenjena primerjavi končne ocene uporabnika in
izkušnje med samo interakcijo. V Tabela 5 je za vsako interakcijo prikazana primerjava
ocen, ki smo jih določili na podlagi dnevniških zapisov, z ocenami, ki so jih za posamezno
interakcijo podali udeleženci. Pri štirih zapisih je ocena, pridobljena iz zapisov, višja od
ocene izkušnje, ki jo je pri istem zapisu podal udeleženec. Pri sedmih zapisih je ocena
izkušnje, ki so jo podali udeleženci, enaka oceni, ki je bila pridobljena na podlagi zapisov,
pri ostalih 17 zapisih pa je ocena iz zapisov nižja kot ocena, ki so jo podali udeleženci.
Največje odstopanje se kaže pri tretjem zapisu Udeleženca 3, kjer je ocena iz dnevniškega
zapisa za 7 ocen nižja od ocene, ki jo je podal uporabnik.
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Tabela 5: Primerjava ocen izkušnje, ki so jih podali udeleženci in ocen, določenih na podlagi zapisov

UDELEŽENEC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DNEVNIŠKI

OCENA UPORABIKA

ZAPIS

(OD 1 DO 10)

1

8

8

2

2

3

3

1

4

1

7

6

2

6

2

3

8

8

1

8

6

2

10

10

3

9

2

1

8

7

2

7

2

3

6

6

1

8

4

2

7

3

3

9

4

1

9

8

2

8

5

3

10

5

1

10

8

2

9

9

3

10

10

1

9

8

2

10

9

3

7

3

1

8

8

2

3

6

3

3

5

OCENA IZ ZAPISA
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7.4 VPLIV LASTNOSTI SISTEMA NA UPORABNIŠKO IZKUŠNJO
7.4.1 Čustva
V 27 dnevniških zapisih so udeleženci različna čustva izrazili skupno 99-krat. Od tega so se
pozitivna čustva pojavila 59-krat (60%), negativna čustva pa so bila v dnevnikih zapisana
40-krat (40%) (Tabela 6). 11-krat (11%) so bila izražena čustva, ki se nanašajo na estetiko
sistema za poizvedovanje, 88-krat (89%) pa so bila izražena čustva, ki se nanašajo na
funkcionalnost sistema.

Tabela 6: Število izraženih čustev, vezanih na estetiko in funkcionalnost sistema, v dnevniških zapisih

ESTETIKA

FUNKCIONALNOST

POZITIVNO

NEGATIVNO

POZITIVNO

NEGATIVNO

7

4

52

36

ŠTEVILO ČUSTEV
V ZAPISIH (f)
SKUPAJ

11

88

Identificirali smo devet različnih pozitivnih čustev in enajst negativnih. V nadaljevanju je
opisano, katera pozitivna in negativna čustva so udeleženci izrazili v zapisih, kako pogosto
so jih izrazili in na kateri element vmesnika se navezujejo. Prav tako so opisani najpogostejši
razlogi, ki so jih udeleženci navedli za občutenje določenega čustva pri interakciji s
sistemom.
1) POZITIVNA ČUSTVA
Udeleženci so v svojih zapisih o izkušnji s sistemom za poizvedovanje navedli naslednja
pozitivna čustva (Tabela 7): veselje, všečnost, motiviranost, zadovoljstvo, umirjenost,
navdušenje, presenečenje, olajšanje in samozavest. V nadaljevanju so za vsako čustvo
prikazani primeri o tem, kako se čustvo navezuje na element in vidik vmesnika.
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Tabela 7: Pojav pozitivnih čustev v zapisih glede na element vmesnika (frekvence)

Samozavest

1

1

2

1

1

3

2

1

1

Navdušenje

1

Olajšanje

2

Umirjenost

3

funkcionalnost

1

estetika
funkcionalnost

19

1

2

funkcionalnost

3

1

3

1

estetika
funkcionalnost
SKUPAJ

8
41

1
5

3

2

estetika

Seznam
zadetkov



funkcionalnost
estetika

Iskanje

Zadetek

7

Presenečenje

Začetna /
vstopna
stran

estetika

Zadovoljstvo

Celota

Motiviranost

ELEMENT
VMESNIKA

Veselje

Všečnost

POZITIVNO ČUSTVO (f)

1

VŠEČNOST

V zapiskih se najpogosteje pojavlja čustvo všečnost. Največkrat se navezuje na
funkcionalnost iskanja v sistemu za poizvedovanje, udeleženci pa so v svojih zapisih
pogosto omenili npr.:
-

»všeč mi je, ker sistem predvideva besedo že medtem ko tipkaš«,

-

»čeprav je filtrov malo, so ponujeni vsi, ki jih potrebujem, kar mi je zelo všeč«,

-

»všeč mi je, da sistem sam popravi manjše pravopisne napake«,

-

»všeč mi je, da lahko uporabljam AND, NOT, OR operatorje«

-

ipd.

Pri celoti sistema za poizvedovanje udeleženci najpogosteje zapišejo, da jim je všeč estetika
sistema za poizvedovanje. Udeleženci so zapisali:
-

»Izgleda preprosto...«

-

»... sistem je pregleden, minimalističen.«

-

»Stran ni nasičena z nepotrebnimi informacijami.«

-

Ipd.
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Všečnost je v zapisih povezano tudi s funkcionalnostjo celotnega sistema:
-

»Všeč mi je, da je sistem v slovenskem jeziku ...«

-

»Pri sistemu mi je všeč, da je na voljo veliko virov ...«

Čustvo všečnost se v zapisih navezuje tudi na funkcionalnost prikaza zadetka. Tu so
udeleženci najpogosteje omenili, da jim je zelo všeč, da:
-

»... sistem ponudi podobne članke ...«,

-

»Sistem nudi število citatov za posamezni članek ...«

-

»... sem dobila seznam knjižnic, v katerih imajo to knjigo, kar mi je zelo všeč, saj tako
vem, v kateri knjižnici jo dobim.«

Pri funkcionalnosti seznama zadetkov se čustvo všečnost pojavi trikrat. Tu so udeleženci
komentirali:
-

»Všeč mi je, da so iskane besede pri prikazu zadetkov odebeljene.«

-

»Všeč mi je, da so iskani vneseni elementi (kemijska struktura) pri vizualnem iskanju
obarvani z rdečo.«

Čustvo všečnost se pri začetni/vstopni stran navezuje na funkcionalnost. Tu je udeleženec
zapisal, da mu je »všeč, ker že na prvi strani vidiš, katere funkcije (filtre) sistem ponuja«.


VESELJE

Drugo najpogosteje omenjeno čustvo iz zapisov je veselje. V zapisih je bilo povezano s
funkcionalnostjo celotnega sistema:
-

»Iskanje člankov zaključim zelo zadovoljna in vesela.«,

-

»... ko sem zaključil z uporabo sistema SciFinder sem bil vesel, saj sem pridobil
veliko novih virov.«

in tudi s funkcionalnostjo iskanja:
-

»Ko sem opazil, da je možno filtrirati po predmetu, me je to razveselilo ...«.

Veselje se navezuje tudi na funkcionalnost seznama zadetkov:
-

»... vesela sem, ko zagledam to število zadetkov in hitro preletim stran.«

in na funkcionalnost prikaza zadetka:
-

»Ključne besede so me razveselile, ker lahko preko njih izvem, kaj vsebuje diplomska
naloga.«
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MOTIVIRANOST

Čustvo motiviranost se je v zapisih pojavilo v povezavi s funkcionalnostjo seznama
zadetkov:
-

»Pri tem sem dobila 9 zadetkov, kar je nekoliko več, kot sem jih predvidevala. Ob
tem sem bila prijetno presenečena in imela več motivacije za nadaljnjo iskanje, saj
sem bila prepričana, da lahko svojo iskalno poizvedbo še kaj spremenim in pri tem
dobim še več zadetkov.«

-

»Na levi strani ob kategoriji »roman« so se izpisali vrste romanov in pri tem sem
občutila veliko zadovoljstvo oz. več zagona in motivacije za bolj podrobno iskanje,
saj sama se sama nisem natančno znala opredeliti katere vrste oz. žanr bi brala.«



NAVDUŠENJE

Prav tako se v zapisih pojavi navdušenje, in sicer nad funkcionalnostjo iskanja
-

»... ko kliknem gumb »Naprej« in se mi odpre stran iskanja, sem vedno bolj
navdušena nad tem, koliko filtrov lahko izbiram že od začetka.«

in funkcionalnostjo seznama zadetkov
-

»Ob strani se mi pokažejo filtri, ki sem jih izbrala, vsi ostali filtri so skriti, a na voljo.
Nad tem sem navdušena. Tako točno vidim, po katerih filtrih sem iskala in katere
filtre lahko dodam«.



ZADOVOLJSTVO

Izraženo zadovoljstvo v zapisih se navezuje na funkcionalnost celotnega sistema
-

»... torej, s sistemom sem zelo zadovoljen - je uporaben, enostaven in intuitiven.«

in funkcionalnost seznama zadetkov:
-

»Na levi strani ob kategoriji »roman« so se izpisali vrste romanov in pri tem sem
občutila veliko zadovoljstvo ....«



PRESENEČENJE

Čustvo presenečenje se navezuje na funkcionalnost seznama zadetkov:
-

»... dobila sem vse vrste gradiva, ki sem ga želela, tj. prispevek na konferenci,
članek, diplomsko delo, magistrsko delo, znanstvena monografija, nad čimer sem
bila pozitivno presenečena.«
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»Pri tem sem dobila 9 zadetkov, kar je nekoliko več, kot sem jih predvidevala. Ob
tem sem bila prijetno presenečena in imela več motivacije za nadaljnje iskanje, ...«



UMIRJENOST

Čustvo umirjenost se v zapisih navezuje na funkcionalnost celotnega sistema:
-

»Tudi za trenutek me ni strah, da v sistemu ne bi znala česa poiskati, vsaj tega, kar
potrebujem za diplomsko nalogo oziroma kar potrebujem v prostem času.«



OLAJŠANJE

Olajšanje udeleženec izrazi, ko na seznamu zadetkov vidi večje število rezultatov:
-

»Pri tem se je na zaslonu izpisalo 197 zadetkov, pri tem se občutila olajšanje oz. se
te številke nisem ustrašila oz. bi me na kakršen koli način odvrnila od iskanja, saj
vem, da lahko pregledam tolikšno število zadetkov.«



SAMOZAVEST

Samozavest se v zapisih izrecno pojavi enkrat in se navezuje na funkcionalnost seznama
zadetkov:
-

»... pri tem sem dobila 15 zadetkov. Ob tem sem se počutila samozavestno, da lahko
v kratkem času (nekaj minut) pregledam vse zadetke.«
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2) NEGATIVNA ČUSTVA
Udeleženci so v svojih zapisih o uporabniški izkušnji s sistemom za poizvedovanje navedli
naslednja negativna čustva (Tabela 8): nevšečnost, razočaranje, zmedenost, živčnost,
nemotiviranost, jeza, nezadovoljstvo, obupanost, stres, strah in izgubljenost. V nadaljevanju
so za vsako čustvo prikazani primeri o tem, kako se čustvo navezuje na element in vidik
vmesnika.
Tabela 8: Pojav negativnih čustev v zapisih glede na element vmesnika (frekvence)

Celota
Začetna/
vstopna stran

estetika

3

funkcionalnost

1

estetika

1

Seznam
zadetkov
Zadetek



funkcionalnost

Izgubljenost

Strah

Stres

Obupanost

Nezadovoljstvo

Jeza

Nemotiviranost

Živčnost
1

funkcionalnost

1

estetika
Iskanje

Zmedenost

ELEMENT
VMESNIKA

Razočaranje

Nevšečnost

NEGATIVNO ČUSTVO (f)

1
3

2

estetika

1

funkcionalnost

4

6

1

2

2

8

7

9

3

3

2

4

3

4

1

1

1

1

1

estetika
funkcionalnost
SKUPAJ

1

1

1

ZMEDENOST

V zapisih se največkrat pojavi čustvo zmedenost. Ta se pri iskanju nanaša na estetiko:
-

»Malce me je zmedlo le to, da iskalno okence nima jasnih linij (kvadratka), kamor bi
vpisala iskalno zahtevo ...«.

Pri funkcionalnosti seznama zadetkov je udeležence zmedlo nepravilno samodejno
popravljanje iskalne poizvedbe, nejasno razvrščanje rezultatov ipd.:
-

»Ob prikazov zadetkov me je najprej zmedlo in rahlo razjezilo to, da mi je sistem
želel popraviti iskalni izraz in me vprašal, ali sem mislila "PRIPOROČILNI
NANAMI".«

-

»Ko sem opazil, da je možno filtrirati po predmetu, me je to razveselilo, vendar ko
sem hotel filtrirati na predmet računalništva, sem videl, da je računalništvo
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razdeljeno na informatiko, programiranje,... kar me je zmedlo, saj nisem vedel, kateri
je zame bolj primeren.«
-

»Drugo razočaranje in predvsem zmedenost je sledila ob pregledovanju zadetkov.
Ugotovila sem, da je edini vir, izmed vseh 20-ih zadetkov prve strani seznama, ki je
relevanten za mojo iskalno potrebo, uvrščen šele na 11. mesto.«

-

»Rezultate dobiš glede na besede, ki jih najde v naslovu in se ujemajo s tvojim
iskalnim nizom, kar pa pomeni, da izgubiš mnogo zadetkov, ki se sicer nanašajo na
tvojo temo, nimajo pa te besede v naslovu. Takšno iskanje mi nato vzame kar nekaj
časa, povzroči pa mi tudi precejšnjo zmedenost.«

Čustvo zmedenost je bilo pri elementu zadetek (funkcionalnost) izraženo pri dveh zapisih,
in sicer:
-

»Ena izmed stvari, ki me na strani zmede je ta, da ni vnaprej razvidno, ali imam
dostop do celega članka.«

-

»Razlog, zaradi katerega to stran uporabljam manj kot npr. Web Of Science je ta, da
nikjer jasno in hitro nimam vpogleda v to, kolikokrat je bil določen članek citiran,
kar mi povzroča zmedo in tako ne vem, če so določeni članki sploh primerni za
uporabo v diplomski nalogi.«



NEVŠEČNOST

Čustvo nevšečnost se v zapisih nanaša na estetiko celotnega sistema:
-

»Vizualno mi informacijski sistem ni najbolj všeč.«

-

»Sistem mi na pogled ni všeč ...«

Nanaša se tudi na funkcionalnost celote, in sicer:
-

»Ni mi všeč, da za dostop do sistema potrebuje uporabniško ime in geslo.«

Pri funkcionalnosti iskanja so udeleženci za nevšečnost navedli dva razloga:
-

»Poleg tega mi niso toliko všeč filtri, ki so ponujeni, saj mi ne ponujajo dovolj
možnosti, da bi resnično našla, kar iščem.«

-

»Diplomskih nalog sem našel precej veliko, vendar mi ni všeč to, da išče diplomske
naloge samo na Ljubljanskih univerzah.«

Pri prikazu zadetka pa se nevšečnost nanaša na samodejno preusmeritev:
-

»Pri WoS mi ni všeč, da, ko hočeš dostopati do celotnega članka, te poveže na drug
informacijski sistem, kjer v nekaj primerih nisem dobila članka.«
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RAZOČARANJE

Razočaranje se pri začetni/vstopni strani nanaša na estetiko:
-

»Vizualnost strani je abnormalno grda in neprivlačna ... Začetna stran me res
razočara, dobro, da jo potrebujem samo za to, da vanjo vpišem iskalno frazo.«

Razočaranje se pri funkcionalnosti seznama zadetkov v zapisih izrazi 4-krat, navezuje pa
se na malo število relevantnih zadetkov, neprimerno razvrščanje zadetkov in majhno št.
vrnjenih zadetkov. Udeleženci so zapisali npr.:
-

»Razočaranje in predvsem zmedenost je sledila ob pregledovanju zadetkov.
Ugotovila sem, da je edini vir, izmed vseh 20-ih zadetkov prve strani seznama, ki je
relevanten za mojo iskalno potrebo, uvrščen šele na 11. mesto.«

-

»Prav tako sem bila razočarana tudi nad številom zadetkov iskanja (8) - čeprav, se
zavedam, da sem iskala v slovenskem jeziku.«

Pri funkcionalnosti prikaza zadetkov se razočaranje nanaša na:
-

»Pri pregledovanju ostalih 6 zadetkov sem bila zelo razočarana, saj ni bilo niti pri
enem opisu zapisanih predmetnih oznak. Slednje bi mi pomagale pri prepoznavanju
vsebine zgodbe v knjigi.«

-

»Pri nobenem od zadetkov ni bilo možnosti neposrednega e-dostopa. To me sicer ni
presenetilo, vendar sem bila kljub temu razočarana, sem spet na začetku iskanja oz.
z nič pridobljenega novega znanja.«



ŽIVČNOST

Čustvo živčnost se pri začetni/vstopni strani nanaša na estetiko:
-

»Prva stran vsebuje preveč informacij, okenc in podobnih stvari, kar me nervira...«

Pri funkcionalnosti seznama zadetkov pa se čustvo živčnost nanaša na filtriranje:
-

»Moti me tudi, da pri filtrih moram pritisniti večkrat, da se mi prikažejo vsi filtri, in
tudi to, da niso razvrščeni po abecedi. (Vse skupaj me je živciralo).«

in na to, da sistem vrne nerelevantne zadetke:
-

»Živčnega me je naredilo predvsem to, da mi GS vrne tudi rezultate, ki niso povezani
čisto nič z računalniki, čeprav jaz iščem samo to, ne obstajajo pa filtri, ki bi lahko
omejil kategorijo oz. jo izbral (računalništvo, informatika ipd.)«

-

»Malce me je nerviralo to, da so bili prvi zadetki zame nerelevantni, ...«
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NEMOTIVIRANOST

Udeleženci so opazili vpad motivacije, ko so na seznamu zadetkov (funkcionalnost)
zaznali veliko količino nerelevantnih zadetkov:
-

»Pri vsakem novem iskanju mi je sistem ponudil ogromno strokovnih člankov, ampak
meni niso v korist, ker se nobeden ne ujema s tem, kar jaz iščem, in zaradi tega, sem
preprosto ostal brez interesa za nadaljevanje z delom.«

in ko pri zadetkih ni bilo dostopa do celotnega besedila:
-

»Težave mi povzroča predvsem to, da najdem zanimive članke, ki pa niso v celoti
dostopni, viden je le povzetek. Takšni zadetki mi vzamejo precej časa, poleg tega pa
mi pogosto tudi zmanjšajo motivacijo za nadaljevanje iskanja.«



JEZA

Čustvo jeza se je pojavilo pri funkcionalnosti iskanja, in sicer ko je sistem sam nepravilno
popravil iskalno zahtevo:
-

»Ob prikazov zadetkov me je najprej zmedlo in rahlo razjezilo to, da mi je sistem
želel popraviti iskalni izraz in me vprašal, ali sem mislila "PRIPOROČILNI
NANAMI".«

in pri nepraktičnem odpiranju navodil/pomoči za iskanje:
-

»Povezav do različnih vrst navodil je veliko in, ker moram vedno zapirati navodila,
ker ni omogočeno vračanje na prejšnjo stran, si navodila za pomoč uporabe
iskalnika nisem prebrala. To me zjezilo in sem kar hotela zaključiti z iskanjem
literature.«

Prav tako je udeležence razjezilo veliko št. nerelevantnih virov na seznamu zadetkov
(funkcionalnost):
-

»Razjezilo me je, da so na prva mesta uvrščeni viri, ki zame nimajo nobene vrednosti,
in da SPLOH niso relevantni za področje, ki ga raziskujem ...«

in nejasna označba gumba za prikaz rezultatov:
-

»Rahlo me je razjezilo to, ker nisem takoj ugotovila, kako ti ponudi rezultate iskanja,
ker ti jih ne ponudi takoj, ampak moraš klikniti na številko dobljenih člankov.«
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NEZADOVOLJSTVO

Nezadovoljstvo se navezuje na estetiko seznama zadetkov:
-

»Ko se je pojavil rezultat z zadetki, najprej nisem zasledila, koliko zadetkov mi je
podal sistem. Po nekaj dolgih trenutkih nezadovoljstva in mrzličnega pregledovanja
spletne strani sem ugotovila, da je število zadetkov zapisano z velikimi črkami na
modri podlagi, kar se mi je sprva zdelo kot telo spletne strani, in ne kot del rezultata
iskanja.«



OBUPANOST

Pri pregledu seznama zadetkov (funkcionalnost) je udeleženec začutil obupanost, saj na
njem ni bilo relevantnih virov:
-

»Od vseh zadetkov, niti eden ni bil relevanten za mojo seminarsko nalogo, zato sem
se počutila obupano, saj ne vem kje bom našla informacije.«



STRES

Čustvo stres se nanaša na seznam zadetkov (funkcionalnost), ko iskanje ne vrne rezultatov:
-

»Ker za to ključno besedo ni zadetkov me malo zagrabi panika, kaj, če ne bom našla
ničesar.«



STRAH

Strah se pri enem udeležencu pojavi že ob prvem stiku s sistemom. Na začetni/vstopni
strani (funkcionalnost) je nanizanih veliko znanstvenih področij, vendar udeleženka ni
prepričana, katero je zanjo primerno:
-

»Že ko vstopim na stran, se mi pojavi nekakšen filter, kjer lahko označim, po katerih
podatkovnih zbirkah bi rada brskala. Tukaj se malo ustrašim, saj niti ne vem, kje naj
bi iskala.«



IZGUBLJENOST

Izgubljenost se nanaša na funkcionalnost seznama zadetkov, in sicer ko na seznamu ni
relevantnih virov:
-

»Ob pregledu vseh 15 zadetkov sem se počutila prazno oz. izgubljeno, saj niti en
zadetek ni ustrezal moji informacijski potrebi.«
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7.4.2 Povezanost čustev in ocene uporabniške izkušnje
Poleg čustev, ki so jih udeleženci sami izrazili v zapisih, so v spletni anketi na lestvici od 0
(čustva nisem občutil/a) do 5 (zelo močen občutek čustva) označili tudi intenziteto
negativnih in pozitivnih čustev, ki so jih občutili med uporabo sistema za poizvedovanje.
Čustva, za katera so udeleženci označili intenziteto, so: gotovost, zadovoljstvo, optimizem,
olajšanje, motiviranost, občutek mirnosti, zmedenost, dvom, stres, razdraženost, negotovost,
zaskrbljenost in razočaranje.
Korelacija med označbami intenzitete pozitivnih čustev in oceno uporabniške izkušnje, ki
so jo podali udeleženci, je vedno pozitivna in se giblje med r = 0,39 in r = 0,90 (Tabela 9).
Nizka oz. šibka povezanost se kaže pri občutku mirnosti, srednja oz. zmerna povezanost se
kaže pri občutkih olajšanje in motiviranost, visoka oz. močna povezanost se kaže pri
občutkih gotovost in optimizem, zelo visoka povezanost pa pri občutku zadovoljstvo.
Korelacija med intenziteto pozitivnih čustev in oceno uporabniške izkušnje na podlagi
občutkov in mnenj iz zapisa je prav tako vedno pozitivna in se giblje med r = 0,27 in r =
0,69. Korelacije pri ocenah, ki so bile oblikovane na podlagi dnevniških zapisov, so pri vseh
čustvih manj močne kot pri korelacijah z ocenami, ki so jih podali udeleženci, vendar pa v
veliki meri sledijo rezultatom ocen udeležencev. Najnižja povezanost se tudi tu kaže pri
občutku mirnosti, najvišja pa pri občutku optimizma.

Tabela 9: Povezanost intenzitete pozitivnih čustev in ocen uporabniške izkušnje (Pearsonov korelacijski
koeficient)

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Čustvo

Ocena uporabniške izkušnje

Ocena na podlagi zapisa

r

r

Občutek mirnosti

0,39*

0,27

Olajšanje

0,47*

0,44*

Motiviranost

0,65**

0,41*

Gotovost

0,76**

0,51**

Optimizem

0,78**

0,69**

Zadovoljstvo

0,90**

0,60**

Korelacija je statistično pomembna: * p < 0,05 ** p < 0,01

Korelacija med označbami intenzitete negativnih čustev in oceno uporabniške izkušnje, ki
so jo podali udeleženci, je vedno negativna, kar potrjuje, da vsa negativna čustva, ki se
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porajajo v procesu interakcije, tudi pomembno vplivajo na oblikovanje slabše uporabniške
izkušnje (Tabela 10). Vrednost Pearsonovega koeficienta se giblje med r = -0,43 in r = 0,85, kar ponovno kaže na srednjo do visoko korelacijo. Srednja oz. zmerna negativna
povezanost se pojavlja pri občutkih zaskrbljenost, stres, zmedenost in razdraženost. Visoka
oz. močna negativna povezanost pa se kaže pri občutkih negotovost in razočaranje in dvom,
na podlagi česar lahko sklepamo, da ti občutki najbolj negativno vplivajo na uporabnikovo
izkušnjo pri uporabi sistema za poizvedovanje.
Korelacije pri ocenah, ki so bile oblikovane na podlagi dnevniških zapisov, so nekoliko
šibkejše, vrednost Pearsonovega koeficienta pa se giblje med r = -0,20 in r = -0,58, kar kaže
na nizko do srednjo negativno korelacijo. Najvišja korelacija pa se tu pojavi pri občutku
razdraženosti, vendar ne odstopa veliko od povezanosti z ocenami, ki so jih podali
udeleženci pri istem občutku.

Tabela 10: Povezanost (Pearsonov korelacijski koeficient) intenzitete negativnih čustev in ocen uporabniške
izkušnje

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Čustvo

Ocena uporabniške izkušnje

Ocena na podlagi zapisa

r

r

Občutek zmedenosti

-0,59**

-0,57**

Dvom

-0,85**

-0,49**

Stres

-0,45*

-0,31

Razdraženost

-0,59**

-0,58**

Negotovost

-0,79**

-0,46*

Zaskrbljenost

-0,43*

-0,20

Razočaranje

-0,82**

-0,29

Korelacija je statistično pomembna: *p < 0,05 **p < 0,01

7.4.3 Mnenja
V 27 zapisih o interakciji s sistemom za poizvedovanje so udeleženci skupno izrazili 160
mnenj, od tega je 101 (63%) pozitivno in 59 (37%) negativnih. 32-krat (20%) se izražena
mnenja nanašajo na estetiko sistema, 128-krat (80%) pa se mnenja v zapisih nanašajo na
funkcionalnost sistema (Tabela 11).
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Tabela 11: Število negativnih in pozitivnih mnenj, vezanih na estetiko in funkcionalnost sistema, v zapisih

ESTETIKA

FUNKCIONALNOST

POZITIVNO

NEGATIVNO

POZITIVNO

NEGATIVNO

20

12

81

47

ŠTEVILO MNENJ
V ZAPISIH (f)

32

SKUPAJ

128

1) POZITIVNA MNENJA
Udeleženci so v svojih zapisih o uporabniški izkušnji s sistemom za poizvedovanje navedli
pozitivna mnenja (Tabela 12). V nadaljevanju so za vsa mnenja prikazani primeri o tem,
kako se mnenje navezuje na element in vidik vmesnika.

Tabela 12: Pojav pozitivnih mnenj v zapisih glede na element vmesnika (frekvence)

CELOTA

ZAČETNA/VSTOPNA

ISKANJE

STRAN



SEZNAM

PRIKAZ

ZADETKOV ZADETKA

ESTETIKA

17

1

2

0

0

FUNKCIONALNOST

38

0

22

9

12

CELOTNI SISTEM

Pri izražanju pozitivnih mnenj, ki se vežejo na estetiko celotnega sistema, so udeleženci
uporabili naslednje pridevnike:
simpatičen, jasen, pregleden, privlačen, enostaven, preprost, minimalističen,
profesionalen in akademski, sodoben, nevsiljiv in pomirjajoč.
Prav tako sta dva udeleženca poudarila, da je novejša verzija sistema za poizvedovanja
lepša/privlačnejša od stare verzije:
-

»Naj najprej omenim, da se je estetika sistema s prehodom s COBISS/OPAC na
Cobiss+ neizmerno izboljšala, ...«

-

»Nova podoba sistema izgleda bolj sodobno kot prejšnja in mi je na oko bolj
privlačna.«

V mnenjih, ki se nanašajo na funkcionalnost celotnega sistema in se v zapisih ponovijo
največkrat, udeleženci izpostavijo, da je sistem enostaven za uporabo, zelo uporaben,
funkcionalen, prijazen, jasen in da se v sistemu najde veliko relevantnih informacij.
Udeleženci so zapisali tudi:

CVEK, A. Elementi uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019



-

»... podatkovna zbirka je domača.«,

-

»Sistem je zelo uporaben za iskanje informacij pri študiju ...«,

-

»... sistem je dobro organiziran ...«
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ZAČETNA/VSTOPNA STRAN

Le v enem zapisu se mnenje nanaša na začetno/vstopno stran, in sicer z vidika estetike:


»Na prvi strani ni preveč informacij, ki bi bile moteče ...«

ISKANJE

Pri elementu iskanje se na estetiko nanašata dve mnenji in sicer:
-

» Gumb »išči« je dobro viden ...«

-

»Pomembno se mi zdi, da je okence vidno, da se nahaja na sredini strani.«

Pri funkcionalnosti iskanja se mnenja največkrat nanašajo na učinkovito, koristno in
enostavno filtriranje, npr.:
-

»Ponujeni filtri mi zelo olajšajo iskanje, saj z njimi hitro pridem do člankov, ki so mi
koristni.«,

-

»Sistem filtriranja je znatno boljši kot pri sistemu Cobiss+. S tem ciljam predvsem
na oznako "tema", saj ko izbereš eno temo, ti sistem predlaga še sorodne in s tem
lahko primerno razširiš, ali zožiš spekter iskanja. Ponujene so tudi druge možnosti
filtriranja, ki ti pomagajo pri iskanju.«

-

»Iskanje se da prilagoditi z mnogimi različnimi filtri, ki mi omogočajo, da v dovolj
kratkem času pridem do željenih člankov.«

-

Oblikovalci te baze so iskanje po datumih poenostavili in lahko v filtru Datum objave
(Publication date) izbiram po člankih, ki so bili izdani v zadnjih dveh, petih ali
desetih letih, še nekaterih drugih kriterijih in lahko celo izbiram za določen datum.
Zame je to priročno, saj tako hitro označim kriterij, da bi iskala po zadnjih desetih
letih.



SEZNAM ZADETKOV

Pri seznamu zadetkov se vsa mnenja navezujejo na funkcionalnost. Največkrat so bila
izražena mnenja, ki se nanašajo na preprosto in učinkovito filtracijo zadetkov
-

»Malce me je nerviralo to, da so bili prvi zadetki zame nerelevantni, vendar ko sem
zadetke filtrirala, sem imela nad njimi vsaj lažji pregled.«
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»Ob strani se mi prikažejo filtri, ki mi zelo olajšajo iskanje, saj z njimi med vsemi
članki lažje najdem vire za mojo diplomsko nalogo.«

in učinkovito vračanje na seznam zadetkov iz vira (ohrani se iskalna poizvedba)
-

»Ob kliku "nazaj" zapisi oz. iskalne besede ostanejo enako. Ta funkcija/lastnost
sistema se mi zdi izredno pomembna, saj lahko pozabiš, kaj točno si zapisal.«

Prav tako so pozitivno sprejete značilnosti kot sta npr. lahka navigacija po seznamu in prikaz
samo zadetkov s celotnim dostopom.


ZADETEK

Tudi pri prikazu zadetka se vsa mnenja nanašajo na funkcionalnost. Tu je največkrat
izraženo mnenje o koristnosti prikaza podobnih oz. sorodnih virov:
-

»Pri sistemu mi je zelo koristno to, da ko si shranim članek, mi ta ponudi še tri članke,
ki so vezani na iskano temo oz. članke, ki so jih iskali drugi uporabniki sistema. To
mi omogoči, da najdem veliko več strokovnih člankov, ki jih potrebujem pri pisanju
seminarske naloge.«

-

»Poleg tega sistem predlaga podobne članke ali članke istih avtorjev, ki pomagajo tako pri
iskanju dodatnih virov, kot pri oblikovanju širše slike o temi, ki te zanima.«

Udeleženci so kot pozitivno izpostavili tudi, da sistem ponuja dobre povzetke, da so viri
dobro opisani, da so viri brezplačni idr.

2) NEGATIVNA MNENJA
Udeleženci so v svojih zapisih o uporabniški izkušnji s sistemom za poizvedovanje navedli
negativna mnenja (Tabela 13). V nadaljevanju so za vsa mnenja prikazani primeri o tem,
kako se mnenje navezuje na element in vidik vmesnika.
Tabela 13: Pojav negativnih mnenj v zapisih glede na element vmesnika (frekvence)

CELOTA

ZAČETNA/
VSTOPNA
STRAN

ISKANJE

SEZNAM
ZADETKOV

PRIKAZ
ZADETKA

ESTETIKA

7

4

1

0

0

FUNKCIONALNOST

13

0

15

11

8
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CELOTNI SISTEM

Negativna mnenja, ki se navezujejo na estetiko celotnega sistema, so udeleženci največkrat
izrazili s pridevnikoma grd in neprivlačen, zapisali pa so tudi:
-

»Glede vizualnega izgleda in privlačnosti sistema nimam posebnega komentarja.
Zadeva zgleda nekoliko bedno.«

-

»Zgoraj so še nekateri gumbi, ki so po moje nepotrebni in čisto odveč.«

-

»Sistem je videti nekoliko nedokončano.«

Pri funkcionalnosti celotnega sistema je največkrat izpostavljeno mnenje, da sistem ne
vsebuje dovolj relevantnih virov oz. da sistem ni primeren za iskanje informacij na
določenem znanstvenem področju:
-

»Glavni razlog, zaradi katerega sistema ne uporabljam pogosto pa je, da na njem
dobim precej manj uporabnih člankov s svojega področja, kot npr. pri Web Of
Science.«

-

»Ko sem ugotovila, da nisem našla ničesar, kar bi mi bistveno pomagalo, mi je
koncentracija strma padla in sem spletno stran zapustila, saj menim, da baza ne
ponuja dovolj člankov za moje študijsko področje.«

-

»Nasploh ima ScienceDirect tudi manj zadetkov na posamezno temo, zato rajši
uporabljam druge, saj je manj možnosti, da kaj izpustim.«

Prav tako so kot negativen vidik udeleženci izpostavili, da sistem ni primeren za iskanje
strokovnega gradiva, da sistem ni prijazen za uporabo, da zahteva preveč klikov ipd.


ZAČETNA/VSTOPNA STRAN

Mnenja, ki se nanašajo na začetne/vstopne strani, se vsa navezujejo na estetiko. Tu so
udeleženci zapisali:
-

»Vizualnost [vstopne] strani je abnormalno grda in neprivlačna. Ne morem verjeti,
da v več kot 10 letih nobeden ni malce polepšal strani, kajti spletne strani se spomnim
še iz osnovne šole in že takrat mi je bil izgled začetne strani obupen, spominja me na
spletne strani, ki so bile izdelane na začetku 21. stoletja.«

-

»Vizualno je Cobiss 20 let za časom.«

-

» Na prvi strani je preveč nepotrebnih okenc, oblik in različnih barv.«
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ISKANJE

Pri iskanju se na estetiko nanaša eno mnenje, in sicer da gumbi za različne načine iskanja
niso dovolj vidni.
Pri funkcionalnosti iskanja pa je največkrat izraženo mnenje, da so filtri pomanjkljivi oz.
da ni dovolj filtrov:


»Prav tako moti, da ne ponuja naprednega iskanja, in to, da je filtriranje na voljo le
pri zadetkih.«



»Res edina negativna stran je ta, da je večina strokovnih člankov, ki jih najde,
plačljivih. Posledično bi mi olajšalo iskanje filtriranje iskanih virov - plačljivi,
neplačljivi, knjige, članki, ...«

Prav tako se nekajkrat ponovi mnenje, da sistem slabo oz. nepravilno samodejno popravi
iskalno poizvedbo, udeleženci pa so izpostavili tudi, da je moteče, če sistem ne popravi
pravopisnih napak, samodejno ne predlaga iskalnih besed, če je iskalnih okenc preveč ali če
ne ohrani iskalne poizvedbe ob vrnitvi na prejšnjo stran.


SEZNAM ZADETKOV

Pri seznamu zadetkov se vsa mnenja navezujejo na funkcionalnost. Največkrat so se
mnenja nanašala na veliko število nerelevantnih virov in na majhno število vrnjenih vseh
zadetkov:


»Iskanje "melanoma" AND "treatment" ne poda najbolj uporabnih člankov, kot je
denimo pri iskanju na Googlu, pač pa poda veliko takšnih, ki s to temo niso
neposredno povezani, ampak vsebujejo ti dve besedi, npr. članek o zdravljenju
(treatment) pljučnice, v katerem je omenjeno, da je en pacient imel zraven še
melanom.«



»Iskalno poizvedbo sem nato vpisala še v angleškem jeziku, in dobila ogromno
število zadetkov (več kot 17.000). Zadetke sem pregledovala toliko časa, kolikor mi
je dopuščala koncentracija, vendar pa nisem našla nobenega vira, ki bi mi bil
dejansko v pomoč pri izdelavi seminarske naloge.«



»Nato sem se odločila, da bom iskalni izraz zapisala še v angleškem jeziku " yoga
face". Pri tem sem bila prepričana, da bom dobila največ tri zadetke. Dobila sem 4
zadetke, kar je dobro v smislu, da sem uganila vendar zelo slabo, saj tudi z
angleškim izrazom ne najde sistem veliko zadetkov, oz. jih verjetno niti ni toliko na
našem trgu.«
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Poleg tega so kot negativno udeleženci izpostavili tudi, da so zadetki plačljivi, da je seznam
filtriranja poizvedbe predolg ipd.


ZADETEK

Tudi pri prikazu zadetka se negativna mnenja nanašajo na funkcionalnost, in sicer so
uporabniki med drugim pogrešali slike pri prikazu vira in število citatov članka:


»Še ena stvar, ki me zelo moti je, da nima vsaka knjiga priložene fotografije platnice.
Pogosto se namreč zgodi, da imata dve popolnoma drugačni knjigi podoben ali celo
enak naslov, kar lahko privede k zmedi.«



»Pri viru, ne zasledim, kolikokrat je bil citiran, kar pa zelo vpliva na mojo odločitev
o tem ali bom vir uporabila ali ne.«

7.4.4 Vpliv elementov uporabniškega vmesnika na uporabniško izkušnjo
V 27 zapisih se različna pozitivna in negativna čustva ter mnenja navezujejo na naslednje
elemente vmesnika za poizvedovanje:


celota,



začetna/vstopna stran,



iskanje,



seznam zadetkov in



zadetek oz. vir.

Skupno so pozitivna in negativna mnenja in čustva v 27 zapisih izražena 259-krat. Od tega
je 160 (62%) izraženih mnenj in čustev pozitivnih, 99 (38%) pa negativnih (Tabela 14).
Udeleženci so mnenja in čustva največkrat (92-krat) izrazili v povezavi s sistemom za
poizvedovanje kot celoto, od teh je bila le četrtina (23) negativnih.
Začetna/vstopna stran je v zapisih omenjena najmanj pogosto (9-krat), zanimivo pa je, da
gre v večini (7-krat) za negativna mnenja in čustva.
Kot drugi najpogostejši element vmesnika je v zapisih omenjeno iskanje (77-krat), od tega
v slabih dveh tretjinah (46 zapisanih čustev in mnenj) v pozitivni luči .
Seznam zadetkov je v zapisih skupno omenjen 48-krat, ponovno pa gre za primer, kjer so
izražena čustva in mnenja so v povezavi s seznamom zadetkov v več kot polovici primerov
negativna.
Prikaz zadetka oz. vira je omenjen 33-krat, tudi tu pa so izražena čustva in mnenja večkrat
pozitivna (21-krat) kot negativna (12-krat).
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Tabela 14: Pojav elementov vmesnika v zapisih (frekvence in odstotki)

ELEMENT
VMESNIKA
Celota

ŠTEVILO POJAVOV
V ZAPISIH
92

POZITIVNO

NEGATIVNO

69 (75%)

23 (25%)

9

2 (22%)

7 (78%)

Iskanje

77

46 (60%)

31 (40%)

Seznam zadetkov

48

22 (46%)

26 (54%)

Zadetek

33

21 (64%)

12 (36%)

SKUPAJ

259

160 (62%)

99 (38%)

Začetna/vstopna
stran

7.5 VPLIV KONTEKSTA UPORABNIKA NA UPORABNIŠKO IZKUŠNJO
1) JASNOST INFORMACIJSKE POTREBE
Udeleženci so v spletni anketi jasnost informacijske ocene za vsak zapis ocenili na lestvici
od 1 (nejasno) do 5 (zelo jasno).
Tabela 15 pokaže, da je najvišja povprečna ocena izkušnje (8) izražena pri zapisih, ki so bili
označeni z najvišjo oceno jasnosti informacijske potrebe (5). Z oceno 8 je prav tako označen
zapis, pri katerem je udeleženec jasnost informacijske potrebe označil s 3. Najnižja ocena
jasnosti informacijske potrebe na lestvici je bila ocena 2. S to oceno sta bila označena dva
zapisa, ocena izkušnje pri obeh pa je bila nizka (oceni 3 in 6) . Rezultati nakazujejo na
možnost, da jasnejša informacijska potreba pripomore k pozitivnejši izkušnji, vendar zaradi
majhnega števila zapisov, kjer je bila informacijska potreba nejasna, težje sklepamo na vpliv
jasnosti na izkušnjo uporabnika.
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Tabela 15: Vpliv jasnosti informacijske potrebe na uporabniško izkušnjo

0

OCENE
IZKUŠNJE
-

POVPREČNA
OCENA IZKUŠNJE
-

2

2

3;6

4,5

3

1

8

8,0

4

9

2;3;7;7;8;8;9;9;10

7,0

5 (zelo jasna)

15

JASNOST INFORMACIJSKE
POTREBE
1 (nejasna)

ŠT.ZAPISOV

1;6;7;7;8;8;8;8;9;9
;9;10;10;10; 10

8,0

2) RAZLOG ZA UPORABO SISTEMA ZA POIZVEDOVANJE
Udeleženci so za vsak zapis navedli razlog za uporabo sistema, izbirali so med tremi
možnostmi: študij, prosti čas oz. hobi in študentsko delo.
Povprečna ocena izkušnje (Tabela 16) pri uporabnikih, ki so informacijski sistem uporabljali
v namen študija, je 8, kar je višje kot povprečna ocena (2,3) pri uporabnikih, ki so
informacijski sistem uporabljali za namen prostega časa oz. hobija. Udeleženec, ki je
informacijski sistem uporabljal za namen študentskega dela, je svojo izkušnjo ocenil z 9.
Vendar je tu potrebno poudariti, da je število zapisov, ki se je nanašajo na prosti čas in
študentsko delo premajhno, da bi iz rezultatov lahko oblikovali dokončne zaključke.
Vsekakor pa je zanimivo, da je bila pri vseh treh primerih uporabe za prosti čas ocena
uporabniške izkušnje izrazito nizka.
Tabela 16: Vpliv razloga za uporabo bibliografskega informacijskega sistema na uporabniško izkušnjo

RAZLOG
UPORABE
SISTEMA

ŠT.ZAPISOV

OCENA IZKUŠNJE
2;6;6;7;7;7;7;8;8;8;8;8;8;8;

POVPREČNA
OCENA IZKUŠNJE

Študij

23

Prosti čas/hobi

3

1;3;3

2,3

Študentsko delo

1

9

9,0

9;9;9;9;10;10;10;10;10

8,0
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3) USPEŠNOST INTERAKCIJE
Udeleženci so v vprašalniku za vsako interakcijo s sistemom ocenili tudi uspešnost
interakcije (koliko potrebnih informacij so v sistemu pridobili). Izbirali so lahko med štirimi
možnostmi:
1) v sistemu nisem pridobil potrebnih informacij,
2) v sistemu sem pridobil nekaj potrebnih informacij,
3) v sistemu sem pridobil večino potrebnih informacij in
4) v sistemu sem pridobil vse potrebne informacije.
Med uspešnostjo interakcije in uporabnikovo oceno izkušnje se pokaže povezava (Tabela
17). Povprečna ocena izkušnje pri zapisih, kjer udeleženci v sistemu niso pridobili potrebnih
informacij, je najnižja – 3,6. Temu sledita povprečni oceni uporabniške izkušnje za
interakcije, kjer so udeleženci pridobili nekaj potrebnih informacij (6,9) in večino potrebnih
informacij (8,4). Najvišja povprečna ocena – 8,8 se kaže pri zapisih, kjer so udeleženci
pridobili vse potrebne informacije.
Tabela 17: Vpliv uspešnosti interakcije na uporabniško izkušnjo

USPEŠNOST
INTERAKCIJE

ŠT.ZAPISOV

OCENA
IZKUŠNJE

POVPREČNA
OCENA IZKUŠNJE

V sistemu nisem pridobil
potrebnih informacij
V sistemu sem pridobil
nekaj potrebnih informacij
V sistemu sem pridobil
večino potrebnih informacij

3

1;2;8

3,6

10

3;3;6;6;7;7;8;9;10;
10

6,9

8

7;7;8;8;9;9;9;10

8,4

V sistemu sem pridobil vse
potrebne informacije

6

8;8;8;9;10; 10

8,8

4) PREDHODNO POZNAVANJE SISTEMA ZA POIZVEDOVANJE
Udeleženci so v spletni anketi pri vsaki interakciji s sistemom zabeležili, ali sistem za
poizvedovanje uporabljajo prvič ali ne.
Povprečna ocena izkušnje pri prvi interakciji s sistemom je 8,7, kar je višje kot povprečna
ocena izkušnje (7,2) pri zapisih, pri katerih udeleženci informacijskega sistema niso
uporabljali prvič (Tabela 18). Tu bi rezultati lahko nakazovali na to, da so prve interakcije z
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bibliografskim sistemom pozitivnejše, vendar je zapisov pri prvih interakcijah premalo, da
bi lahko oblikovali dokončne zaključke.
Tabela 18: Vpliv predhodnega poznavanja informacijskega sistema na uporabniško izkušnjo

ŠT.ZAPISOV

OCENA IZKUŠNJE

POVPREČNA
OCENA IZKUŠNJE

Da

3

8;8;10

8,7

Ne

24

1;2;3;3;6;6;7;7;7;7;8;8;
8;8;8;8;9;9;9;10;10;10;
10

7,2

PRVA INTERAKCIJA
S SISTEMOM

5) INTERES ZA TEMO
Udeleženci so pri vsaki interakciji s sistemom opredelili svoj interes za iskano temo na
lestvici od 1 (tema me ne zanima) do 5 (tema me zelo zanima).
Nihče izmed udeležencev svojega interesa za temo ni označil z najnižjo oceno, pravzaprav
je večina interakcij potekala za tematike, ki so udeležence zanimale oziroma zelo zanimale
(Tabela 19).
Tabela 19: Vpliv interesa za iskano temo na uporabniško izkušnjo

INTERES ZA TEMO

ŠT.ZAPISOV

OCENA IZKUŠNJE

POVPREČNA
OCENA IZKUŠNJE

1 (tema me ne zanima)

0

-

-

2

2

2;8

5

3

2

7;8

7,5

4

9

3;3;6;7;8;9;10;10; 10

7,3

5 (tema me zelo zanima)

14

1;6;7;7;8;8;8;8;9;9;9;9;10;
10

7,8

Najvišja povprečna ocena izkušnje (7,8) je izražena pri zapisih, kjer je interes za iskano temo
na lestvici označen z najvišjo oceno – 5, vendar pa tudi pri interesu za temo ne moremo
oblikovati dokončnih zaključkov, saj je število zapisov pri nižjem interesu zelo majhno.
Glede na razliko med povprečnima ocenama pri odgovorih 4 in 5, kjer je bilo število
podatkov nekoliko večje, pa bi rezultati lahko nakazovali na povezavo med interesom za
iskano temo in pozitivno uporabniško izkušnjo.
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6) ČASOVNA STISKA
Udeleženci so v spletni anketi pri vsaki interakciji s sistemom zabeležili, koliko časa so imeli
na voljo, da pridobijo potrebne informacije oz. ali so v časovni stiski. Izbirali so lahko med
tremi možnostmi:
1) Da, informacije sem moral pridobiti v zelo kratkem času.
2) Še kar, informacije potrebujem kmalu.
3) Ne, na voljo imam še dovolj časa, da najdem iskane informacije.
Razlike v povprečnih ocenah niso velike, vendar sta povprečni oceni izkušenj, ko je bil
udeleženec v časovni stiski in, ko je imel na voljo še veliko časa, nižji od ocen tistih
udeležencev, ki so informacije potrebovali kmalu (Tabela 20). Iz tega lahko sklepamo, da so
imeli v našem vzorcu pozitivnejše izkušnje pri uporabi bibliografskega sistema udeleženci,
ki so informacije potrebovali dokaj hitro, vendar vseeno niso bili pod hudim časovnim
pritiskom.
Tabela 20: Vpliv časovne stiske na uporabniško izkušnjo

ALI STE V ČASOVNI
STISKI?

ŠT.ZAPISOV

OCENA
IZKUŠNJE

POVPREČNA
OCENA IZKUŠNJE

Da, informacije sem moral
pridobiti v zelo kratkem času

6

2;8;8;8;9;9

7,3

Še kar, informacije potrebujem
kmalu

7

6,7;7;8;8;10

8

Ne, na voljo imam še dovolj
časa, da najdem iskane
informacije

14

1;3;3,6;7;7;8;8;9;9;9
;10;10;10

7,1

7) SPRETNOSTI PRI ISKANJU
Udeležence smo v intervjuju vprašali, kako bi sami ocenili svoje iskalne spretnosti na lestvici
od 1 (zelo slabe iskalne spretnosti) do 10 (odlične iskalne spretnosti). Šest udeležencev (18
zapisov) je svoje iskalne spretnosti na lestvici ocenilo s 7, trije udeleženci (devet zapisov)
pa z najvišjo oceno – 10. Povprečna ocena izkušnje, ki so jo podali udeleženci, je pri oceni
spretnosti s 7 in pri oceni spretnosti z 10 enaka – 7,4 (Tabela 21). Ker udeleženci svojih
iskalnih spretnosti niso ocenili z nižjimi ocenami, na podlagi rezultatov ne moremo
oblikovati zaključkov.
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Tabela 21: Vpliv spretnosti pri iskanju na uporabniško izkušnjo

ISKALNA SPRETNOST

ŠT.ZAPISOV

OCENA
IZKUŠNJE

POVPREČNA
OCENA
IZKUŠNJE

1 (zelo slabe iskalne spretnosti)

0

-

-

2

0

-

-

3

0

-

-

4

0

-

-

5

0

-

-

6

0

-

-

8

18
(šest udeležencev)
0

3;3;6;6;7;7;7;7;8;8;8
;8;9;9;9;10;10
-

9

0

-

-

9
(trije udeleženci)

1;2;8;8;9;9;10;10;10

7,4

7

10 (odlične iskalne spretnosti)

7,4
-

8) ČAS ISKANJA
Udeleženci so pri vsakem zapisu zabeležili trajanje iskanja v minutah. Najkrajša interakcija
s sistemom je trajala 3 minute, najdaljša pa 120 minut (Tabela 22). Zapise smo razvrstili v
kvartile glede na trajanje iskanja (1. kvartil – najkrajša interakcija, 4. kvartil – najdaljša
interakcija). Višji povprečni oceni uporabniške izkušnje sta pridobljeni iz zapisov, kjer so
udeleženci za iskanje informacij porabili več kot 30 minut. Tako je najvišja povprečna ocena
izkušnje izražena v tretjem kvartilu, kjer so udeleženci za iskanje porabili od 30 do 50 minut,
najnižja pa v drugem kvartilu, kjer je interakcija trajala od 15 do 25 minut. Na podlagi
rezultatov bi lahko postavili tezo, da udeleženci pozitivnejšo izkušnjo doživijo pri časovno
daljši uporabi sistema.
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Tabela 22: Vpliv iskalnega časa na uporabniško izkušnjo

KVARTIL

1

2

3

4

ČAS ISKANJA
(min)
3

OCENA
IZKUŠNJE
10

3

8

5

8

5

9

5

7

10

9

10

3

15

1

15

10

20

9

20

8

20

7

25

2

25

3

30

6

30

7

30

10

35

8

40

10

45

9

50

8

60

10

60

7

60

8

60

8

70

6

120

9

POVPREČNA
OCENA

7,7

5,7

8,2

8

69
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8 RAZPRAVA
8.1 OCENE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE
Glede na ocene izkušnje, ki so jih udeleženci po končani interakciji s sistemom podali na
lestvici od 1 do 10, lahko sklepamo, da so udeleženci v večji meri svojo izkušnjo pri
interakciji s sistemom videli kot pozitivno, saj je več kot dve tretjini interakcij ocenjenih z
oceno 7 ali več. Prav tako udeleženci svojih izkušenj niso opredelili z ocenami, ki kažejo na
nevtralno izkušnjo, kar nakazuje, da so bile vse izkušnje ali pozitivne ali negativne.
Rezultati ocen, pridobljenih na podlagi zapisov, pa kažejo, da so bili udeleženci v svojih
dnevniških zapisih do sistema bolj kritični kot so to prikazali z ocenami uporabniške
izkušnje. Tako je več kot polovica ocen, pridobljenih na podlagi izraženih čustev in mnenj
v zapisih, nižja od ocen, ki so jih pri istih interakcijah navedli udeleženci. Kot razlog za
opažene razlike med ocenami izkušnje in dnevniškimi zapisi so udeleženci navedli uspešnost
interakcije oz. pridobitev potrebnih informacij v sistemu.
Pozitivnejše ocene izkušnje so tako odvisne od uspešnosti reševanja informacijske potrebe.
Pri intervjujih so udeleženci dejali, da so, kljub kritičnim zapisom, svojo izkušnjo ocenili
pozitivno, če so v sistemu pridobili potrebne informacije, kar je po njihovih besedah najbolj
pomemben element, ki se veže na proces iskanja informacij v sistemih za poizvedovanje.
Tudi v obratnem primeru, kjer je bila ocena iz zapisov višja kot končna ocena izkušnje, ki
jo je podal udeleženec, sta udeleženca pri intervjuju kot glavni razlog navedla, da sta
izkušnjo ocenila negativno predvsem zato, ker v sistemu nista pridobila potrebnih
informacij.
Rezultati korelacije med oznakami intenzitete pozitivnih čustev in oceno uporabniške
izkušnje, ki so jo podali udeleženci, so vedno pozitivni in kažejo na to, da pozitivna čustva,
ki nastanejo v procesu interakcije, pomembno vplivajo na oblikovanje pozitivnejše
uporabniške izkušnje. Zelo visoka povezanost se kaže pri občutku zadovoljstva, visoka pa
pri občutkih gotovosti in optimizma, na podlagi tega pa lahko sklepamo, da ti občutki najbolj
pozitivno vplivajo na uporabniško izkušnjo. Ta čustva so prav tako najbolj vplivala na
oblikovanje pozitivnejših zapisov. Na drugi strani rezultati kažejo tudi, da vsa negativna
čustva, ki se porajajo v procesu interakcije, pomembno vplivajo na oblikovanje slabše
uporabniške izkušnje. Med negativnimi čustvi so se kot najbolj pomembni za oceno izkušnje
izrazili občutki negotovosti, razočaranja in dvoma, za oblikovanje zapisov pa občutka
razdraženosti in zmedenosti.
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8.2 VPLIV LASTNOSTI BIBLIOGRAFSKEGA INFORMACIJSKEGA
SISTEMA NA UPORABNIŠKO IZKUŠNJO
V našem prvem raziskovalnem vprašanju, ki je razdeljeno na tri podvprašanja, nas je
zanimalo, kako na pozitivno ali negativno uporabniško izkušnjo vplivajo lastnosti sistema
za poizvedovanje.
Udeleženci so v svojih dnevniških zapisih skupno izrazili 259 čustev in mnenj. Od tega se
jih večina (216) navezuje na funkcionalnost sistema, v manjšem številu (43) pa se navezujejo
na estetiko sistema. V obeh primerih je bila več kot polovica zapisanih čustev in mnenj
pozitivnih, dobra tretjina pa negativnih.

8.2.1 Kako na uporabniško izkušnjo vpliva funkcionalnost sistema?
Pri interakciji s sistemom za poizvedovanje so udeleženci v svojih dnevniških zapisih v
največjem številu izrazili predvsem pozitivna splošna mnenja in čustva o funkcionalnosti
sistema. Tako je v večini dnevniških zapisov zapisano, na primer, da je sistem enostaven za
uporabo, prijazen, všečen in funkcionalen. Ostala mnenja in čustva, ki se navezujejo na
funkcionalnost sistema, lahko razdelimo na naslednje elemente, ki pomembnejše vplivajo
na uporabniško izkušnjo:


RELEVANTNOST ZADETKOV

Udeleženci so najpogosteje uporabljali informacijske sisteme, za katere so vedeli, da bodo
v njih pridobili potrebne informacije, to pa se veže na pretekle pozitivne izkušnje s sistemom.
V zapisih so tako pogosto izražena pozitivna mnenja in čustva, ki se navezujejo na pridobitev
relevantnih informacij. Udeleženci so zapisali, da sistem uporabljajo predvsem zato,
o ker je informacijski sistem primeren za iskanje informacij na določenem
znanstvenem področju in,
o ker v sistemu najdejo relevantne informacije, kar jih spodbudi k ponovni uporabi
sistema.
O tem, kako pomembno na izkušnjo vpliva pridobitev relevantnih zadetkov kaže tudi to, da
se največ negativnih mnenj in čustev veže na neuspešnost interakcije. Udeleženci, ki v
sistemu niso pridobili potrebnih informacij, so tako pogosto zapisali, da sistem ni primeren
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za iskanje informacij na določenem znanstvenem področju, kar jih odvrne od uporabe
informacijskega sistema oz. nadaljnjega iskanja.
Iz zapisov je razvidno, da pridobitev relevantnih virov močno vpliva na končno uporabniško
izkušnjo, prav tako pa je tu potrebno poudariti, da je vseh devet udeležencev v intervjujih
dejalo, da je uspešnost interakcije najpomembnejši element, ki odloča o pozitivni oz.
negativni izkušnji.


FILTRIRANJE

Filtri so, prav tako kot relevantnost zadetkov, v zapisih omenjeni zelo pogosto, vplivajo pa
tako negativno kot pozitivno. Večina pozitivnih mnenj in čustev o filtriranju je splošnih,
udeleženci pa so v zapisih pogosto zapisali opažanja, kot so:
o filtri so enostavni za uporabo,
o filtri omogočajo ožanje poizvedbe, kar omogoča prikaz relevantnejših virov,
o filtri so jasni in uporabni, omogočajo hitrejši dostop do relevantnih informacij.
Filtriranje pa na izkušnjo lahko vpliva tudi negativno. Udeleženci so v zapisih pogosto
izrazili mnenja in čustva, ki se vežejo na neučinkovito filtriranje. Izpostavili so, da:
o filtri niso na voljo pri začetnem oblikovanju poizvedbe ter da so nasploh
pomanjkljivi in nejasni za uporabo,
o ponujeni filtri ne dopuščajo možnosti učinkovitega filtriranja oz. filtrov ni dovolj,
o sistem pri začetnem oblikovanju poizvedbe ponuja preveč možnosti filtriranja in
o je za prikaz filtrov potrebno dodatno klikanje.
Iz zapisov je razvidno, da je pri filtriranju uporabnikom pomembno, da so osnovni filtri na
voljo že na strani, ko oblikujejo svojo iskalno poizvedbo, prav tako pa je pomembno, da so
filtri prikazani jasno ter da so razumljivi. Pri ožanju poizvedbe filtracija prav tako
pomembno vpliva na uporabniško izkušnjo. Tu je pomemben tako jasen prikaz (razvrščanje
filtrov po abecedi, enostavna navigacija ipd.) kot tudi dovolj različnih možnosti za dodatno
filtriranje poizvedbe (npr. prikaz samo člankov, do katerih je možen celoten dostop, možnost
filtriranja po času objave ipd.).


RAZVRŠČANJE ZADETKOV NA SEZNAMU REZULTATOV IN ŠTEVILO
VRNJENIH ZADETKOV

Udeleženci so v svojih zapisih pogosto izrazili negativna mnenja in čustva, ki se vežejo na
prikaz nerelevantnih zadetkov na prvih mestih seznama. V zapisih je pogosto izraženo
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mnenje, da je udeležencem pomembno, da so relevantni rezultati na seznamu uvrščeni na
prvih mestih, prav tako pa so bili udeleženci razočarani, zmedeni, živčni in jezni, ko so na
prva mesta seznama rezultatov uvrščeni nerelevantni zadetki.
Pri številu vrnjenih zadetkov pa je iz zapisov razvidno, da na izkušnjo negativno vpliva:
o veliko število vseh zadetkov – več tisoč,
o nenatančnost sistema oz. malo število relevantnih zadetkov in
o slaba odzivnost sistema oz. malo število vseh zadetkov – pod 10.


SAMOPOPRAVLJANJE IN PREDVIDEVANJE BESEDILA

V zapisih je izraženo kar nekaj pozitivnih čustev, ki se vežejo na funkcijo samopopravljajna
in predvidevanja besedila, prav tako pa v zapisih lahko zasledimo negativna mnenja in
čustva ob pomanjkanju teh funkcij in ob nepravilnem samoporavljanju iskalne zahteve.
Nekateri izmed udeležencev so v intervjujih izpostavili, da so teh funkcij vajeni pri uporabi
nebibliografskih informacijskih sistemov, zato pričakujejo, da bodo podobne funkcije nudili
tudi bibliografski informacijski sistemi.


SORODNI OZ. PODOBNI ČLANKI

Pozitivna mnenja in čustva se v zapisih večkrat nanašajo na možnost prikaza podobnih oz.
sorodnih člankov. Tu so udeleženci zapisali, da jim to zelo koristi pri iskanju dodatnih virov
in tudi pri oblikovanju širše slike o temi.
Vsi udeleženci so, ali v dnevniku ali pri intervjuju, prav tako izpostavili, da zelo radi
uporabljajo sisteme, ki ob prikazu zadetka ponudijo informacije tudi o sorodnih člankih. S
tem prihranijo čas, ki ga porabijo za iskanje, prav tako pa jim omogoča, da pridobijo vire, ki
jih mogoče ne bi dobili s svojimi poizvedbami.


METAPODATKI IN VIR

Čeprav o funkcionalnosti, ki se veže na prikaz vira, ni nekega pozitivnega ali negativnega
mnenja oz. čustva, ki bi ga v dnevnikih zabeležili vsi oz. večina udeležencev, se veliko mnenj
in čustev, ki so v zapisih izražena manj pogosto, vežejo prav na ta element. Iz zapisov je
razvidno, da na izkušnjo pozitivno vpliva to, da:
o je vir dobro opisan:
 vsebuje predmetne oznake in ključne besede, ki udeležencem pomagajo pri
oblikovanju nadaljnjih iskalnih poizvedb in presojo relevantnosti,
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 vsebuje sliko naslovnice, kar udeležencu pomaga pri iskanju knjige v knjižnici,
 ima primeren povzetek,
 vsebuje prikaz zaloge,
o je dostop do vira brezplačen,
o vir nudi število prejetih citatov, kar udeležencem pomaga pri presoji relevantnosti
vira,
o je vir dostopen preko spleta,
o sistem omogoča učinkovito vračanje iz vira na seznam zadetkov (pri čemer se
ohrani iskalna poizvedba) ter
o te sistem ne preusmeri na drug informacijski sistem za dostop do vira.

8.2.2 Kako na uporabniško izkušnjo vpliva estetika sistema?
Udeleženci v svojih zapisih niso podali specifičnih mnenj o pozitivnem izgledu vmesnika
(npr. barvna shema je lepa ipd.), vendar so največkrat že takoj na začetku omenili, da
vmesnik izgleda npr. preprosto, jasno, pregledno ipd., kar so kasneje v intervjujih opredelili
kot zelo pozitivno. Bolj specifična razloga za pozitivno mnenje o sistemu za poizvedovanje
se oba vežeta na jasen in viden prikaz iskalnega okenca oz. gumbov za različne možnosti
iskanja.
Edino čustvo, ki se pojavi v zapisih in se veže na estetiko sistema, je všečnost in tudi tu so
udeleženci največkrat zabeležili nekakšno splošno mnenje o estetiki uporabniškega
vmesnika, torej da jim je všeč, da stran izgleda preprosto in čisto.
V dveh zapisih sta udeleženca estetiko uporabniškega vmesnika primerjala s starejšo verzijo
uporabniškega vmesnika istega sistema za poizvedovanje. Tu sta izpostavila, da je novejši
vmesnik bolj privlačen. V intervjuju sta dodatno obrazložila, da je temu tako, ker novejši
vmesnik ni prenasičen z nepotrebnimi informacijami.
Udeleženci so v svojih zapisih bolj jasno obrazložili, zakaj jim je estetika celotnega sistema,
ki ga uporabljajo, neprivlačna. Med najpogostejšimi razlogi se pojavita zastarelost izgleda,
težave z vidljivostjo različnih elementov (iskalni gumbi, iskalno okence) in prenasičenost
strani z informacijami in tudi z iskalnimi okenci in gumbi.
Negativna čustva, ki se pojavijo v povezavi z estetiko sistema so nevšečnost, razočaranje,
zmedenost, nezadovoljstvo in živčnost. Splošno mnenje o neprivlačnosti estetike sistema za
poizvedovanje so uporabniki navedli pri čustvih nevšečnost in razočaranje, pri ostalih
čustvih pa so udeleženci opredelili specifične razloge za občutenje določenega čustva:
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Živčnost se pojavi, ko je na ekranu preveč besedila, različnih okenc in gumbov.



Nezadovoljstvo se pojavi, ko število vrnjenih zadetkov ni jasno prikazano in število
deluje kot del ozadja.



Zmedenost se pojavi, ko udeleženka ne ve točno, kam vpisati iskalno poizvedbo, saj
iskalno okence ni jasno označeno.

Pomembno je poudariti, da je vseh devet udeležencev pri intervjujih izpostavilo, da estetika
sistema ne vpliva preveč na njihovo uporabniško izkušnjo in jih neprivlačen uporabniški
vmesnik ne bo odvrnil od uporabe sistema. Udeleženci so poudarili, da uporabljene
bibliografske sisteme v večini primerov uporabljajo pri študiju, in ne za namen zabave oz.
iz lastnega interesa, zato se na estetiko sistema ne ozirajo preveč. Prav tako je večina
udeležencev, ki je uporabljala sistem COBISS+ (ta sistem je prejel največ kritik na račun
estetike) izpostavila, da je, vsaj začetna stran, vizualno neprivlačna, vendar sistem
uporabljajo, ker alternativa ne obstaja.
Pri estetiki sistema iz zapisov razberemo tudi, da je uporabnikom predvsem pomembno, da
je uporabniški vmesnik:


vizualno jasen – vsi pomembni elementi (iskalno okence, gumbi za različna iskanja
ipd.) so jasno označeni in vidni ter



preprost in čist - ne preveč nasičen z informacijami in različnimi gumbi, seznami in
podobno.

Uporabnikom pa pri estetiki sistemov za poizvedovanje niso bile pomembne barve, pisava
in druge podobne lastnosti, saj ti elementi uporabniškega vmesnika v dnevniških zapisih niso
bili omenjeni.

8.2.3 Kako na uporabniško izkušnjo vplivajo elementi vmesnika za poizvedovanje?
Iz dnevniških zapisov vidimo, da so elementi uporabniškega vmesnika, ki vplivajo na
izkušnjo:


sistem kot celota,



začetna stran sistema za poizvedovanje,



možnosti za iskanje,



prikaz rezultatov oz. seznama zadetkov in



prikaz vira oz. zadetka.
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Skupno je o vseh elementih vmesnikov zapisanih 259 pozitivnih in negativnih čustev ter
mnenj. Od tega skoraj dve tretjini pozitivnih (160 oz. 62%). Iz zapisov je razvidno, da se
največ pozitivnih čustev in mnenj veže na celoto bibliografskega informacijskega sistema.
Od skupno 92 izraženih mnenj in čustev, ki se nanašajo na celoto sistema, je v zapisih 69
(75%) pozitivnih. Prav tako so v večji meri pozitivna čustva in mnenja pripisana prikazu
vira oz. zadetka. Tu je od skupno 33 izraženih mnenj in čustev 21 (64%) pozitivnih. Element
vmesnika za poizvedovanje, ki na izkušnjo vpliva pozitivno, je tudi iskanje. Od skupno 77
izraženih čustev in mnenj je 46 (60%) pozitivnih.
Negativna čustva in mnenja so v zapisih izražena manj pogosto kot pozitivna. Od skupno
259 čustev in mnenj je 99 (38%) negativnih. Elementa vmesnika za poizvedovanje, ki sta na
izkušnjo vplivala negativno, sta začetna oz. vstopna stran in prikaz rezultatov oz. seznama
zadetkov. Pri začetni oz. vstopni strani je tako od skupno 9 mnenj in čustev, 7 negativnih,
vsi razen enega pa se vežejo na estetiko istega sistema (COBISS+). Pri seznamu zadetkov
pa je od skupno 48 mnenj in čustev nekaj več kot polovica (26) negativnih.
Elementi vmesnika za poizvedovanje, ki so bili izraženi v dnevniških zapisih, v večji meri
na uporabniško izkušnjo vplivajo pozitivno, saj je edini element vmesnika, ki kaže na precej
negativen vpliv samo začetna oz. vstopna stran. Vendar tudi tu velja izpostaviti, da se skoraj
vsa negativna mnenja o začetni oz. vstopni strani navezujejo na estetiko sistema, pri tem pa
so udeleženci pri intervjujih poudarili, da estetika ne igra pomembne vloge pri uporabniški
izkušnji.

8.3 VPLIV KONTEKSTA UPORABNIKA NA UPORABNIŠKO IZKUŠNJO
V našem drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako na uporabniško izkušnjo
vpliva kontekst uporabnika pri interakciji z informacijskim sistemom. V nadaljevanju je
opisano, kako so na negativno oz. pozitivno izkušnjo udeležencev v raziskavi vplivali
naslednji elementi, ki se vežejo na kontekst uporabnika.

1. JASNOST INFORMACIJSKE POTREBE
Pri jasnosti informacijske potrebe so udeleženci svojo informacijsko potrebo največkrat
definirali z najvišjimi ocenami, kar kaže na to, da so bile informacijske potrebe jasno
definirane. Tu sta bili povprečni oceni zapisov pozitivni (7 in 8), kar lahko nakazuje na
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možnost, da jasnejša informacijska potreba pripomore k boljši izkušnji. Vendar zaradi
majhnega števila zapisov, kjer je bila informacijska potreba slabše definirana, zaključki
niso mogoči.

2. RAZLOG ZA UPORABO SISTEMA ZA POIZVEDOVANJE
Udeleženci so informacijske sisteme največkrat uporabljali v namen študija, povprečna
ocena teh zapisov pa kaže, da so bile izkušnje udeležencev pozitivne. Ker je število
zapisov v preostalih dveh skupinah (uporaba sistema v namen študentskega dela in v
namen prostega časa oz. hobija) zelo majhno, ne moremo oblikovati dokončnih
zaključkov. Vendar bi tu vseeno izpostavila, da so ocene izkušnje pri uporabi sistema za
namen prostega časa zelo nizke (1,3 in 3), kar morda kaže na to, da so uporabniki bolj
kritični do informacijskih sistemov, ko iščejo informacije v namen prostega časa oz.
hobija.
3. USPEŠNOST INTERAKCIJE
Pri ocenah uspešnosti interakcije se pokaže, da ostaja povezava med uspešnostjo
interakcije in ocenami izkušnje. Najnižja povprečna ocena in nasploh negativna ocena
izkušnje (3,6) se kaže pri zapisih, pri katerih udeleženci niso pridobili potrebnih
informacij, povprečne ocene izkušnje pa naraščajo skupaj z uspešnostjo interakcije. Tako
je najvišja povprečna ocena in nasploh zelo pozitivna ocena izkušnje (8,8) povezana z
zapisi, pri katerih so udeleženci pridobili vse potrebne informacije. To so potrdili tudi
udeleženci sami v intervjujih. Vsi so dejali, da je za pozitivno uporabniško izkušnjo
najbolj pomembno to, da se pridobi vsaj nekaj, če ne vseh potrebnih informacij.

4. PREDHODNO POZNAVANJE SISTEMA ZA POIZVEDOVANJE
Povprečna ocena izkušnje pri udeležencih, ki so sistem uporabljali prvič, je sicer višja
od povprečne ocene pri udeležencih, ki so s sistemom že seznanjeni, vendar obe
povprečni oceni kažeta na pozitivno uporabniško izkušnjo. Rezultati sicer nakazujejo na
možnost, da so prve interakcije s sistemom bolj pozitivne, ampak, ker je število zapisov,
ki se nanašajo na prvo interakcijo s sistemom, zelo majhno, na podlagi teh rezultatov
ponovno ne moremo oblikovati zaključkov.
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5. INTERES ZA TEMO
Najvišja povprečna ocena izkušnje se kaže pri zapisih, kjer je bilo zanimanje
udeležencev za temo močno, najnižja pa pri zapisih, kjer udeležencev tema ni zelo
zanimala.
Na podlagi rezultatov bi lahko sklepali, da višji interes za temo pomeni tudi pozitivnejšo
uporabniško izkušnjo, vendar je število zapisov, kjer tema udeležencev ni zanimala,
majhno, zato ne moremo oblikovati dokončnih zaključkov.
6. ČASOVNA STISKA
Vse povprečne ocene izkušenj so bile pri vseh treh kategorijah nujnosti informacijske
potrebe pozitivne (nad 7), vendar so udeleženci, ki so informacije potrebovali kmalu (ne
pa v zelo kratkem času), imeli najbolj pozitivne izkušnje (povprečna ocena 8).
Na podlagi rezultatov tako predvidevamo, da imajo nekoliko pozitivnejšo izkušnjo
uporabniki, ki informacije potrebujejo kmalu, vendar vseeno niso pod tako hudim
časovnim pritiskom.

7. SPRETNOSTI PRI ISKANJU
Udeleženci so svoje spretnosti pri iskanju na lestvici od 1 do 10 presenetljivo ocenili le
z ocenama 7 ali 10, povprečni oceni izkušnje pa sta pri obeh enaki – 7,4. Ker pa se nihče
izmed udeležencev ni ocenil z nižjo oceno iskalnih spretnosti, nismo pridobili vpogleda
v to, ali boljše iskalne spretnosti vplivajo na pozitivnejšo uporabniško izkušnjo.
8. ČAS ISKANJA
Pozitivne povprečne ocene izkušnje se kažejo pri zapisih, pri katerih so udeleženci za
iskanje informacij porabili več kot 30 minut in pri katerih so za iskanje porabili najmanj
časa – do 10 minut. Negativnejša povprečna ocena se kaže samo pri zapisih, kjer je čas
iskanja informacij trajal od 15 do 25 minut. Ker so udeleženci doživeli pozitivnejšo
izkušnjo pri uporabi sistema, ko je interakcija trajala več kot 30 minut (povprečna ocena
nad 8), lahko sklepamo, da nekoliko daljše interakcije na uporabnikovo izkušnjo vplivajo
bolj pozitivno, prav tako pa na oblikovanje pozitivnejše izkušnje vplivajo časovno
najkrajše interakcije.
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Na pozitivno oz. negativno izkušnjo tako najbolj vpliva uspešnost interakcije, prav tako pa
rezultati nakazujejo, da na izkušnjo morda vplivajo tudi razlog za uporabo sistema, jasnost
informacijske potrebe in interes za temo. Vendar, kot že omenjeno, na podlagi majhnega
števila zapisov pri posameznih odgovorih, tega ne moremo trditi.
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9 ZAKLJUČEK
Uporabniška izkušnja je kompleksen proces, ki ga sestavljajo uporabnikova zaznavanja in
odzivi, ki so rezultat uporabe ali pričakovane uporabe produkta, sistema ali storitve, nanjo
pa vplivajo lastnosti uporabnika, kontekst uporabe in agenti (produkt, sistem idr.).
Subjektivnost, celovitost, situacijskost, dinamičnost in pozitivnost so vse pomembne
značilnosti uporabniške izkušnje, saj ta izhaja iz posameznika, produktov in situacije ter
odnosov med njimi in zajema cilje, ki se osredotočajo na izid, ki ga posameznik želi doseči,
kot tudi na cilje, ki motivirajo ta dejanja in jim dajejo pomen. Koncept uporabniške izkušnje
je v zadnjih letih presegel zgolj vprašanje uporabnosti produkta oz. sistema in predstavlja
bolj celovitejši preplet uporabnosti, učinkovitosti, zaželjenosti, najdljivosti, dostopnosti,
kredibilnosti in koristnosti.
Sistem mora uporabniku nuditi možnost, da zadovolji svoje potrebe, kar omogočajo tako
pragmatične kakor tudi hedonične lastnosti sistema. Poleg potreb pa imajo pri uporabniški
izkušnji pomembno vlogo tudi čustva, ki močno vplivajo na to, kako posamezniki načrtujejo
uporabo sistema, kakšna je njihova interakcija s sistemom, vplivajo pa tudi na
posameznikova zaznavanja in izide teh interakcij. V literaturi zasledimo različne dimenzije,
ki oblikujejo uporabniško izkušnjo. Tako se pogosto omenjata pragmatičnost, ki se veže na
uporabnost in učinkovitost sistema, ter hedoničnost, ki se veže na »veselje pri uporabi«,
obstajajo pa se tudi druge npr. uporabnost, estetika, simbolizem, čustva ter socialni aspekt.
Vse te dimenzije sistema oziroma storitve pri uporabniku vzbujajo pozitivna ali negativna
čustva, ki vplivajo na uporabniško izkušnjo. Poleg lastnosti sistema pa na uporabniško
izkušnjo pri interakciji s sistemom vplivata tudi kontekst uporabnika (posameznikove
individualne lastnosti, njegove kognitivne sposobnosti, ipd.) ter iskalna naloga sama.
Raziskovanje uporabniške izkušnje je zato kompleksno in presega zgolj proučevanje
učinkovitosti sistema in zadovoljstva pri uporabi. V literaturi pogosto zasledimo, da se
uporabniška izkušnja preučuje tudi, na primer, v kontekstu umetnosti, mobilnih naprav in
aplikacij, spletnih strani in muzejev, proučevanje uporabniške izkušnje pa postaja zelo
pomembno tudi na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti. Čeprav virov, ki bi
se osredotočali na raziskovanje uporabniške izkušnje prav znotraj bibliografskih
informacijskih sistemov skoraj ni, obstajajo viri, ki govorijo o raziskovanju poizvedovanja
v bibliografskih informacijskih sistemih. Tu so se raziskovalci usmerili predvsem na
zaznavanje učinkovitosti in uporabnosti sistema ter zadovoljstvo uporabnika.
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Ker raziskav, ki bi se osredotočale na proučevanje koncepta uporabniške izkušnje prav
znotraj bibliografskih informacijskih sistemov, skoraj ni, smo se v magistrski nalogi
posvetili ravno tej tematiki. Želeli smo raziskati uporabniško izkušnjo pri interakciji z
bibliografskimi sistemi za poizvedovanje v naravnem okolju ter identificirati, kateri elementi
vplivajo na izkušnjo z naslednjimi raziskovalnimi vprašanji:
1.Kako na uporabniško izkušnjo vplivajo lastnosti sistema za poizvedovanje?
a) Kako na uporabniško izkušnjo vpliva funkcionalnost sistema?
b) Kako na uporabniško izkušnjo vpliva estetika sistema?
c) Kako na uporabniško izkušnjo vplivajo elementi vmesnika za poizvedovanje?
2. Kako na uporabniško izkušnjo vpliva kontekst uporabnika?
Za pridobitev podatkov smo uporabili kombinacijo spletnega vprašalnika, dnevnika in polstrukturiranega intervjuja, pri raziskavi pa je sodelovalo devet študentov različnih
dodiplomskih in podiplomskih študijev, ki so tri različne interakcije z bibliografskimi
informacijskimi sistemi zapisali v obliki dnevniškega zapisa ter ob vsaki odgovorili še na
nekaj anketnih vprašanj. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj ključnih ugotovitev
raziskave.
Udeleženci so kljub temu, da so bili v svojih dnevniških zapisih do sistema precej kritični,
svoje izkušnje večinoma ocenili kot pozitivne. Rezultati raziskave pa so pokazali, da lahko
vidike sistema za poizvedovanje, ki vplivajo na uporabniško izkušnjo, razdelimo v dve
skupini – funkcionalnost in estetiko.
Pri funkcionalnosti so bili iz dnevniških zapisov ter pogovorov z udeleženci po opravljenih
interakcijah identificirani naslednji pomembnejši elementi, ki so vplivali na uporabniško
izkušnjo:
1) Relevantnost zadetkov lahko identificiramo kot najpomembnejši element, ki vpliv na
uporabniško izkušnjo - to potrdijo tudi udeleženci sami pri intervjujih, j kaže pa se tudi v
dnevniških zapisih, kjer je pogosto zapisano, da neuspešnost interakcije vzbuja negativna
čustva in mnenja .
2) Filtriranje, je prav tako zelo pomemben element, udeleženci pa so tu izpostavili, da
učinkovit filtracijski sistem pomaga pri lažjem in hitrejšem pridobivanju relevantnejših
zadetkov.

CVEK, A. Elementi uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih. Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

82

3) Razvrščanje zadetkov na seznamu rezultatov in število vrnjenih zadetkov, kjer na
uporabniško izkušnjo zelo negativno vpliva prikaz nerelevantnih virov na vrhu seznama
prikaza zadetkov prav tako pa izkušnjo vpliva preveliko število vrnjenih zadetkov in pa
tudi slab odziv in natančnost sistema.
4) Samopopravljajne in predvidevanje besedila ter prikaz sorodnih oz. podobnih člankov,
so prav tako funkcije, ki jih so jih uporabniki omenili in ob pomanjkanju teh funkcij
izrazili negativna mnenja in občutke.
5) Metapodatki in vir. Udeleženci so tu izpostavili, da mora biti vir dobro opisan, da
želijo sliko naslovnice in informacijo o številu citatov, vir je mora biti dostopen prek
spleta ipd. Pri svoji raziskavi o uporabnosti in učinkovitosti knjižničnih katalogov so
avtorji Craven, Johnson in Butters (2010) podobno odkrili, da udeleženci od
bibliografskih sistemov pričakujejo in se jim zdi koristno, da je vir dobro opisan, da
sistem nudi možnost prikaza podobnih člankov, da je razvidno, kolikokrat je bil vir citiran
ipd.
Pri estetiki pa med elemente, ki vpliva na uporabniško izkušnjo to, da je uporabniški vmesnik
1) vizualno jasen (vsi pomembni elementi so jasno označeni in vidni) in 2) preprost in čist
(stran ni preveč nasičena z informacijami in različnimi gumbi, seznami in podobno). Vendar
so pri elementih, ki se vežejo na estetiko sistema, vsi udeleženci izpostavili, da jih izgled
strani ne moti oz. ni pomemben in ne vpliva na uporabniško izkušnjo, dokler je sistem
praktičen za uporabo in v njem najdejo potrebne informacije.
Lastnosti informacijskega sistema, ki pomembnejše vplivajo na uporabniško izkušnjo, se
tako predvsem vežejo na funkcionalnost sistema in se nanašajo na uporabnost in učinkovitost
sistema. Kot razlog za to bi lahko navedli, da so bibliografski informacijski sistemi bolj
praktične/funkcionalne (ang. utilitarian) narave, kar sta v svojem delu, ki preučuje vpliv
hedoničnih in pragmatičnih lastnosti sistema na uporabniško izkušnjo, omenili tudi avtorici
Merčun in Žumer (2017).
Pri vplivu konteksta uporabnika na uporabniško izkušnjo pa rezultati nakazujejo na to, da
ima na izkušnjo zelo pomemben vpliv uspešnost interakcije, kar je razvidno iz dnevniških
zapisov, dodatno pa so to potrdili tudi udeleženci sami pri intervjujih. Bolj, kot je bila
uspešna interakcija, bolj so občutili uporabniško izkušnjo kot pozitivno.
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Prav tako pa rezultati nakazujejo, da bi pomembnejši vpliv lahko imeli tudi razlog za
uporabo sistema, jasnost informacijske potrebe in interes za temo, vendar zaradi majhnega
števila zapisov pri posameznih odgovorih tega ne moremo trditi. Tako bi bilo zanimivo z
nadaljnjimi raziskavami preveriti, v kolikšni meri ti dejavniki resnično vplivajo na pozitivno
oz. negativno uporabniško izkušnjo.
Čustva, ki se porajajo ob interakciji, so osrednji vidik raziskovanja uporabniške izkušnje, saj
prav tako ključno vplivajo na uporabniško izkušnjo (Forlizzi in Battarbee, 2004; McCarthy
in Wright, 2005; Hassenzahl in Tractinsky, 2006). Na to kažejo tudi rezultati v naši raziskavi,
saj so tako pozitivna kot negativna čustva, ki so nastala v procesu interakcije, pomembno
vplivala na oblikovanje uporabniške izkušnje pri interakciji z bibliografskimi sistemi za
poizvedovanje.
Ker imajo čustva pri uporabniški izkušnji velik pomen in ker se lastnosti informacijskega
sistema, ki pomembneje vplivajo na uporabniško, nanašajo predvsem na funkcionalnost
sistema, lahko pozitivna čustva ob interakciji v veliki meri zagotovimo z načrtovanjem in
izdelavo učinkovitih in uporabnih informacijskih sistemov. Podobno so v svoji raziskavi o
vplivu lastnosti interaktivnih produktov na izkušnjo zapisali tudi avtorji Lim et al. (2008),
ki so ugotovili, da na doživeta čustva pri interakciji močno vplivajo lastnosti interaktivnih
produktov in da je funkcionalnost sistema ključnega pomena pri načrtovanju čustvene
izkušnje.
Rezultate raziskave lahko v prihodnosti uporabimo pri načrtovanju in vrednotenju
bibliografskih informacijskih sistemov za poizvedovanje, ki so usmerjeni k uporabniku. V
analizi podatkov, pridobljenih v raziskavi, smo identificirali glavne značilnosti sistemov, ki
vplivajo na uporabniško izkušnjo, apliciranje teh spoznanj pri načrtovanju in oblikovanju
bibliografskih informacijskih sistemov pa bi lahko pripomoglo k pozitivnejši uporabniški
izkušnji. Informacijski sistemi, ki zagotavljajo pozitivno uporabniško izkušnjo, bi ne le bolj
pritegnili uporabnike, ampak tudi pripomogli k temu, da bi se uporabniki vedno znova
vračali in uporabljali izbran bibliografski informacijski sistem.
Pri raziskavi pa lahko omenimo tudi nekaj omejitev, in sicer majhno število udeležencev in
posledično manjše število dnevniških zapisov in ostalih podatkov. Iz rezultatov tako težje
oblikujemo zaključke predvsem pri raziskovalnem vprašanju, kjer nas je zanimal vpliv
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konteksta uporabnika na uporabniško izkušnjo. Prav tako večina udeležencev obiskuje
študijske programe na naravoslovnem področju, njihova mnenja o estetiki sistema pa so bila
zelo splošna, zato bi bilo zanimivo videti, če bi študentje npr. grafičnega oblikovanja in
podobnih smeri imeli več mnenj, ki se vežejo na estetiko sistema. Ker so udeleženci sisteme
uporabljali predvsem v namen študija (oz. iz nujnosti uporabe), bi prav tako lahko v
nadaljnjih študijah raziskovali, kako se rezultati te raziskave primerjajo z rezultati raziskav,
pri katerih so udeleženci uporabljali sisteme iz lastnega interesa in zabave, kar sta v svojem
delu predlagali že avtorici Merčun in Žumer (2017).
Uporabniška izkušnja je na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti še precej novo
področje, vendar je zaradi naraščajoče ponudbe raznovrstnih virov informacij vedno bolj
pomembno, da oblikujemo sisteme, ki so tehnološko ustrezni in uporabniku zagotavljajo
doživljanje pozitivne uporabniške izkušnje. Razumevanje, kateri elementi in na kakšen način
vplivajo na uporabniško izkušnjo v procesu poizvedovanja, je torej ključno za načrtovanje
in vrednotenje bibliografskih informacijskih sistemov. Z razvojem informacijskih sistemov,
ki uporabniku zagotavljajo pozitivno uporabniško izkušnjo, pa bodo knjižnice lažje privabile
uporabnike in poskrbele, da se bodo vračali ter uporabljali storitve in vire, ki jih knjižnica
ponuja.
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PRILOGA 1
ANKETNI VPRAŠALNIK Z DNEVNIŠKIM ZAPISOM

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA V BIBLIOGRAFSKIH
INFORMACIJSKIH SISTEMIH
Prosim, če si vzamete nekaj časa in s klikom na Naslednja stran pričnete z beleženjem
izkušnje.

1. IME IN PRIIMEK (samo za osebno evidenco)

2. DATUM

3. PODATKOVNA ZBIRKA
4. NAMEN UPORABE (npr. študij/prosti čas, izdelava seminarske naloge/iskanje
literature za izpit/iskanje gradiva za hobi/...)

5. PRVA INTERAKCIJA S TEM SISTEMOM?
a) Da
b) Ne

6. INFORMACIJSKA POTREBA (katere informacije potrebujete oz. kaj v sistemu
iščete)

7. KAKO BI OCENILI JASNOST SVOJE INFORMACIJSKE POTREBE OZ. KAKO
DOBRO VESTE, KAJ IŠČETE?
Izberite številko na lestvici od 1 (nejasno) do 5 (jasno).

1

2

3

4

5

8. OPIŠITE IZKUŠNJO PRI UPORABI INFORMACIJSKEGA SISTEMA
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Pri dnevniškem zapisu o interakciji z bibliografskim informacijskim sistemom
(podatkovna zbirka/katalog) prosto opišite svojo izkušnjo, občutke in razmišljanja
ob uporabi sistema. Za pomoč so spodaj navedene oporne točke, ki jih lahko
poskusite vključiti v opis. V pomoč vam je lahko tudi fiktivni dnevniški zapis, ki ste
ga prejeli ob predstavitvi naloge.
OPORNE TOČKE:
·

občutki ob uporabi sistema (pozitivni in negativni),

·

vizualni izgled in privlačnost sistema,

·

zaznana uporabnost sistema,

·

stopnja interesa in radovednosti in

·

potreben trud ob uporabi sistema.

9. TRAJANJE INTERAKCIJE (v minutah)
10. USPEŠNOST INTERAKCJE (v kolikšni meri ste pridobili informacije, ki ste jih
iskali v sistemu)

a) V sistemu nisem pridobil potrebnih informacij
b) V sistemu sem pridobil nekaj potrebnih informacij
c) V sistemu sem pridobil večino potrebnih informacij
d) V sistemu sem pridobil vse potrebne informacije
11. V KOLIKŠNI MERI VAS TEMA, O KATERI STE ISKALI INFORMACIJE,
ZANIMA?
Izberite številko na lestvici od 1 (tema me ne zanima) do 5 (tema me zelo zanima).

1

2

3

4

5

12. ALI STE BILI PRI ISKANJU OMEJENI S ČASOM?
a) Da, informacije sem moral pridobiti v zelo kratkem času.
b) Še kar, informacije potrebujem kmalu.
c) Ne, na voljo imam še dovolj časa, da najdem iskane informacije.
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13. KAKO BI OZNAČILI SVOJO IZKUŠNJO?
Izberite številko na lestvici od 1 (negativna izkušnja) do 10 (pozitivna izkušnja).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14. KAKO BI OZNAČILI VAŠE OBČUTKE PRI INTERAKCIJI S SISTEMOM?
Pri vsaki možnosti označite številko od 1 (šibek občutek) do 5 (močen občutek). Če
občutka pri določeni možnosti niste občutili, označite z 0.

0
Gotovost
Zadovoljstvo
Optimizem
Olajšanje
Motiviranost
Občutek
mirnosti
Zmedenost
Dvom
Stres
Razdraženost
Negotovost
Zaskrbljenost
Razočaranje
Drugo:

1

2

3

4

5
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PRILOGA 2
SPLETNI OBRAZEC ZA DNEVNIŠKI ZAPIS
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PRILOGA 3
PRIMER DNEVNIŠKEGA ZAPISA
Že na začetku iskanja informacij v podatkovni bazi sem opazila, da zbirka ponuja možnost
brskanja po temah, kar mi malce zmanjšalo negotovost, saj nisem točno vedela, kje in kako
bi z iskanjem začela. Vizualno mi je podatkovna zbirka privlačna. Izgleda preprosto in
minimalistično, na zaslonu ni odvečnih informacij, kar mi je všeč.
Pri brskanju po temi se je odprla stran s članki na mojo temo. Teh je bilo zelo veliko in vseh
nikakor ne bi mogla pregledati, česar sem se malce ustrašila. Zato sem na levi strani v
navigaciji poskušala iskanje omejiti. Vendar na voljo ni bilo veliko možnosti za filtriranje
rezultatov, kar me je zelo zmotilo in odvrnilo od nadaljnjega iskanja ter mi povzročilo skrb,
da v bazi ne bom uspela najti potrebnih informacij.
Iskati sem poskusila tudi z iskanjem preko iskalnega okenca, kjer sem imela težave, saj
nisem takoj opazila zatipkane besede, sistem pa me na to na žalost ni opozoril. Tudi pri
iskanju z iskalnim okencem so bili filtri enaki kot če bi brskala po temi, zaradi česar sem
postala nestrpna in razdražena. Vendar sem v zbirki vseeno hotela pridobiti vsaj en članek,
zato sem iskanje omejila na določeno področje in na to, da se iskana beseda išče samo v
naslovu. S tem sem dobila malce manj rezultatov in se malo pomirila.
Ko sem kliknila na željen dokument, se je ta odprl v istem okencu in ne v novem zavihku,
nad čimer nisem bila preveč zadovoljna. Bolje bi bilo, če bi se odprlo v novem zavihku, saj
se ob vrnitvi na stran z rezultati “izgubim” in spet moram iskati, kje sem ostala. Na strani z
dokumentom je pri nekaterih člankih na voljo celoten članek pri nekaterih pa samo izvleček,
kar me je malce zmedlo in nisem vedela, ali imam dostop do celotnega članka ali ne.
Zelo me je razveselilo, da je pri vsakem članku na voljo tudi nekaj priporočenih člankov “ki
bi me lahko zanimali”. To mi je zelo olajšalo iskanje in skrbi, da o temi ne bom pridobila
koristnih informacij. S to funkcijo sem pridobila tri relevantne članke, zaradi česar sem bila
zelo zadovoljna in motivirana za nadaljnje iskanje. Občutek olajšanja in zadovoljstva mi je
povzročilo tudi to, da so pri člankih ponujene ključne besede, saj tako vidim, s katerimi
besedami lahko naprej raziskujem v tem sistemu.
Z iskanjem v bazi sem prenehala, saj je čas, ki sem ga namenila iskanju člankov hitro
potekel, vendar bi z iskanjem tako ali tako zaključila, saj bilo rezultatov pri vsakem iskanju
z različnimi ključnimi besedami preveč in sem nekako izgubila interes za nadaljevanje.
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IZJAVA

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ana Cvek

V Ljubljani, 19. julija 2019
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