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IZVLEČEK
Namen raziskave je bil ugotoviti, katere pisave, načini prikaza (minuskule, majuskule ali
kombinacija obojih), položaji in barvne kombinacije napisa so najhitreje procesirani, ko so za
kratek čas prikazani na večjem in manjšem osrednjem delu zaslona. Nabor pisav, ki so uporabne
v sodobnih medijih, se je v obdobju digitalizacije izjemno razširil. Potrebno je poudariti, da za
omejene časovne intervale upodabljanja na zaslonu ni primerna vsaka pisava, saj zaradi svojih
oblikovnih značilnosti ne pripomore k hitremu procesiranju napisov. Pisave, ki smo jih vključili v
raziskavo, naj bi bile za zaslonsko upodabljanje primernejše, pogosto pa so tudi sestavni del
celostne grafične podobe različnih televizijskih oddaj.
V doktorski raziskavi smo v treh eksperimentih preverjali, kako vrsta in način prikaza pisave,
položaj predvajanega napisa ter barvna kombinacija napisa vplivajo na hitrost procesiranja
verbalnih informacij. Prvi eksperiment smo izvedli na večjem, drugega in tretjega pa na manjšem
osrednjem delu zaslona. Eksperiment na večjem osrednjem delu zaslona je bil izveden pri
standardnih svetlobnih pogojih, na manjšem osrednjem delu zaslona pa enkrat v standardnih,
drugič v nestandardnih (priporočljivih) svetlobnih pogojih. Da bi omejili kompleksnost
predvajanih napisov, smo uporabili splošno znane tričrkovne besede iz Slovarja slovenskega
knjižnega

jezika.

Za

merjenje

učinkov

preučevanih

spremenljivk

smo

v

različnih

eksperimentalnih pogojih merili prag prepoznave besed, tj. najkrajši čas predvajanja besede,
potreben za njeno pravilno ponovitev. Skupno je v meritvah sodelovalo 360 oseb.
Na hitrost procesiranja informacij vplivajo vrsta pisave, položaj dražljaja, način prikaza
(minuskule, majuskule, kombinacija obojih) in barvna kombinacija. Posamezne pisave so se ne
glede na velikost osrednjega dela zaslona v vseh eksperimentih izkazale podobno dobro (georgia,
calibri, verdana, trebuchet) oziroma slabo (swiss 721). Postavitev napisov se je tako pri večjem
kot pri manjšem osrednjem delu zaslona izkazala kot pomembna, saj so bili napisi na zgornjih
položajih procesirani hitreje. Izkazalo se je, da so za upodabljanje kratkih napisov primernejše
majuskule. Na hitrost procesiranja informacij pri različni velikosti osrednjega dela zaslona vpliva
uporaba barv. Navedene ugotovitve lahko pomagajo pri načrtovanju optimalnega zaslonskega
upodabljanja kratkih besednih informacij.
Ključne besede: barve, čitljivost, hitrost procesiranja, napisi, tipografija, zaslon
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ABSTRACT
The purpose of the study was to determine which typefaces, lettercases (lower-, upper- or
sentence case), positions and colour combinations of words are processed the fastest when they
are briefly displayed in a larger (e.g. television) and smaller (e.g. mobile) central part of the
screen. The set of typefaces which are commonly used in modern mediahas extremely expanded
in the period of digitalisation. It should be stressed out that all typefaces are not suitable to be
presented on the screen in a limited time interval since their design features do not contribute to
the fast processing of inscriptions. Typefaces that were included in the study should be more
suitable for the on-screen presentation and often represent an integral part of the corporate
identity of various television shows.
The Ph.D. thesis is based on the analysis of the results which were gained with the help of three
experiments. In each experiment, it was examined how the typeface, lettercase, position of the
inscription and colour combination affect the speed of processing the verbal information. The
first experiment was performed on a larger, and the second and third on a smaller central part of
the screen. The experiment on a larger central part of the screen was performed under standard
lighting conditions and on a small central position of the screen once in the standard and once in
the recommended lighting conditions. In order to limit the complexity of information, the
inscriptions consisted of generally known three-letter words taken from the Slovenian language
dictionary. To measure the effect of the studied variables, the threshold to recognize words in
different experimental conditions was measured (i.e. the minimum time of word presentation
needed for the correct recall). A total of 360 people participated in the experiments.
Typefaces, position of the stimulus, lettercase (lower-, upper-, sentence case) and colour
combination affect the speed of information processing. Individual typefaces showed good
(Georgia, Calibri, Verdana, Trebuchet) or poor (swiss 721) performance in all experiments,
regardless of the size of the central part of the screen. The position of titles (regardless the size of
the central part of the screen) proved as important, while when presented in top positions, faster
processing was noticed. It turned out that for the displaying of short inscriptions, upper-case
letters are more suitable. The use of colours affects the speed of information processing at
different sizes of the central part of the screen. Those findings may help in the planning of the
optimal on-screen presentation of short word information.
Keywords: colour, legibility, processing speed, titles, typography, screen
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POVZETEK
V sodobni družbi poteka velik del informiranja s pomočjo televizijskih vsebin. Dnevno
informativne oddaje beležijo visok odstotek gledanosti, kar nas je vzpodbudilo k temu, da
poskusimo pripraviti priporočila, ki bi pripomogla k boljši uporabniški izkušnji posameznika ob
spremljanju informativne oddaje. Z vidika grafičnega upodabljanja napisov, ki se v kratkem času
pojavljajo na zaslonih, smo želeli pripraviti priporočila, ki bodo pripomogla k najbolj
optimalnemu sprejemanju informacij, ki se v določenem trenutku pojavijo na televizijskem
zaslonu (govorec, okolje, napisi).
V teoretičnem delu doktorske naloge smo pregledali področje psihologije, ki je pomembno za
naše raziskovanje. Osredotočili smo se na psihološke vidike procesiranja besedila, kot so hitrost
procesiranja, pozornost, kognitivni procesi in načini merjenja procesiranja besedil. Prag
prepoznavanja besedila smo opredelili kot najkrajši interval predvajanja dražljajev, v katerem so
ti še zaznani in jih oseba lahko pravilno prepozna ter ponovi. V eksperimentih smo prikazovanje
dražljajev omejili na kratko časovno obdobje in ugotavljali, v kakšnem časovnem razponu (ms)
so bili napisi procesirani do ravni prepoznave. Naloga udeležencev je bila prepoznava in pravilna
ponovitev kratkih tričrkovnih napisov, ki smo jih prikazovali na zaslonu v kratkem časovnem
intervalu. Pri tem smo s skrbnim eksperimentalnim načrtom poskusili preprečiti učinke
utrujenosti in upada pozornosti (eksperiment smo razdelili v več delov, med katerimi je bil daljši
premor) ter vpliv ikoničnega spomina in procesiranja paslik (takoj po izginotju napisa smo
uporabili akromatično masko, tj. sliko, sestavljeno iz velikega števila naključno predvajanih točk
različne svetlosti).
V raziskavi smo preučili grafične elemente, kamor uvrščamo tipografijo, kontrast in barve.
Ustrezna izbira pisav je pomemben vidik pri produkciji in postprodukciji televizijskih oddaj. V
ogromni množici pisav je potrebno izbrati tiste, ki bodo zaradi svojih lastnosti primernejše za
prikazovanje na televizijskem ali mobilnem zaslonu, saj je televizijske vsebine pravzaprav
mogoče spremljati na vsaki pametni napravi (tablica, telefon). Določene skupine pisav lahko
zaradi svojih lastnosti pripomorejo k učinkovitejši izrabi časa medtem, ko jih prikazujemo na
zaslonu. V dnevno-informativnih oddajah se na zaslonu pojavljajo napisi v omejenem časovnem
intervalu. Z določitvijo pisav, ki so bolj primerne za kratkotrajno prikazovanje na zaslonu, lahko
naredimo branje manj zahtevno. Prikazane informacije bodo posledično zaznane in bodo
uporabniku omogočale dodatne informacije, na podlagi katerih si bo ob gledanju slike lahko
ustvaril lastno mnenje o določenem dogajanju. Ker so napisi na zaslonu kratkotrajni in jih je
pogosto potrebno procesirati skupaj z drugo vsebino, je nujno, da jih procesiramo čim hitreje,
zato je potrebno zanje izbrati tak nabor pisav, ki omogoča kar se da hitro procesiranje besedila.
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Poleg ustreznega izbora pisav lahko na boljšo uporabniško izkušnjo vplivamo tudi z izborom
barvnih kombinacij. Pri upodabljanju napisov imamo na voljo dve možnosti – pozitivno in
negativno barvno kombinacijo. Pozitivna sestoji iz svetlejše barve ozadja in temnejše barve črk,
negativna pa iz temnejše barve ozadja in svetlejše barve črk. V primeru prikazovanja kratkih
napisov naj bi bila primernejša negativna barvna kombinacija, vendar pa tega ne moremo trditi z
gotovostjo, saj sta pomembni tudi izbira uporabljenih barv in predvsem kontrastno razmerje med
njima.
Pojem čitljivosti smo poskušali opredeliti s povezavo zaznavnih in grafičnih vidikov. Čitljivost
predstavlja lahkotnost dojemanja besedila glede na njegovo tipografsko ponazoritev. Dobra
vidnost in čitljivost napisov je tesno povezana s primernim barvnim izborom, kontrastom,
velikostjo in obliko črk. Vse to tvori kontrast, ki je pomemben dejavnik pri ugotavljanju stopnje
čitljivosti prikazovanih napisov. V primeru dobre vidnosti ter čitljivosti je zaznava prikazanega
hitrejša. S tem je zagotovljeno, da bodo napisi, ki se v kratkem časovnem intervalu prikažejo na
zaslonu, ustrezno procesirani do ravni prepoznave in pravilnega priklica iz spomina.
V zadnjem obdobju so v uporabi zasloni LCD (LCD-TFT), amoled in retina. Visoka tehnološka
razvitost uporabljenih zaslonov omogoča kakovostno implementacijo različnih grafičnih
elementov na področje gledanja. Čistost potez, ustrezen prikaz barv in visoka ločljivost
pomembno vplivajo na udobje ob gledanju in pripomorejo k boljši uporabniški izkušnji.
Eksperimente smo izvajali na tehnološko visoko razvitem zaslonu, saj je zaželeno, da se
poskusimo čim bolj približati vsakodnevnim (realnim) pogojem gledanja vsebin na zaslonih. Z
vključitvijo standardov s področja svetlobnih in ergonomskih zahtev smo v prostoru, kjer so
potekali eksperimenti, zagotovili ustrezne svetlobne pogoje za opazovanje prikazovanih vsebin.
Z upoštevanjem ergonomskih dejavnikov smo želeli ustvariti realne pogoje, da udeleženci
eksperimentov ne bi občutili pritiska in bi se lahko počutili sproščeno.
Osrednji del doktorske raziskave je bil izveden s tremi eksperimenti, ki so bili razdeljeni glede na
različne pogoje opazovanja (izvedba na večjem osrednjem delu zaslona pri standardnih
svetlobnih pogojih, izvedba na manjšem osrednjem delu zaslona pri standardnih svetlobnih
pogojih in izvedba na manjšem osrednjem delu zaslona pri nestandardnih svetlobnih pogojih). V
eksperimentu je sodelovalo 360 oseb.
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Postavili smo sedem delovnih hipotez:
−

Hipoteza 1: Linearne pisave bodo procesirane hitreje kot pisave s serifi.

−

Hipoteza 2: Minuskule bodo procesirane hitreje kot majuskule.

−

Hipoteza 3: Napisi na levi strani zaslona bodo procesirani hitreje kot na desni.

−

Hipoteza 4: Napisi v spodnjem delu zaslona bodo procesirani hitreje kot v zgornjem.

−

Hipoteza 5: Negativna barvna kombinacija bo procesirana hitreje kot pozitivna.

−

Hipoteza 6: Hitrost procesiranja informacij bo višja na večjem kot na manjšem
osrednjem delu zaslona.

−

Hipoteza 7: V nestandardnih (priporočljivih) svetlobnih pogojih bo hitrost procesiranja
nižja.

Rezultati vseh eksperimentov kažejo, da je najprimernejša pisava za upodabljanje na zaslonu
georgia s specifičnimi oblikovnimi značilnostmi (razlika v podebelitvi potez, serifi, višji srednji
črkovni pas, večja protioblika), saj je bila izmed vseh pisav procesirana najhitreje. Izkazalo se je,
da so bili kratki napisi hitreje prepoznane na zgornjih položajih zaslona. Napisi, prikazovani v
majuskulah, so bili procesirani do ravni prepoznave hitreje kot v minuskulah ali v kombinaciji
(začetek besede z majuskulo in nadaljevanje z minuskulami). Rezultati kažejo, da so bili na večjem
osrednjem delu zaslona hitreje procesirani napisi v negativni barvni kombinaciji, pri manjšem
osrednjem delu zaslona pa napisi v pozitivni barvni kombinaciji. Na hitrost procesiranja
informacij so vplivali spremenjeni svetlobni pogoji. Čas procesiranja se je pri nestandardnih
(priporočljivih) svetlobnih pogojih nekoliko podaljšal. Rezultati kažejo tudi, da je za majuskule
bolj primerna uporaba negativne, za minuskule pa pozitivne barvne kombinacije.
Na osnovi rezultatov raziskave smo oblikovali priporočila za boljšo uporabniško izkušnjo
gledalcev televizijskih vsebin. Pridobljene rezultate je mogoče deloma upoštevati tudi pri
snovanju reklamnih oglasov v obliki oglasnih pasic za spletne strani. Tudi v tem primeru se oglasi
prikažejo v zelo kratkem času, namen pa je, da uporabnik prejme posredovano informacijo in si
jo zapomni. Z upoštevanjem priporočil lahko pripomoremo k temu, da bodo uporabniki bolj
dovzetni za določena oglasna sporočila.
Ugotovitve, ki smo jih pridobili z eksperimenti, bi bilo mogoče deloma upoštevati tudi pri
signalizaciji. Predvsem imamo v mislih prometno signalizacijo in signalizacijo pri športih, kjer so
prisotne večje hitrosti (moto športi, kolesarjenje, smučanje ...). Dejavnike, ki vplivajo na hitrost
procesiranja napisov do ravni prepoznave, je pomembno upoštevati pri podajanju informacij,
predvsem tistih, ki zahtevajo hitro procesiranje (npr. promet, športni dogodki).
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
AMOLED

organska svetleča dioda z aktivno matriko
(ang. active-matrix organic light-emitting diode)

ANOVA

analiza variance (ang. analysis of variance)

CCT

barvna temperatura (ang. correlated color temperature)

cd

svetilnost v kandelah (ang. candella)

CIE

Mednarodna komisija za osvetlitev
(ang. International Commission on Illumination)

CRT

zaslon s katodno cevjo (ang. cathod-ray tube)

e. t.

elementarna točka (ang. pixel)

ICC

Mednarodni konzorcij za barvo (ang. International Color Consortium)

ISO

Mednarodna organizacija za standardizacijo
(ang. International Organization for Standardization)

LCD

zaslon s tekočimi kristali (ang. liquid crystal display)

LED

svetleča dioda (ang. light-emitting diode)

lx

osvetlejnost prostora v luksih (ang. lux)

RGB

rdeča, zelena, modra (ang. red, green, blue)

t. e.

tipografska enota (ang. point)

TFT

tankoplastni tranzistorji (ang. thin-film transistor)
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1

1 UVOD

UVOD

Tipografija je veda o oblikovanju črk, pisav in besedila. Pisava je grafična predstavitev jezika, kar
lahko opredelimo z izvorom pisave, saj se njeni začetki pojavljajo v grafični umetnosti, v risbi s
pomenom (Možina, 2003). Pisave so pomembne, saj pretežen del komunikacije poteka na osnovi
zapisov (tiskani in elektronski mediji, signalizacija). Za določeno vrsto komunikacije je
pomembna pravilna izbira tipografije. Pri vsakodnevni uporabi posameznih značilnosti črk ne
opazimo, saj je bolj kot oblika črk pomembna sporočilnost, ki jo določen napis/zapis posreduje.
Ustrezna izbira pisave vpliva na hitrost prebranega besedila. Ob tem je potrebno omeniti dva
pojma, s katerima smo soočeni pri raziskovanju pisav; berljivost (ang. readability) in čitljivost
(ang. legibility).
Berljivost je dojemanje besedila v povezavi z njegovo tipografsko ponazoritvijo in vsebino
(McMonnies, 1999, Možina, 2009); določa torej, s kakšno lahkoto bralec besedilo procesira do
ravni razumevanja. Berljivost je odvisna od bralčevega kulturnega ozadja (jezika, izobrazbe),
izkušenj, motivacije in optičnih lastnosti oči (Reynolds, 1988; McMonnies, 1999). Čitljivost je
dojemanje besedila glede na tipografsko ponazoritev, na kar vplivajo oblika in protioblika (vrsta
in različica) pisave, višina srednjega črkovnega pasu, oblika in velikost serifov, velikost pisave,
dolžina vrstice in razmik med njimi ter kontrast (besedila in ozadja). Običajno je merjena s
hitrostjo branja in pomnjenjem besedila (McMonnies, 1999; Možina, 2009). Vidnost pisav je
povezana s svetlostnim kontrastom; torej z razmerjem kontrastov podlage (ozadja) in pisave.
Prepoznavnost grafičnih elementov (pisavo, obliko, velikost ...) je potrebno graditi s primerno
razporeditvijo barv. Izbira barv naj bi temeljila na primernem odnosu med vsaj dvema od treh
značilnosti: nasičenosti in svetlosti, barvnega tona in nasičenosti ali barvnega tona in svetlosti
(White, 1996). Uporaba največ dveh barv v kombinaciji s črno se je izkazala kot najbolj vidna in
posledično najbolj učinkovita pri pomnjenju (White, 1996).
V povezavi z uporabo in upodobitvijo barv je potrebno podrobneje analizirati tehnologije, ki so v
uporabi in omogočajo prikazovanje grafičnih elementov (barvnih podlag s pripadajočimi
barvnimi napisi). Tehnologijo CRT (ang. cathod-ray tube) je v zadnjem času nadomestila
predvsem LCD tehnologija (ang. liquid crystal display) kljub temu, da je prikaz barv na starejši,
CRT tehnologiji, boljši. Razlika med omenjenima tehnologijama se odraža v kontrastnem
razmerju in ambientalni osvetlitvi (Chen in Lin, 2004; Chin in Ming, 2006; Humar idr., 2014). Na
področju LCD tehnologij prednjači TFT (ang. thin film transistor) tehnologija. Glede na dosedanje
raziskave (Chen in Lin, 2004; Chin in Ming, 2006; Humar idr., 2014) je mogoče reči, da TFT-LCD
tehnologija prednjači v kontrastnem razmerju in svetilnosti zaslona. Na ostrino slike vpliva
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kontrastno razmerje. Z večjo ostrino so podatki na zaslonu predstavljeni podrobneje, kar pomeni,
da morajo biti prikazani znaki (črke) pripravljeni tako, da se kljub povečani ostrini slike ne bodo
videli detajli, kot so na primer nazobčanost in nelinearnost potez. Ob tem je potrebno upoštevati,
da so informacije prikazane na različno velikih zaslonih (Oyama in Shiramatsu, 2002) – področje
prikazovanja televizijskih vsebin se namreč seli tudi na manjše zaslone (mobilna televizija).
Vsebine, ki so rezultat produkcijskih hiš, še vedno spremljamo pretežno na domačih televizijskih
zaslonih. Glede na zadnje podatke Statističnega urada Republike Slovenije (Statøpis, 2015) je bilo
v letu 2014 v Sloveniji 820.541 gospodinjstev. Na podlagi tega lahko predvidevamo, da ima vsako
gospodinjstvo vsaj en televizijski sprejemnik. V preglednici 1 je prikazana razporeditev različnih
televizijskih vsebin v letih 2013 in 2014 (Statøpis, 2014 in 2015).
Preglednica 1: Predvajan program televizijskih organizacij (v letih 2013 in 2014).
vsebina

delež, 2013 [%]

delež, 2014 [%]

TV-prodaja, oglasi, promocije

45,9

47

razvedrilni program in glasba

15,7

11

igrani program

13,8

12

druge vsebinske zvrsti

11,3

8

dnevno-informativni in informativni program

9,2

15

šport

4,1

7

Vir: SURS.

Glede na statistične podatke se v domovih uporabljajo zasloni velikosti 70 cm in več (Statøpis,
2014 in 2015). Podatki o strukturi prebivalstva in vedenju o njihovem staranju podajajo potrebo
po zagotavljanju dobre vidnosti prikazanih elementov na večjem in manjšem zaslonu. Uporaba
pripomočkov, ki lahko prikazujejo televizijske vsebine, narašča, zato je pomembno, da se meritve
izvajajo na različno velikih zaslonih oz. osrednjih delih zaslonov, saj lahko le na ta način
zagotovimo ustrezno kakovost in širšo uporabnost rezultatov raziskave. Poleg tega je pri
raziskovanju potrebno upoštevati tudi psihološke dejavnike, saj pomemben vidik vidnosti in
čitljivosti zaslonskih napisov predstavlja področje zaznavne psihologije (Sternberg, 2009).
Na izbiro teme doktorske disertacije so vplivala navedena izhodišča. Televizijski medij in z njim
povezane tehnologije so na trgu prisotne že vrsto let, kljub temu pa ugotavljamo, da se preverba
učinkovitosti produkcije na način, kakor je v našem primeru, še ni zgodila oz. podatki o tem niso
zabeleženi ali dosegljivi. Raziskava tako posega na tri področja (psihologija, oblikovanje,
tehnologija) in povezuje spoznanja, ki so bila v okviru tega pridobljena. S tem predstavlja
interdisciplinarno študijo, ki povezuje kognitivne vidike, tipografijo, barvo in zaslone.
Univerza v Ljubljani. Naravoslovnotehniška fakulteta. Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.
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NAMEN DELA IN DELOVNE HIPOTEZE

Namen dela je raziskati, kako različne pisave, načini prikaza, položaji, barve in kontrasti vplivajo
na čitljivost in zaznavanje napisov, ki se v kratkih časovnih intervalih prikazujejo na zaslonu.
Ustrezna kombinacija teh učinkov lahko pripomore k boljši uporabniški izkušnji gledalca.
Doprinos raziskave služi predvsem nadaljnji implementaciji rezultatov v praktično delo, saj
množica produkcijskih hiš ustvarja vsebine, v katerih se pojavljajo omenjeni učinki. Ideja za
raziskavo izhaja iz dejstva, da na trgu ni pravil, ki bi nekoliko usmerila produkcijsko delo, ampak
je izbira pisave, načina prikaza, položaja in kontrasta v veliko primerih zgolj subjektivna, zato
morda ne najboljša. Z opredelitvijo teh dejavnikov lahko postavimo smernice, ki bi omogočale
bolj objektivno uporabo učinkov.
Na podlagi lastnosti pisav smo izbrali tiste, ki so zaradi svojih lastnosti primerne za upodabljanje
na zaslonih. Napis je mogoče na zaslon implementirati na različne načine, vendar pa se ti zaradi
prikazane video vsebine v različnih televizijskih oddajah najpogosteje prikazujejo v enem od
štirih kotov zaslona, in sicer levo in desno zgoraj ter levo in desno spodaj. Hkrati je možna tudi
vključitev barv – uporaba pozitivne ali negativne barvne kombinacije.
Doktorsko raziskavo smo izvedli v naslednjih korakih:
−

analiza pisav glede na njihove značilnosti,

−

določitev pisav, primernih za prikazovanje na zaslonu,

−

izbira in priprava besed, ki so bile uporabljene v eksperimentih,

−

določitev/izbor metode merjenja praga prepoznave besed,

−

priprava in analiza barvnih kombinacij, ki bi bile primerne za prikazovanje na zaslonu
(zgled so bile slovenske in tuje informativne oddaje),

−

priprava eksperimentov,

−

izbira skupin, ki so bile vključene v testiranja.

Postavili smo sedem delovnih hipotez. Domnevali smo (H1), da bodo linearne pisave procesirane
hitreje kakor pisave s serifi, ki imajo razlike v podebelitvi potez. Poleg tega smo predvidevali (H2),
da bodo napisi, prikazani v minuskulah, procesirani hitreje kakor v majuskulah, saj slednje ne
tvorijo oblike besed, ki naj bi bila pomembna pri hitrem branju in razumevanju kratkih napisov.
Hipoteza H3 predpostavlja, da bodo imeli napisi nižji prag prepoznave, ko bodo prikazani na levi
strani zaslona. Ta domneva izhaja iz dejstva, da se podatki o govorcu, kraju dogajanja ali druge
informacije prikazujejo predvsem na levi strani zaslona. V zahodni civilizaciji se uporablja sistem
branja tiskovin in elektronskih knjig od leve proti desni, kar bi lahko imelo vpliv na iskanje kratkih
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napisov na zaslonu. S hipotezo H4 smo predvidevali, da bodo napisi hitreje procesirani do ravni
prepoznave, ko bodo prikazani v spodnjem delu zaslona. V televizijski produkciji se večji del
bralne komunikacije odvija v spodnjem delu zaslona (podnapisi, podpisi oseb), zato smo sklepali,
da so udeleženci poskusov navajeni na pojav napisov v spodnjem delu zaslona. Zaradi njihove
vsakodnevne uporabniške izkušnje smo predvidevali, da bodo pozornost avtomatsko usmerili v
spodnji del zaslona. Z vpeljavo barv smo predpostavljali (H5), da bodo napisi hitreje procesirani
do praga prepoznave, ko bodo prikazani v negativni in ne v pozitivni barvni kombinaciji.
Naslednji hipotezi sta bili (H6), da bodo napisi hitreje procesirani na večjem kot na manjšem
osrednjem delu zaslona ter da bo hitrost procesiranja pri nestandardnih (priporočljivih)
svetlobnih pogojih nižja (H7).
S pomočjo eksperimentov smo pridobili rezultate, ki so omogočili ovrednotenje postavljenih
hipotez in izdelavo priporočil glede uporabe pisav, načinov prikaza, položajev in barv, ki lahko
pomagajo h kakovostnejši produkciji in postprodukciji televizijskih oddaj. Z uporabo priporočil
je mogoče izboljšati kakovost prikaza vsebin na konvencionalnih in mobilnih LCD zaslonih.
Raziskovalno delo lahko uvrstimo v področje informacijske in grafične tehnologije, predvsem pa
nanj gledamo kot na interdisciplinarno raziskovanje tipografije, barv, zaslonskih upodobitev in
njihovega vpliva na hitrost branja oz. prepoznavanja vsebine kratkih napisov, ki predstavljajo vir
informacij v konvencionalnih in sodobnih tehnologijah ter vplivajo na uporabniško izkušnjo.

Univerza v Ljubljani. Naravoslovnotehniška fakulteta. Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

4

Pušnik, N. Vpliv barve in tipografije na hitrost zaznavanja napisov na konvencionalni in mobilni televiziji.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

2

2 TEORETIČNI DEL

TEORETIČNI DEL

Branje krajših in daljših besedil predstavlja povezave med vidnim zaznavanjem in psihološkimi
procesi, ki se pojavljajo pri branju, ter med značilnostmi krajšega ali daljšega besedila. V
teoretičnem delu doktorske naloge je zajet preplet različnih področij, saj smo želeli čim boljše
prikazati, kateri vidiki vidnega zaznavanja, grafičnega oblikovanja in tehnologije so pomembno
vplivali na naše raziskovanje. Tako predstavljamo področje vidne znanosti, ki je pomembno za
razumevanje procesiranja besedil, ter področje grafičnega oblikovanja, ki vpliva na procesiranje
besedil, natančneje na hitrost branja. Predstavljamo tudi kognitivne procese pri branju, še
posebej pozornost, ki jo dnevno potrebujemo pri selektivnem procesiranju najrazličnejših
informacij, ki nam jih ponujata naravno in družbeno okolje. Ponujene informacije sprejemamo s
pomočjo vmesnikov, ki spadajo v področje visoko razvite tehnologije.
2.1

VIDNO ZAZNAVANJE

Vidno zaznavanje je sposobnost interpretacije okolice z obdelavo podatkov, ki izhajajo iz vidnega
dela svetlobnega spektra in so posredovani našim možganom. Zaznavanje podatkov v možganih
lahko enostavno poimenujemo vid.
2.2

BRANJE

Branje je definirano kot zapleten vidno-zaznavni proces, v katerem poteka dekodiranje simbolov
z namenom sestavljanja pomena besedila oz. bralnega razumevanja. Bralno razumevanje je
sposobnost, da preberemo besedilo, ga procesiramo in razumemo njegov pomen. Razumevanje
besedila je odvisno predvsem od posameznikove sposobnosti branja. Če so besede zapletene, se
za procesiranje lahko porabi več časa. Procesa branja zaradi zapletenosti ni mogoče enostavno
definirati (Hughes, 2007; Weaver, 2002). Na branje vpliva tudi več tipografskih dejavnikov, kot so
oblika in velikost črk, protioblika, bel prostor ob črki, prostor med besedami, dolžina in razmik
vrstic ter poravnava besedila (Lund, 1999; Reynolds, 1988; Shaikh idr., 2006; Tinker, 1963).
2.2.1

Osnove vidnega procesiranja med branjem

Prepoznava elementov oz. besed je osnovni del procesa branja (Bouwhuis in Bouma, 1979; Lutz
in Huitt, 2003). Model prepoznave besed vključuje njihovo prepoznavo in odločitveno stopnjo
(Kello in Plaut, 2003; Wagemans idr., 2012). Stopnja prepoznave besede je pogojena z
identifikacijo posamezne črke znotraj besede, odločitvena stopnja pa je posledica prepoznave,
torej leksikalna odločitev o tem, kaj smo videli. Pri vidnem procesiranju je potrebno izpostaviti
vidno področje (Risse, 2014). Pri postavitvi besedila imajo pomembno vlogo elementi, ki jih
gledamo, to so posamezne črke. Povečani ali pomanjšani prostori med črkami lahko povečajo oz.
Univerza v Ljubljani. Naravoslovnotehniška fakulteta. Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.
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pomanjšajo naše vidno področje. S tem vplivamo na hitrost branja (Hohenstein in Kliegl, 2014).
Med hitrostjo branja in velikostjo našega vidnega področja je očitna visoka korelacija (Rayner idr.,
2010).
2.2.2

Procesiranje besed

V psihologiji lahko branje opredelimo kot proces, kjer bralec iz besedila izvleče vizualne
informacije in jim da pomen (Garrod in Daneman, 2006; Guldenoğlu idr., 2012). V povezavi s tem
poznamo logografski, silabični in alfabetični sistem zapisovanja (Walker, 2000). Nas
zanima alfabetični sistem, ki naj bi bil predvsem z vidika jezika tudi najbolj zapleten. Iste črke,
kombinacije črk in kombinacije besed izgovarjamo različno, a kljub temu ne moremo govoriti o
napaki pri izgovoru, saj npr. Slovenec, Anglež in Madžar različno izgovorijo črko a ali kombinacijo
črk a, b in c. Različna jezikovna zgodovina in ozadje razvoja jezika dopuščajo različno izgovorjavo,
težava pa se pojavi pri analizi, saj ta pri različnih jezikovnih skupinah ne more biti enaka.
Ena od teorij (Scott idr., 2009) procesiranja besed pravi, da pri branju največkrat uporabljamo
sistem premikajočega se okna (ang. moving window). Po tem sistemu je beseda identificirana in
semantično razumljena preden se z očmi premaknemo na naslednjo – gre za neposredno hipotezo
(ang. immediacy hypothesis). Branje je zapletena kognitivna sposobnost, ki je odvisna od
individualnih razlik (Komidar, 2007; Sternberg, 2009). Slabši bralci se med procesom branja
ustavijo pogosteje in dlje časa. Pri sistemu zaustavitev pogleda (ang. fixation) in očesnih premikov
(ang. saccades) naj bi osnovna identifikacija besede in njenega pomena nastala pri prvi ustavitvi
na njej. Bralni problemi so posledica težav v prepoznavanju besed in razumevanju jezika. Visoka
sposobnost prepoznavanja besed prispeva k višji bralni sposobnosti (Rawson, 2004; Scott idr.,
2009).
Prepoznavanje različnih elementov besedila lahko povežemo z identifikacijo in prepoznavanjem
črk oz. objektov. Takšen primer je preverjanje kontrasta pri identifikaciji črk, ki so za kratek čas
predstavljene v okolju z motnjami. Tovrstno preverjanje naj bi vsebovalo večje število
spremenljivk (npr. različni slogi, velikosti, kontrast, čas trajanja prikazovanja). Prepoznavo
elementov najlažje testiramo z merjenjem mejnega kontrasta. Pomembno vlogo imata dolžina oz.
čas trajanja prikazovanja, velikost in posebnost prikazanih črk (npr. podrobnosti in različice).
Razmerje med učinkovitostjo opazovalcev in kompleksnostjo prikazanih primerov se je izkazalo
za recipročno, kar pomeni, da so preproste oblike dobro vidne, medtem ko se pri kompleksnejših
oblikah izkaže, da niso dobro vidne (Pelli idr., 2006).
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Prepoznavanje pisav lahko opredelimo na različne načine. Ena od teorij (Larson, 2004)
predpostavlja, da so besede prepoznane s pomočjo oblik, ki jih tvorijo. Teorija temelji na izrazu
»bouma«, sinonimu za obliko besede (ang. bouma shape).
Razviti so bili trije modeli prepoznavanja besed, in sicer (Bouwhuis in Bouma, 1979; Larson, 2004):
−

model oblike besede (ang. word shape),

−

model serijskega prepoznavanja črk (ang. serial letter recognition),

−

model paralelnega prepoznavanja črk (ang. parallel letter recognition).

Model oblike besede
Besede naj bi bile prepoznane kot zaključene enote in naj bi jih videli prej kot pa seštevek njenih
delov, črk (Larson, 2004). Prepoznava besed naj bi temeljila na oblikovnih razlikah, ki se
pojavljajo zaradi podaljškov navzgor (ang. ascender), navzdol (ang. descender) in višine srednjega
črkovnega pasu (ang. x-height). Teorijo oblike besede oz. ovoja okoli besede je prvi vpeljal James
Cattell leta 1886. Temelj te teorije je bilo prikazovanje črk in besed v zelo kratkem času; izkazalo
se je, da so bile v kratkem času predvajanj besede prepoznane bolje kot posamezne črke
(Bouwhuis in Bouma, 1979). Besede lahko v nasprotju s črkami opredelimo kot celostne enote, ki
jih prepoznamo. Ob preučevanju oblike besede naj bi bile minuskule zaznane hitreje kot
majuskule. Nekatere raziskave (Fisher, 1975; Larson, 2004; Smith, 1969; Woodworth, 1938) kažejo,
da je prepoznava minuskul lažja predvsem zaradi tvorbe oblik. Kombiniranje črk ustvarja oblike,
ki naj bi bile hitreje prepoznane in bi si jih ljudje lažje zapomnili, saj naj bi se oblika bolj vtisnila
v spomin. Pri minuskulah so vidni elementi podaljšek navzgor in navzdol ter višina srednjega
črkovnega pasu (npr. fen, prt, lik), medtem ko pri majuskulah ti deli izginejo in besede tvorijo le
obliko ležečega pravokotnika (npr. FEN, PRT, LIK). Kljub temu je težko trditi, da ima pri branju in
razumevanju besedila najmočnejši vpliv oblika besed (Hohenstein in Kliegl, 2014). Larson (2004)
zagovarja trditev, da je pri prepoznavi pomembna oblika besed, po drugi strani pa nekatere
raziskave (Arditi in Cho, 2007; Garrod in Daneman, 2006) nakazujejo na to, da oblika besed morda
nima najmočnejšega vpliva. Menijo, da je za prepoznavo kratkih besed (npr. tričrkovnih) precej
učinkovitejša uporaba majuskul (Garrod in Daneman, 2006). Oblika besed naj bi imela na
prepoznavo kratkih napisov manjši vpliv (Pelli idr., 2006). Ob tem je potrebno izpostaviti še
kombinacijo minuskul in majuskul (ang. alternating oz. sentence case), saj je takšna kombinacija
črk najtežja za procesiranje (Hill, 2001; Hohenstein in Kliegl, 2014; Larson, 2004).
V slovenski literaturi se v primerjavi s tujimi jeziki, npr. anglosaškimi, še ni pojavilo enobesedno
poimenovanje, ki bi opredelilo besede, na začetku zapisane z veliko črko (majuskulo), v
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nadaljevanju pa z malimi črkami (minuskulami). V izogib uporabi besedne zveze kombinacija
minuskul in majuskul smo v doktorskem delu uporabili besedo stavčnica (ang. sentence case).
Imenovanje je tako naslednje: minuskule (ang. lower case), majuskule (ang. upper case) in
stavčnice (ang. sentence case).
Oblikovne značilnosti pisav vplivajo na prepoznavo besed (Lawry, 1980; Nazir idr., 1998).
Schiepers (1978) ter Bock, Monk in Hulme (1993) trdijo, da je zaporedje črk pomembnejše kot
oblika besed. Tako je pri preučevanju tričrkovnih besed struktura posamezne črke pomembnejša
od oblike besede.
Model serijskega prepoznavanja črk
Model serijskega prepoznavanja črk temelji na tem, da so besede brane po principu črka za črko
od leve proti desni strani. Najlažje si ta model predstavljamo, če ga primerjamo z iskanjem
neznane besede v slovarju, kjer po vrsti iščemo začetno in vsako nadaljnjo črko, dokler ne
pridemo do želene besede. Tak način iskanja/branja naj bi za posamezno črko trajal od 10 do 20
ms (celotno iskanje je odvisno od dolžine besede). V primeru, da za prepoznavo črke potrebujemo
minimalen čas 10 ms, to predstavlja tipično hitrost branja– od 250 do 300 besed na minuto. Bralci
lahko črke bolje identificirajo v besedah, kot če so izolirane (Hill, 2001; Larson, 2004).
Model paralelnega prepoznavanja črk
Paralelno prepoznavanje črk temelji na tem, da črke prepoznamo hkrati, simultano.
Prepoznavanje črk poteka v dveh korakih. Prvi korak je prepoznava lastnosti oz. potez
posameznih črk (horizontalne, diagonalne poteze in okrogline). Podrobnosti, prepoznane v
prvem koraku, so posredovane t. i. črkovnemu detektorju (ang. letter detector level), kjer so vse
črke, ki jih dražljaj vsebuje, prepozna hkrati. Pri branju se po besedilu premikamo s pogledom.
Zaustavitev pri besedi se ne glede na dolžino nahaja nekoliko levo od njene sredine. Med branjem
besedila pogleda ne ustavimo na vsaki besedi. Ob zaustavitvi pogleda bralec prejme omejeno
število informacij, ki jih prepozna. Fovea (center našega vida) lahko detektira od tri do štiri črke
(pri velikosti od 11 do 16 elementarnih točk), ki se nahajajo levo in desno od zaustavitvene točke.
Ostrina vida levo in desno od ustavitvene točke upade za 15 do 20 črk. To velja za branje z zaslona,
ko je opazovalec od bralne površine oddaljen od 50 do 65 cm. Glede na oddaljenost od zaslona in
velikost prikazanih črk se izračuna vidni kot, ki lahko zaradi dveh spreminjajočih se
pogojev(oddaljenosti in velikosti črk) variira (Hill, 2001; Larson, 2004; Risse, 2014). V preteklosti
je sicer že bilo opravljenih nekaj raziskav (Clauer, 1968; McVey, 1970; Frase in Schwartz, 1979,
Bauer in Cavonius, 1980; Humar idr., 2008), ki so se ukvarjale z ustrezno dolžino vrstic in vidnim
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kotom pri opazovanju napisov na zaslonu, vendar so bile raziskave v večji meri opravljene za CRT
tehnologijo.
2.2.2.1

Načini merjenja procesiranja besedil

O procesiranju informacij obstaja več teorij (Pečjak, 1999; Tinker, 1963; Weaver, 2002). Nekoliko
bolj poglobljeno se to področje raziskuje od 19. stoletja. Teorije o potekanju branja oz.
procesiranja informacij so nastale v različnih delih Evrope, na podlagi raziskav pa so nastali
modeli bralnih sposobnosti. Pojavile so se različne definicije branja (Garrod in Daneman, 2006;
Tinker, 1963). V spodnjih točkah so predstavljene definicije, povzete po S. Pečjak (1999):
a) Poudarek je na procesu dekodiranja in prepoznavanju simbolov (črk, besed).
Definicija (po Logan in Logan, 1967; Warner, 1979; Vladisavljević, 1981): Branje je
percipiranje vrstnega reda črk in njihove sinteze s tem, da se bralec dlje časa zadrži na
elementih besed, na njihovem položaju v prostoru, na obliki in velikosti črk.
b) Poudarek je na procesu razumevanja oz. semantični plati bralnega procesa.
Definicija (po Goodman, 1970): Branje je psiholingvistični proces, pri katerem bralci po
svojih najboljših močeh rekonstruirajo sporočila, ki so podana v pisni ali grafični obliki.
c) Poudarek je na obeh spoznavnih ravneh, dekodiranju in razumevanju.
Definicija (po Perfetti, 1985): Branje je v prvi fazi proces dekodiranja besed, ki je odvisen od
povezave novih besed s pojmi bralčevega spomina in z izgovorom besed. V drugi fazi gre za
proces razumevanja sporočila besedila.
d) Poudarek je na pojmovanju branja kot večstopenjskega procesa.
Definicija (po Buzan, 1982): Branje je 7-stopenjski proces, pri katerem gre za navezovanje
medsebojnega odnosa med posameznikom in sporočili, podanimi v simbolih. 7 stopenj
tvorijo prepoznavanje, sprejetje, notranje in zunanje strnjevanje, ohranitev v spominu,
priklic in sporočanje.
Kljub različnim definicijam so bili avtorji, kakor jih je povzela S. Pečjak (1999), enotni v tem, da je
branje interakcija številnih procesov, njihove definicije pa se razlikujejo zaradi poudarjanja
različnih procesov pri branju.
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Metode preučevanja procesiranja besedil

Pri preučevanju procesiranja besedil razlikujemo med dvema metodama – paradigmo premika
oken (ang. moving window study) in paradigmo mej (ang. boundary study). V času premika oči
(sakada) je bralec/opazovalec funkcionalno slep in zato ne bo opazil spremembe besedila
(Larson, 2004).
Paradigma premika oken
Pri tem načinu preučevanja procesiranja besedil imamo omejeno količino besedila, ki je vidna
okoli ustavitvene točke. Ostale (nevidne) črke nadomestimo z znakom (npr. x ali J). Vidni razpon
znaša 15 črk, povprečna dolžina premikov je od 7 do 9 črk, kar predstavlja približno polovico
našega vidnega razpona. Prepoznavamo samo besede, ki so v bližini fovee, ostale informacije
uporabljamo za to, da vodimo branje. Uporabimo samo informacije, ki so desno od naše
ustavitvene točke. S tem je določena pomembnost posameznih črk pri branju (Häikiö idr., 2009).
Paradigma mej
Pri tem modelu je pomembno, katere informacije znotraj vidnega področja uporablja bralec in
kako si pomaga s podatki izven fiksirane besede. Zaustavitev vedno poteka na besedi, ki je
zapisana pravilno. Larson (2004) podaja primere besed, ki imajo podobno obliko in nekaj skupnih
črk (npr. chart in chovt), različno obliko in nekaj skupnih črk (npr. chart in chyft) ter podobno
obliko in nobene skupne črke (npr. chart in ebovf). Z nepravilno zapisano besedo, z uporabo istih
oz. različnih črk se znotraj obsega ustavitve zbirajo informacije (tudi, če celotna beseda ni
prepoznana). Ob tem se pojavlja vprašanje, kako poteka dojemanje minuskul, majuskul oz.
stavčnic. V primeru, da preverjamo majuskule, izgine oblika besede, kljub temu pa se ohranja
popolna informacija o črkah. Zaporedje črk ima na prepoznavo besede večji vpliv kot oblika
besede/črke med posameznimi premiki. Za prepoznavo besed je pomembna uporaba informacij
o črki. Pri prikazovanju je pomembna tudi oddaljenost posameznega elementa od fiksacije. Z
dolžino besed oddaljenost od fiksacije narašča, kar pomeni, da linearno z oddaljenostjo narašča
tudi število napak (Larson, 2004).
2.2.2.3

Kognitivni procesi pri branju

Procesiranje informacij zajema kognitivne procese zaznavanja, spomina, učenja in mišljenja.
Hitrost procesiranja informacij se pojmuje kot hitrost, ki jo posameznik potrebuje, da izvaja
enostavne in višje kognitivne procese (Komidar, 2007; Lindley in Smith, 1992; Lutz in Huitt, 2003).
Ljudje informacije sprejemamo in shranjujemo. Tiste, ki jih prejmemo, so lahko aktivne ali
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pasivne. Trenutno aktivirane informacije imenujemo primarni ali kratkoročni spomin, pasivne
oz. trenutno neaktivne pa dolgoročni spomin (Rumelhart, 1977).
Primarni in sekundarni spomin
V primarnem (ali kratkoročnem) spominu se shranjujejo informacije, ki trenutno okupirajo našo
pozornost. V kratkoročnem spominu lahko zadržimo od pet do devet posameznih enot
informacije (Miller, 1956),pri čemer posamezno enoto predstavljajo črka, beseda ali stavek.
Sekundarni (ali dolgoročni) spomin informacije in spretnosti ohranja trajno (Hill, 2001). Za
aktivno pomnjenje se zahteva optimalni nivo aktivacije možganske skorje, ob tem pa je potrebno
omeniti tudi posameznikovo težnjo po tem, da si določene informacije zapomni (Gasar, 1996). V
primeru, da posameznik nima konstantne pozornosti, lahko informacije hitro zbledijo. Po mnenju
Atkinsona in Shiffrina (1968) je ponavljanje edino merilo, po katerem se informacije trajno
shranijo v naš dolgoročni spomin. Informacija, ki se v kratkoročnem spominu zadržuje dlje časa,
naj bi vplivala na dolgoročen spomin. Povedano drugače – kasnejši priklic informacij iz spomina
naj bi bil lažji (Atkinson in Shifrin, 1968; Hyde in Jenkins, 1973). Velik vpliv na procesiranje
informacij pri človeku imajo njegove osebnostne lastnosti in trenutna pripravljenost na določeno
nalogo– njegovi zunanji in notranji dejavniki, ki vplivajo na (ne)izvršitev naloge(Gasar, 1996;
Komidar, 2007).
Pozornost
Psihologija ima pomembno vlogo pri preučevanju elementov, ki se pojavljajo v našem vidnem
spektru. Hubel (1995) pravi, da dražljaji, ki se pojavljajo v našem vidnem spektru, privlačijo našo
pozornost. Ta se lahko ob velikem številu dražljajev preusmeri na tiste, ki niso najpomembnejši.
Lahko se zgodi, da kakšen dražljaj ostane neopažen. Dražljaj, ki pritegne našo pozornost, ima
različne lastnosti, ki so lahko procesirane s predhodno pozornostjo. Med te štejemo velikost,
različno barvo, obliko ... (Sternberg, 2009). Anizotropija (sprememba svetlosti, ki je posledica
spremembe vidnega kota) v vidnem polju (področje, ki ga zaznavamo, ne da bi pri tem premikali
glavo ali oči) lahko vpliva na obdelavo besedil (Hill, 2001; Jug in Bilban, 2011). Ni še povsem jasno,
kako naj bi se besedilo na zaslonu prikazovalo, da ga bo opazovalec učinkovito procesiral. Pogoji,
ki jih moramo ob tem upoštevati, so velikost črk, uporaba minuskul oz. majuskul, položaj in čas
prikazovanja. S preučitvijo teh dejavnikov lahko ugotovimo, kateri dražljaji so pomembnejši in
bolj pritegnejo pozornost v našem vidnem polju.
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Za potrebe našega raziskovanja je pomembno zaznavanje kratkih napisov med gledanjem
televizijskih oddaj. Tu naletimo na težavo, da se npr. ime govorca, kraj dogajanja, volilni rezultati,
športni izidi, vremenske težave, ipd. pojavijo za kratek čas (približno 5 sekund). Večina ljudi lahko
v tem času normalno prebere in dojame, katera je dodatna informacija, ki so jo avtorji televizijskih
vsebin želeli posredovati gledalcem. Lahko pa se s procesiranjem vsebine kratkega napisa
pojavijo težave, kadar je gledalčev pogled osredotočen na dogajanje na sliki. Če se v tem času
prikaže napis, ga gledalec lahko zaradi pozornosti, namenjene nekemu drugemu elementu,
preprosto spregleda oz. prisotnost napisa dojame šele proti koncu prikaza, ko ta že izginja
z zaslona. Optimizacija prikazanih napisov naj bi stremela k temu, da bi gledalec napis opazil čim
hitreje, obdelal njegovo vsebino in si ga zapomnil. Povečanje prikazovalnega časa ni najbolj
ustrezno, saj bi to lahko vplivalo na kadriranje posnetkov. Če ne želimo podaljševati čas
prikazovanja napisov, lahko namesto tega prispevamo k hitrosti njihovega procesiranja
z uporabo primernih pisav in barvnih kombinacij. Na zaznavo napisov vpliva tudi položaj –
pomembno je, kje je določen napis prikazan, da ga bo gledalec lahko zaznal in brez večjih naporov
tudi prepoznal (Guldenoğlu idr., 2012; Rayner idr., 2001; Walker, 2000).
V literaturi (Bajec, 2000; Pečjak, 1975; Repovš, 1999; Woodworth in Schlosberg, 1965) se pojavljajo
različne opredelitve pozornosti. Bajec (2000) navaja definicije pozornosti, ki jih je povzel po
Woodworthu in Schlosbergu (1965), Pečjaku (1975) in Repovšu (1999). Woodworth in
Schlosberg pravita, da je pozornost tisti dejavnik, ki selekcionira dražljaje tako, da nevtralni
dražljaji ne sprožajo dejanj, ki bi motila potek trenutne akcije. Pečjak (1975) opredeljuje
pozornost kot osredotočenost na zunanji ali notranji predmet, Repovš (1999) pa kot proces, ki
upravlja z mehanizmi, ki omogočajo ustrezno selekcijo dražljajskega dotoka, vodenje kognitivnih
procesov in oblikovanje relevantnih dražljajskih vzorcev.
Pečjak (1975) deli dejavnike, ki vplivajo na pozornost, na zunanje in notranje. Zunanji se
osredotočajo na značilnosti dražljajev, notranji pa na stanja in lastnosti posameznika. Zunanji
dejavniki, ki vplivajo na pozornost, so: intenzivnost, prostornost, trajanje in pogostost, kontrast
in spreminjanje ter gibanje dražljajev. Intenzivnejši dražljaji naj bi pozornost bolj pritegnili. Tako
naj bi dražljaji, ki zavzamejo večji del vidnega polja, bolj pritegnili pozornost kot tisti, ki
zavzamejo manjši del. Pozornost naj bi prav tako bolj pritegnili kontrast dražljaja, njegova
nenadna sprememba ali gibajoči, ne statični dražljaji (Bajec, 2000; Sternberg, 2009; Woodworth in
Schlosberg, 1965).
Pečjak (1975) med pomembne notranje dejavnike, ki vplivajo na pozornost, uvršča motivacijo,
čustva, pričakovanja, izkušnje in osebnostne lastnosti. Pozornost je usmerjenost in
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osredotočenost na določen dražljaj in je odvisna od izkušenj. Dražljaje, ki so nam znani, opazimo
hitreje oz. zanje potrebujemo manjšo stopnjo pozornosti. Podobno velja za dražljaje, ki nam niso
znani. Opazimo jih hitreje, vendar pa zanje potrebujemo višjo stopnjo pozornosti. Poleg tega na
pozornost vpliva motiviranost; če smo visoko motivirani, naša pozornost težje upade. Na
pozornost vplivajo še dejavniki, kot so npr. čustvena stanja in inteligentnost (Bajec, 2000; Deary,
2000; Smith, 1980).
Naša pozornost je v veliki meri odvisna od tega, kaj gledamo oz. kaj nas pri tem zanima. Grafični
elementi, med katere spadajo npr. črke, lahko močno vplivajo na pozornost, zato jih je potrebno
podrobneje pregledati.
2.3

GRAFIČNI ELEMENTI IN ČITLJIVOST

2.3.1

Tipografija

Tipografija je opredeljena kot veda o oblikovanju črk, pisav in besedila. Primarna funkcija
tipografije je zapisovanje jezika. Osnovna enota tipografije je znak; črka, številka, simbol. Skupine
teh simbolov poimenujemo nabor znakov. Več naborov znakov s skupnimi oblikovnimi
značilnostmi imenujemo pisava oz. črkovna vrsta (Baines in Haslam, 2005; Bringhurst, 2002;
Možina, 2003).
Pisave delimo na tiste, ki spadajo v skupino pisav z razliko v podebelitvi potez in brez razlike v
podebelitvi potez (oz. je razlika v podebelitvi minimalna). Poleg tega jih delimo še na linearne
pisave in pisave s serifi (Felici, 2003).
Pisave so oblikovane različno (odvisno od obdobja, namembnosti ...), zato je za vsak namen
potrebno preučiti njene lastnosti (Baines in Haslam, 2005; Biegeleisen, 1995; Bringhurst, 2002;
Cheng, 2005; White, 1999). Za boljše poznavanje in predstavo je potrebno opredeliti delitev pisav
glede na njihove oblikovne značilnosti (Možina, 2003):
−

beneške renesančne pisave (ang. venetian), npr. humanist, trajan;

−

francoske renesančne pisave (ang. garalde), npr. garamond, minion;

−

baročne pisave (ang. transitional), npr. times, georgia;

−

klasicistične pisave (ang. modern), npr. didot, bodoni;

−

egipčanske pisave (ang. slab serif), npr. clarendon, rockwell;

−

linearne pisave (ang. sans serif), npr. calibri, futura, swiss 721, trebuchet, verdana.
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Skupino linearnih pisav delimo na štiri podskupine (Možina, 2003):
−

zgodnje linearne pisave (ang. grotesque),

−

dodelane linearne pisave (ang. neo-grotesque),

−

geometrijske linearne pisave (ang. geometric),

−

humanistične linearne pisave (ang. humanist).

Pri črkovnih znakih razlikujemo dele, kot na primer: srednji črkovni pas, zgornji črkovni pas oz.
ascender (podaljšek navzgor), spodnji črkovni pas oz. descender (podaljšek navzdol), meso,
prazen prostor ob črki, črkovna črta, srednja črta, spodnja črta, črta verzalke, zgornja črta,
osnovna poteza, tanka poteza, s-poteza, poševna poteza, notranji del črke, prečna poteza, vez,
zanka, okrogla poteza, rama, oko, zaključna poteza, uho, prehod, kaplja oz. krog, dno in vrh črke,
peta, rep, zgornji in spodnji krak, serif (Bringhurst, 2002; Možina, 2003; Cheng, 2005).
Velike črke (verzalke ali majuskule) glede na oblikovne značilnosti delimo v pet skupin (Cheng,
2005; Možina, 2003; Rat, 2012; Tracy, 2003):
−

verzalke s prevladujočo okroglo potezo (C, G, O, Q, S),

−

verzalke s prevladujočo okroglo-kvadratno potezo (B, D, J, P, R, U),

−

verzalke s prevladujočo navpično potezo (E, F, H, I, L, T),

−

verzalke s prevladujočo poševno potezo (A, V, W, X),

−

verzalke s prevladujočo poševno-navpično potezo (K, M, N, Z, Y).

Poleg tega lahko verzalke razdelimo tudi na dvodelne črke (B, E, F, H, K, P, R, S, X, Y), črke z odprto
stranjo (J, K, L, T, Z, X), ekstra široke (M, W) in ekstra ozke črke (I, J) (Cheng, 2005; Možina, 2003;
Rat, 2012).
Podobno kot verzalke lahko razdelimo tudi male črke (minuskule). Delitev je narejena glede na
podobnost oblikovnih elementov, ki jih vsebujejo (Cheng, 2005; Možina, 2003; Rat, 2012):
−

okrogla poteza (c, e, o),

−

okroglo-kvadratna poteza (b, d, g, p, q),

−

okroglo-poševna oblika (a, s),

−

vertikalna oblika (i, l),

−

kljukasto-vertikalna oblika (f, j, t),

−

obokana oblika (h, m, n, r, u),

−

poševna oblika (v, w, x, y),

−

poševno-kvadratna oblika (k, z).
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Slika 1 kaže načine prikaza in črkovne pasove, ki jih zavzemajo posamezni deli črk.

Sentence

(a)
(x)

(x) višina srednjega črkovnega pasu

lower

(d)

(a) podaljšek navzgor

stavčnica

(c)

UPPER

(d) podaljšek navzdol

minuskule

(c) višina majuskul

majuskule

Slika 1: Načini prikaza pisav in deli črk.
Upoštevati moramo, da sta zaznavanje in hitrost branja odvisna od medija; pisava v tiskanem
mediju (Biegeleisen, 1995; Dowding, 1998; Tinker, 1963) bo drugačna kot v digitalnem mediju (Ali
idr., 2013; Dyson, 2004; Götz, 1998). Med digitalne medije uvrščamo zaslone različnih naprav; od
konvencionalnih zaslonov do manjših večfunkcijskih naprav, kot sta pametni telefon in tablični
računalnik.
Na zaslonu naj bi se uporabljale (Arditi in Cho, 2005; Možina, 2003):
−

pisave z višjim srednjim črkovnim pasom,

−

linearne pisave,

−

pisave brez serifov,

−

črke z odprtimi potezami,

−

pisave z vidnimi podaljški navzgor in navzdol,

−

pisave z večjim razpiranjem,

−

pisave s prepoznavnimi zaključki.

V povezavi z ustrezno izbiro pisave je potrebno omeniti čitljivost, to je dojemanje besedila glede
na njegovo tipografsko ponazoritev. Na čitljivost neposredno vplivajo posamezni sestavni deli
črk, o čemer je bilo opravljenih veliko raziskav, v preteklosti predvsem za tiskane medije (Gordon,
1997; Možina, 2001b; Reynolds, 1979; Tinker, 1963; Wheildon, 1995), v zadnjem obdobju pa tudi
za elektronske (Ali idr., 2013; Banerjee idr., 2011; Humar idr., 2008). Pri čitljivosti sta pomembna
način in proces branja. Potrebno je poskrbeti, da so posamezne črke v besedi dobro vidne in
čitljive. Neprilagoditev opazovalca na pisavo se odraža z večjim številom vračanj na že prebran
del besedila, kar posledično predstavlja prekinitve v procesu branja (Duchowski, 2003; Pernice in
Nielsen, 2009; Rayner, 1998; Richardson in Spivey, 2004; Spencer, 1969; Spikermann in Ginger,
2003).

Univerza v Ljubljani. Naravoslovnotehniška fakulteta. Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

15

Pušnik, N. Vpliv barve in tipografije na hitrost zaznavanja napisov na konvencionalni in mobilni televiziji.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

2.3.2

2 TEORETIČNI DEL

Tipografski elementi

Vidnost pisav je odvisna od izbrane velikosti. Nekatere pisave (npr. pisave z nizkim srednjim
črkovnim pasom) niso primerne za prikazovanje v manjših velikostih. Poleg tega je pomemben
tudi medij, kjer se bo pisava prikazovala. Znano je, da naj bi bile pisave v tiskovinah dobro čitljive
pri velikosti od 9 do 12 tipografskih enot (t. e.). Pri uporabi velikosti, ki niso v tem razponu, se
lahko pojavi problem, na primer počasnejše branje, če bi v tiskovini uporabili pisavo za daljše
besedilo, ki bi bila velika 6 t. e. ali 16 t. e. (Tinker, 1963; Götz, 1998).
Za zaslonske upodobitve je primernejša večja velikost pisav; priporočljiv je razpon med 11 in 14
t. e. (Carter, 1997; Götz, 1998). Med uporabo pisav v tiskanih in zaslonskih medijih se pojavi še
ena razlika; pri tisku govorimo o tipografskih enotah (ang. point), pri upodabljanju na zaslonu pa
ne moremo uporabljati enakega sistema. Potrebna je pretvorba v sistem, ki je razumljiv
računalniku, torej pretvorba v elementarne (zaslonske) točke (ang. pixel). Pretvorba v
elementarne točke (e. t.) torej predstavlja velikosti med 15 in 19 e. t.
Prirezovanje je pojem, ki opredeljuje povečanje ali zmanjšanje prostora ob črki (levo in desno).
S povečanjem ali zmanjšanjem prostora ob črki neposredno vplivamo na čitljivost. Pri
zmanjševanju prostora med črkami dosežemo večjo gostoto črk na vidnem področju (ang. visual
span). Pri tem se pojavi pojem tipografska tonska vrednost (TTV), ki podaja pokritost površine,
torej razmerje med belo in črno v primeru, ko je črna črka na beli podlagi, in obratno. Z večjim
številom elementov na vidnem področju vplivamo na vidnost (Možina, 2001a; Reynolds, 1979;
Spikermann in Ginger, 2003; Wheildon, 1995).
Zgoščenost znakov lahko privede do slabe vidnosti določenih znakov oz. do združevanja
nekaterih črk, ki bi ob ustrezni oddaljenosti delovale kot samostojne enote. Ob zmanjševanju
prostora med dvema črkama se ti na videz povežeta in otežujeta branje. Tipičen primer
združevanja črk predstavljata minuskuli r in n, ki ju lahko, če sta preveč blizu, zamenjamo s črko
m (Možina, 2001b). S povečevanjem prostora med črkami pa lahko pride do izgube celovitosti
besede. Prevelika oddaljenost med črkami povzroči branje črk kot samostojnih enot, ki jih je težje
povezati v celovito enoto, besedo, s čimer prihaja do zmanjšane čitljivosti (Možina, 2001b;
Reynolds, 1979; Spikermann in Ginger, 2003; Wheildon, 1995).
Podobno kot prazen prostor med črkami lahko problem predstavlja tudi prostor med besedami.
Ta mora biti takšen, da je jasno definirano, kje je zaključek ene besede in začetek druge. Besede
se morajo med seboj ločiti, saj je le tako zagotovljena ustrezna čitljivost besedila. Prostor med
besedami naj bi bil v velikosti minuskule i, ki ima razliko v podebelitvi potez, s presledkoma ob
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črki (Ali idr., 2013; Reynolds, 1979; Tschichold, 1998). Takšno pravilo naj bi upoštevali pri uporabi
pisav s serifi z izjemo egipčanskih monoprostorskih pisav. Pri linearnih pisavah je drugače; tam
naj bi bil prostor med besedami od skupnega obsega minuskule i in presledkov ob črki večji.
Eden pomembnejših dejavnikov pri procesu branja je obseg besedila oz. dolžina vrstic. Vsem
jezikom zaradi različnih jezikovnih lastnosti ne more ustrezati enako število znakov na vrstico
(Lund, 1999; Reynolds, 1979; Tinker, 1963). Določitev optimalne dolžine vrstice pri branju
z zaslona je že večkrat naletela na različne argumente. Dyson (2004) ter Ling in Shaikh (2006)
navajajo, da naj bi bila optimalna dolžina vrstic pri branju z zaslona 55 znakov, medtem ko lahko
v knjigi V. Götz (1998) najdemo podatek o 35 znakih na vrstico. V vseh primerih gre za tuji jezik,
v prvih dveh za angleškega in v drugem za nemškega. Ob tem vsi izpostavljajo, da na število
znakov v vrstici vpliva predvsem izbira pisave. Besedilo mora biti dobro vidno, kar pomeni, da
vsebuje jasne, ostre in zadosti velike poteze črk. S temi pogoji bo slika (črke, besedilo), ki je bralcu
predstavljena, jasna in nedvoumna. Prepoznavnost črk je odvisna od črkovnega sloga, ob tem pa
mora biti upoštevana tudi bralčeva subjektivna sposobnost prepoznavanja (Bernard idr., 2002).
Pomembni dejavniki pri ugotavljanju čitljivosti pisav na zaslonih so vidni pogoji, ki jih
povezujemo z ustrezno osvetlitvijo (Arditi in Cho, 2007; Ling in Shaik, 2006). Dobra vidnost oz.
kontrast pri upodabljanju pisav na zaslonu je pogojena tudi z uporabo barvnih kombinacij
(Baetens, 2008; Götz, 1998), ki lahko določeno besedilo izpostavijo ali ne. Kako hitro zaznamo
simbole (npr. črke), je odvisno od vidnosti (Shaikh idr., 2006). Poleg teh dejavnikov na čitljivost
vplivata tudi dolžina prikazanega besedila in položaj na zaslonu (Dyson, 2004; Dyson in
Haselgrove, 2001; Ling in Shaik, 2007; Weisenmiler, 1999).
V raziskavi nas je zanimalo, kako osebe procesirajo pet pisav, in sicer calibri, georgia, swiss 721,
trebuchet in verdana. Izbrane pisave so nas zanimale zato, ker so bile oblikovane za uporabo na
zaslonih oz. ker imajo lastnosti, zaradi katerih so namenjene prikazovanju na LCD zaslonu. Pisave
calibri, trebuchet in verdana spadajo v sklop humanističnih linearnih pisav, swiss 721 je
opredeljena kot dodelana linearna pisava, georgia pa se uvršča v skupino baročnih pisav. Pisave
calibri, trebuchet in verdana imajo v svoji strukturi elemente kaligrafije. Črke so bolj odprte in
imajo med sabo nekoliko povečan prostor, s čimer je dosežena boljša čitljivost pri uporabi na
zaslonu. Primerne so tako za daljša besedila kot kratke napise. Posebnost te skupine pisav sta črki
a in g, ki se od ostalih skupin linearnih pisav razlikujeta v svoji obliki. Pisava georgia ima razliko
v podebelitvi potez in serife, a je bila kljub temu izdelana za uporabo na zaslonu.
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Kontrast

Kontrast je razlika v svetilnosti in/ali barvi, zaradi katerega je objekt na zaslonu mogoče ločiti od
okolice, npr. podlage. Kontrast je razlika med največjo in najmanjšo intenzivnostjo svetlobe.
Prvina svetlo−temno pomeni nasprotje med belo in črno ter stopenjske lestvice sivin med obema
ekstremoma. Nasprotje med dvema barvama je s tem kontrastom najbolj izraženo. Kromatično
čiste barve lahko svetlimo ali temnimo z belo ali s črno barvo (Butina, 1995; Butina, 2000).
Poleg najmočnejšega kontrasta, ki ga tvorita bela in črna, obstajajo tudi drugi. Osnovne barve se
razlikujejo po barvitosti in zato tvorijo medsebojna nasprotja oz. barvne kontraste. Poznamo
(Butina, 2000):
−

svetlo−temni barvni kontrast,

−

kontrast barve v odnosu do barve (oz. kontrast barvnega tona),

−

toplo−hladni kontrast,

−

komplementarni kontrast,

−

simultani (in sukcesivni) kontrast,

−

kontrast barvne kakovosti,

−

kontrast barvne kvantitete.

Svetlo−temni barvni kontrast je najbolj izrazit med belo in črno. Kontrast barve v odnosu do
druge barve spada med najenostavnejše kontraste. Za oblikovanje tega uporabimo čiste barve.
Tak kontrast deluje pestro, močno in odločno. Toplo−hladni kontrast predstavljajo nasprotja med
toplimi

in

hladnimi

barvami.

Komplementarni

kontrast

nastane

z

uporabo

dveh

komplementarnih barv. Simultani (in sukcesivni) kontrast je pojav, kjer oko vsaki barvi istočasno
priredi komplementarno barvo. Kontrast barvne kakovosti se pojavi pri uporabi različne stopnje
barvne čistosti oz. nasičenosti. Kontrast barvne kvantitete opredeljuje odnos med velikostmi
površin, ki jih zasedajo določeni barvni odtenki (Butina, 2000). Z vidika vidnega zaznavanja je
kontrast definiran kot razlika v barvi in svetlosti objekta od ostalih objektov znotraj vidnega
področja (Bruce in Green, 1992; Pečjak, 1999).
Sosednje barve v barvnem krogu so harmonične, saj njihova souporaba ne poda kontrasta, ki bi
ga želeli doseči pri uporabi dveh ali več različnih barv. Takšne kombinacije ne ustvarjajo
kontrasta in so za uporabo na zaslonu neprimerne. Barve, ki si v barvnem krogu stojijo nasproti,
so komplementarne in tvorijo kontraste (Palmer, 1999). Kombinacije teh barv so izstopajoče,
v določenih primeri lahko tudi moteče. Na tak način barve s kontrastnim razmerjem tvorijo
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element, ki nas npr. ob gledanju televizije moti in nezavedno vpliva na pomnjenje prikazanih
podatkov (Evans, 1961).
2.3.4

Barve

Barva je čutna zaznava, ki jo v možganih sproži v oko vpadla svetloba. Svetloba je definirana kot
elektromagnetno valovanje, ki ga oddajajo telesa (Klanjšek Gunde, 2001). Televizijska tehnologija
deluje po principu aditivnega mešanja barv, kar pomeni, da so v uporabi primarne oz. osnovne
barve, ki po principu mešanja svetlobe tvorijo množico (spekter) vseh ostalih barv. Primarne
barve televizijskega zaslona so RGB (ang. red, green, blue). Mešanje primarnih barv je sposobnost
očesa, da zazna in sešteje njihove svetlobe (Carter, 1997; Fairchild, 2005; Hunt, 2004; Mollon, 1999;
Mortimer, 2004; Ojanpää in Näsänen, 2003). Pri grafični podobi (barva podlage in barva pisave)
sta možni dve barvni kombinaciji – pozitivna in negativna (slika 2). Prvo predstavljata svetlejša
barva ozadja (podlage) in temnejša barva pisave, drugo pa temnejše ozadje in svetlejša barva
pisave.

Slika 2: Primer pozitivne (levo) in negativne (desno) kombinacije.
Pozitivna barvna kombinacija je primernejša za daljše tiskano besedilo (Možina, 2001a). Ob
snovanju grafičnih podob, ki se pojavljajo na zaslonu, lahko predpostavljamo, da se bo bolje
izkazala negativna barvna kombinacija, kjer je barva ozadja temnejša in barva pisave svetlejša.
Različni barvni kontrasti lahko pri ljudeh vzbudijo različne občutke, kar pomeni, da je dojemanje
barv lahko popolnoma subjektiven doživljaj (Tušak, 2001; Mollon, 1999; Ojanpää in Näsänen,
2003), ki bi se ga morali pri objektivnem prikazovanju določene informacije izogibati.
Priporočljivo je, da se pri negativni barvni kombinaciji nekoliko poveča prazen prostor med
črkami, še posebej, če je v uporabi linearna pisava (Možina, 2001b).
Poleg izbire pozitivne ali negativne barvne kombinacije je pomemben izbor barv, vključenih
vanje. Ustrezen izbor barv in posledično barvnih kombinacij vpliva na uporabnost tipografije
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(Hall in Hanna, 2004; Parker, 1997). Barva vpliva na spomin, saj povečuje stopnjo pozornosti in
vzburjenja (Dzulkifli in Mustafar, 2013). Prepoznava upodobitev je približno pet odstotkov večja,
če jih prikažemo v barvi, kot pa v sivinskih stopnjah (Spence idr., 2006; Smilek idr., 2002).
Wichmann, Sharpe in Gegenfurtener (2002) navajajo, da so se udeleženci njihovih eksperimentov
pet do deset odstotkov hitreje odzvali na barvne kot na črno-bele kombinacije.
Glede na ugotovitve Trstenjaka (1978) imamo ljudje za določene barve in posledično za barvne
kontraste različne reakcijske čase. Najkrajši reakcijski čas naj bi imeli za rdečo, najdaljšega pa za
modro barvo. Za upodobitev pisave na podlagi ni ustrezna vsaka barva oz. barvna kombinacija.
Barvam pripisujemo ustrezne simbolne pomene in psihološke vplive (Eiseman, 2006; Tušak,
2001).
Za prikaz napisov na zaslonu uporabljamo barve, ki pozitivno vplivajo na uporabnikove občutke.
Vsebina, ki jo predstavljamo, je tesno povezana z uporabo barv. Informacije, ki nam jih
vsakodnevno posredujejo mediji, so prikazane tako, da vzbudijo čim večjo pozornost, kar pa se
lahko doseže z ustreznimi barvnimi kombinacijami (Cabarga, 1999). Informativne oddaje, kjer se
najpogosteje prikazujejo kratki napisi, v veliki meri uporabljajo modro, rdečo, belo in črno barvo.
Komercialne televizijske postaje (Canal+, 2016; ProPlus, 2016; RTL, 2016; SKY, 2016) se velikokrat
poslužujejo rdeče barve v kombinaciji z belo (npr. rdeča barva podlage in bela barva pisave), kar
je prikazano na slikah 3−5.

Slika 3: Primer grafične podobe POP TV (ProPlus, 2016).

Slika 4: Primer grafične podobe RTL (RTL, 2016).

Slika 5: Primer grafične podobe SKY (SKY, 2016).
Z rdečo barvo želijo opozoriti na pomembnost informacij oz. vzbuditi pozornost, ljudje pa se na
rdečo barvo, ki lahko simbolizira nevarnost (tudi kri) odzovemo z večjo pozornostjo (Afford,
2013; Eiseman, 2006; Mollon, 1999; Tušak, 2001).
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Pri nacionalnih televizijskih postajah je uporaba barv nekoliko drugačna (HRT, 2016; NBC, 2016;
ORF, 2016; RTVSLO, 2015). Njihov način poročanja oz. obveščanja je bolj umirjen in velikokrat tudi
bolj objektiven. Pri teh informativnih oddajah opažamo barvno kombinacijo modre in bele barve
(slike 6−8).

Slika 6: Primer grafične podobe RTVSLO (RTVSLO, 2015).

Slika 7: Primer grafične podobe NBC (NBC, 2016).

Slika 8: Primer grafične podobe ORF (ORF, 2016).
Modra barva pomirja, daje upanje in v primerjavi z rdečo izraža večjo stopnjo zaupanja (Eiseman,
2006; Mollon, 1999; Tušak, 2001), a je zaradi nevpadljivosti barve možno, da gledalec kakšno
informacijo spregleda. Ne glede na barvno kombinacijo se pri informativnih oddajah večinoma
uporabljajo negativne barvne kombinacije (temnejša rdeča in modra za podlage in bela za napise)
(ProPlus, 2016; Sky, 2016; NBC, 2016; ORF; 2016).
Na zaznavo barv pomembno vpliva tehnologija, s pomočjo katere reproduciramo barve. Skozi
obdobja se je tehnologija barvne reprodukcije izboljševala, kar je poenostavilo pripravo grafične
opreme. Z razvojem reprodukcije je mogoča uporaba večjega števila barv, ki se ob dobri
reprodukciji jasneje vidijo in tvorijo dobra kontrastna razmerja. (Fairchild, 2005; Hunt, 2004;
Mortimer, 2004).
2.4

SLEDENJE OČESNIM PREMIKOM

S tehnološkim napredkom so se pojavile naprave za sledenje očesnim premikom (ang.
eyetracking), ki jih tudi merijo. Naprava omogoča merjenje časa, ki ga testiranec porabi za branje
besedila določenega obsega, in prikaže fiziološke premike očesa (Duchowski, 2003; Pernice in
Nielsen, 2009; Rayner, 1998).
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Metode, ki so bile v preteklosti v uporabi za določanje čitljivosti (najpogosteje anketiranje), so
bile sicer ustrezne in so tudi podale določene objektivne rezultate (npr. število odgovorov), a
kljub temu niso bile zadosti natančne, saj se je v postopku testiranj lahko odražala prevelika
subjektivnost udeleženca (npr. ocenitev prikazane barve je subjektivna). S tehnologijo sledenja
očesnim premikom so subjektivni vidiki minimalizirani, kar dejansko poda bolj objektivne
rezultate opazovanega problema (Beymer idr., 2008). Na tak način so rezultati ponovljivi ne glede
na to, kdo in kje opravlja testiranje (Pernice in Nielsen, 2009).
Pri tehnologiji sledenja očesnim premikom se pojavljajo različne naprave (namizni statični
sledilnik očesnim premikom ali očala z vgrajenim senzorjem), ki delujejo po enakem principu.
Z napravo za sledenje očesnim premikom je možno meriti naslednje dejavnike:
−

čas branja (ang. reading time),

−

število premikov (ang. saccades),

−

število zaustavitev (ang. fixation),

−

čas zaustavitev (ang. stop time).

Zbrani podatki so lahko predstavljeni v obliki žarišč (ang. heat map) in področnih premikov (ang.
gaze plot). Žarišča prikazujejo največje interesno območje opazovalčevega pogleda, medtem ko
področni premiki prikazujejo natančno pot pogleda uporabnika. Premiki oz. sakade podajo
podatke o gibanju oči po zaslonu. Na podlagi premikov lahko vidimo, kako je oseba gledala po
zaslonu, kakšna je bila smer pogledov, npr. F vzorec. Pri analizah uporabnikov internetnih strani
se je izkazalo, da ljudje spletne strani, verjetno zaradi njihove strukture, na hitro pregledamo v
obliki F vzorca, kar pomeni, da se z očmi pomikamo po skrajno levem robu zaslona od spodaj
navzgor, na vrhu pogled preusmerimo v desno in na koncu v iskanju pomembnejših podatkov na
približno polovici zaslona naredimo še vertikalno linijo. Pomembne podatke merjenja pridobimo
iz zaustavitev. Vsaka zaustavitev je opremljena s časom trajanja pogleda v točko. Na podlagi teh
podatkov je mogoče z analizami pridobiti rezultate in informacije o tem, kam je oseba gledala dlje
časa, bodisi ker jo je tisto področje zanimalo bodisi ker je informacijo morala procesirati dlje časa.
Poleg tega, da naprava beleži število zaustavitev, meri tudi čas zaustavitev (Leigh in Kennard,
2004; Nevalainen in Sajaniemi, 2004).
2.5

ZASLONI

S tehnološkim napredkom se kakovost zaslonov, ki jih vsakodnevno uporabljamo, izboljšuje.
Pojavljajo se težnje po tem, da bi bile vsebine, primarno ustvarjene za prikazovanje na
konvencionalnih televizijskih zaslonih, upodobljene na mobilnih napravah (telefoni, tablice).
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Raziskava z naslovom Mobile screen size trends (Hjerda, 2008) se ukvarja s trendom velikosti
zaslonov na mobilnih napravah. Izhodišče iz leta 2008 temelji na velikosti mobilnega zaslona
maksimalne vrednosti 480 × 640 elementarnih točk. Raziskava vključuje pregled zaslonov v
obdobju od leta 2005 do 2008. Danes je podjetje Apple poleg drugih preseglo omenjeno vrednost,
saj mobilni telefoni nove generacije presegajo to velikost zaslona. Kot primer navajamo velikost
zaslona iPhone 6, to je 750 × 1334 elementarnih točk (Apple inc., 2016; Kumar, 2008).
Uporabniška izkušnja je odvisna od velikosti in kakovosti zaslona (Besuijen in Spenkelink, 1998;
Södergård, 2003). Glede na velikost in ločljivost zaslona ter predvsem kontrastno razmerje
zaslona je odvisno, kako bo prikazana vsebina vplivala na opazovalca (Kumar, 2008).
2.5.1

Velikost zaslona

Pri dimenzijah zaslonov, ki so trenutno na trgu, praktično ni omejitev, saj obstaja velika množica
različnih velikosti. Velikost zaslona je podana z dolžino diagonale, ki jo izračunamo na podlagi
dolžine stranic. Razmerje med stranicami določa format prikazovane slike. V preteklosti je bilo
razmerje stranic slike 4 : 3 in je bilo v precejšnji meri vezano na CRT televizijske zaslone ter
analogno televizijsko tehnologijo. Z razvojem se je uveljavila digitalna televizijska tehnologija, ki
je prinesla spremembe tudi v velikostih zaslona. Kljub temu, da z digitalizacijo skoraj ni več
omejitev v velikosti slike, izpostavljamo velikosti zaslona, ki se na tržišču pojavljajo najpogosteje.
To so 4 : 3 (v opuščanju), 5 : 3 (15 : 9), 5 : 4, 3 : 2 (15 : 10), 8 : 5 (16 : 10), 16 : 9, 21,3 : 9.
Od naštetih je za televizijske in računalniške zaslone najbolj razširjeno razmerje 16 : 9, poleg tega
pa predstavlja mednarodni standard za HDTV, Full HD in širokozaslonsko analogno televizijo
(Franken, 2015; Hjerde, 2008).
2.5.2

Ločljivost zaslona

Ločljivost zaslona (ali kakovost prikaza) je odvisna od števila prikazanih elementarnih točk (ang.
pixel) in ponazarja kakovost prikaza slike. Ločljivost zaslona je večja pri manjših elementarnih
točkah, kar pomeni, da je slika bolj ostra. Definirana je s številom elementarnih točk na dolžinsko
enoto, najpogosteje v obliki ppi (ang. pixels per inch). Full HD zasloni omogočajo prikaz slike v
ločljivosti 1920 × 1080 (Franken, 2015; Hjerde, 2008).
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Kontrastno razmerje

Kontrastno razmerje slike predstavlja razmerje med svetlimi in temnimi deli, torej sposobnost
sistema, da lahko prikaže svetilnost najsvetlejšega in najtemnejšega dela slike. Pri vseh vrstah
zaslonov je zaželeno visoko kontrastno razmerje (Hjerde, 2008; Morrison, 2015).
2.5.4

Vrste zaslonov

Trenutno so v rabi tri različne tehnologije zaslonov – LCD, AMOLED in retina. Vse eksperimente,
ki smo jih opravili v okviru doktorske disertacije, smo izvedli na LCD zaslonu.
2.5.4.1

LCD

Trenutno je v svetu najbolj razširjena tehnologija tekočih kristalov LCD (ang. liquid chrystal
display). S pomočjo zrcal se svetloba od tekočih kristalov lahko odbije. Če pride do odboja, je
rezultat temna barva, v nasprotnem primeru pa svetla (Fairchild, 2005; Hunt, 2004). Izboljšanje
tega principa predstavlja polarizacija svetlobe. Vzporednost naključno razporejenih svetlobnih
valov dosežemo s t. i. celico zavrtenega tekočega kristala (ang. twisted nematic liquid crystal cell).
S pomočjo tega se polarizirana svetloba obrne pod kotom 90 stopinj in tako lahko prodre skozi
polarizacijski filter (Hunt, 2004). Kot svetlobni vir je priporočljiva uporaba fluorescenčnega
svetila s pripadajočim difuzorjem za enakomerno osvetlitev površine. Ker je osvetlitev
postavljena na dno zaslona, pride do efekta, imenovanega podosvetlitev (ang. backlight) (Lim,
2006).
2.5.4.2

AMOLED

Amoled (ang. active-matrix organic light-emitting diode) je novejša zaslonska tehnologija, ki se
uporablja na mobilnih napravah in televizorjih. Tehnologija deluje tako, da diode lahko oddajajo
eno izmed primarnih svetlob RGB. Zaradi visoke tehnologije so lahko diode zelo majhne. S tem je
dopuščena možnost, da se vgradijo v polja, ki ob opazovanju z večje razdalje izgledajo kot zvezna
slika in ustvarjajo množico ostalih barv. Z uporabo AMOLED tehnologije imajo zasloni visoko
svetilnost, zaradi česar so primerni predvsem za uporabo na prostem (Hunt, 2004).
2.5.4.3

RETINA

Tehnologija retina je bila predstavljena s strani proizvajalca mobilnih naprav Apple. Izraz retina
se uporablja za zaslone, ki imajo gostoto elementarnih točk dovolj visoko, da človeško oko pri
tipični razdalji gledanja ne more zaznati posameznih točk. Prednost takšnih zaslonov je v tem, da
zgladijo neenakomernost in nazobčanost, ki se pojavlja pri prikazovanju elementov. S tem je
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povečana kakovost slike. Tehnologija je razvita do takšne mere, da razlika med posameznimi
točkami ni vidna. To se izkaže kot pozitivna rešitev pri opazovanju na zaslonu prikazanih pisav.
Krivulje, ki predstavljajo črke, so bolj zvezne, zato s prostim očesom ni vidna nobena nazobčanost
ali nezveznost v prikazanih črkah (Costello, 2014).
2.6

GRAFIČNI, SVETLOBNI IN ERGONOMSKI STANDARDI

Pri upoštevanju standardnih pogojev osvetlitve se pri uporabi mobilnih zaslonov lahko pojavijo
težave, saj standardi še niso prilagojeni manjšim zaslonom. Standarde lahko deloma upoštevamo
pri preučevanju vidnosti napisov, ki se pojavljajo na konvencionalnih televizijskih zaslonih (ISO,
9241-300:2008; ISO, 9241-305:2008). Pri meritvah, ki se opravljajo v laboratoriju, je potrebno
pripraviti okolje, v katerem bo standardna osvetlitev postavljena tako, da se dejavniki, ki bi lahko
vplivali na pozornost opazovalca, ne pojavljajo (ISO, 3664:2009; ISO, 12646:2015). Poleg tega je
potrebno poskrbeti tudi za okolico prostora, v katerem se testiranja izvajajo (ISO, 9241305:2008), na primer obarvanost prostora (stene, strop, tla), ki je v vidnem območju opazovalca.
Področja, ki so v opazovalčevem vidnem kotu, naj bi bila v sivi barvi s 60 % odbojnostjo ali manj
(ISO, 9241-305:2008). S tem bo dosežena neodvisnost in posledično objektivnost dobljenih
rezultatov. Pri uporabi mobilnih zaslonov smo s standardi omejeni, saj predvidevajo idealne
pogoje osvetlitve in odbojnosti prostora, pri čemer je vprašljiva ekološka veljavnost pridobljenih
rezultatov, saj lahko uporabnik z mobilnega zaslona bere v najrazličnejših okoliščinah in
osvetlitvenih pogojih (soba, park, sončen dan, deževen dan ...).
Upoštevati je potrebno vidike gledanja, kar v različnih primerih pomeni upoštevanje standardne
osvetlitve in razdalje opazovalca (gledalca) od zaslona ter njegov vidni kot, saj je ta pri različnih
velikostih predmeta oz. slike različen.
Pri izvajanju eksperimentov je potrebno določiti primerno razdaljo med opazovalcem in
zaslonom. Oddaljenost opazovalca od zaslona je odvisna od velikosti prikazanega predmeta oz.
slike. Vidni kot opazovalca se izračuna po enačbi (Legge in Bigelow, 2011):

𝑉 = 2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

*
+,

; [°]

(1)

V − vidni kot (kot opazovanja)
S − velikost predmeta (slike)
D − razdalja od opazovalca do predmeta
° − kotna stopinja
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Konstantna oddaljenost opazovalcev od zaslona (predvidena tudi po standardih ISO 9241305:2008 in ISO 3664:2009) predstavlja pogoj za objektivno in primerljivo pridobljene rezultate.
Deloma je potrebno upoštevati tudi dejavnike ergonomije. Prisiljen položaj ni primeren za
sproščeno gledanje televizije oz. mobilne televizije, vendar se je do določene mere potrebno
navezovati na standard (ISO, 3664:2009), ki predlaga položaj opazovalca in njegovo oddaljenost
od zaslona med opravljanjem meritev v nadzorovanih (laboratorijskih) pogojih.
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SKUPNA METODOLOGIJA EKSPERIMENTOV

3 EKSPERIMENTALNI DEL

V eksperimentalnem delu doktorske raziskave smo dražljaje predvajali na zaslonu HP ZR24W
(Hewlett-Packard, Združene države Amerike) velikosti 52,04 × 32,60 cm pri ločljivosti 1920 ×
1200 e. t. Ena od spremenljivk je bila velikost osrednjega dela zaslona, kjer smo prikazovali
dražljaje. Eksperimente smo izvedli na večjem osrednjem delu zaslona, ki je posnemal velikost
računalniškega zaslona, in na manjšem osrednjem delu, ki je posnemal prikazovanje na tabličnem
računalniku. Razlog, da so eksperimenti opravljeni na istem zaslonu in pri različni velikosti
osrednjega dela je to, da smo želeli ohraniti iste tehnične lastnosti zaslona, na katerem je potekalo
prikazovanje napisov. Menimo, da so rezultati, pridobljeni na tak način, lahko med seboj
neposredno primerljivi.
Na sliki 9 je prikazan udeleženec med eksperimentom na večjem osrednjem delu zaslona.
Postopek je bil pri večjem in manjšem osrednjem delu zaslona enak, razlika je bila le v velikosti
osrednjega dela zaslona in v pogojih osvetlitve.

Slika 9: Položaj udeleženca ob izvajanju eksperimenta na večjem osrednjem delu zaslona.
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Večji osrednji dela zaslona, kjer je potekalo prikazovanje napisov, je obsegal 1280 × 720 e. t.
Oddaljenost udeleženca od zaslona je bila konstanta in je znašala 650 mm. Prikazovane besede
so bile enakomerno oddaljene od središča zaslona (po diagonali) in usmerjene v vse štiri smeri.
Vsak poskus se je začel z usmerjanjem udeleženčevega pogleda v fiksacijsko točko velikosti 15 e.
t., ki je bila postavljena v središče osrednjega dela zaslona. Oddaljenost od fiksacijske točke do
središča besede je ne glede na položaj prikaza (levo zgoraj, desno zgoraj, desno spodaj, levo
spodaj) znašala 195 mm. Zaradi velikosti osrednjega dela zaslona je bil vidni kot v vertikalni
smeri 16,6°, v horizontalni smeri pa 29,3° (slika 10).

Slika 10: Postavitev eksperimenta in dimenzije večjega osrednjega dela zaslona.
Manjši osrednji del zaslona je bil velikosti 960 × 640 e. t. Ohranjali smo konstantno oddaljenost
udeleženca od zaslona, tj. 650 mm. Prikazovane besede so bile od središča, kjer je bila fiksacijska
točka v velikosti 15 e. t., oddaljene za 150 mm v vseh štirih smereh osrednjega dela zaslona. Zaradi

Univerza v Ljubljani. Naravoslovnotehniška fakulteta. Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

28

Pušnik, N. Vpliv barve in tipografije na hitrost zaznavanja napisov na konvencionalni in mobilni televiziji.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

3 EKSPERIMENTALNI DEL

manjšega osrednjega dela zaslona se je posledično zmanjšal vidni kot v vertikalni in horizontalni
smeri. V vertikalni smeri je znašal 14,9°, v horizontalni pa 22,2° (slika 11).

Slika 11: Postavitev eksperimenta in dimenzije manjšega osrednjega dela zaslona.
V preglednici 2 so prikazane značilnosti eksperimentov 1, 2 in 3. Vsi eksperimenti so bili izvedeni
na večjem (A1, B1, C1) in manjšem osrednjem delu zaslona (a1, a2, b1, b2, c1, c2).
Preglednica 2: Struktura eksperimentov.
eksperiment
pogoj prikazovanja

1

2

3

A1

a1

a2

B1

b1

b2

C1

c1

c2

število pisav

5

5

5

5

5

5

2

2

2

število načinov prikaza

3

3

3

2

2

2

2

2

2

število položajev prikaza

4

4

4

4

4

4

2

2

2

število barv

1

1

1

1

1

1

4

4

4

število eksperimentalnih pogojev

60

60

60

40

40

40

32

32

32

število udeležencev

50

50

50

50

50

50

20

20

20
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Pomen oznak
−

A1: večji osrednji del zaslona in standardni pogoji osvetlitve;

−

a1: manjši osrednji del zaslona in standardni pogoji osvetlitve;

−

a2: manjši osrednji del zaslona in nestandardni (priporočljivi) pogoji osvetlitve;

−

B1: večji osrednji del zaslona in standardni pogoji osvetlitve;

−

b1: manjši osrednji del zaslona in standardni pogoji osvetlitve;

−

b2: manjši osrednji del zaslona in nestandardni (priporočljivi) pogoji osvetlitve;

−

C1: večji osrednji del zaslona in standardni pogoji osvetlitve;

−

c1: manjši osrednji del zaslona in standardni pogoji osvetlitve;

−

c2: manjši osrednji del zaslona in nestandardni (priporočljivi) pogoji osvetlitve.

Eksperiment 1 (A1, a1, a2)
V vsak poskus eksperimenta 1 so bile vključene naslednje neodvisne spremenljivke: pet pisav
(calibri, georgia, swiss 721, trebuchet, verdana), trije načini prikaza pisav (minuskule, majuskule,
stavčnice), štirje položaji napisa na zaslonu (levo zgoraj, desno zgoraj, desno spodaj, levo spodaj)
in ena barvna kombinacija (črne črke na sivi podlagi). Na podlagi neodvisnih spremenljivk (5 x 3
x 4 x 1) je bilo v vseh poskusih tega eksperimenta 60 eksperimentalnih pogojev. Pri posameznih
pogojih prikazovanja (A1, a1, a2) je bilo v eksperiment 1 vključenih 50 oseb, ki so glede na način
prikaza napisov opravile tri poskuse. Skupno smo pri posameznem pogoju prikazovanja v
eksperimentu 1 pridobili 150 podatkov, v celotnem eksperimentu pa 450.
Eksperiment 2 (B1, b1, b2)
V eksperiment 2 so bile vključene neodvisne spremenljivke: pet pisav (calibri, georgia, swiss 721,
trebuchet, verdana), dva načina prikaza pisav (minuskule, majuskule), štirje položaji (levo zgoraj,
desno zgoraj, desno spodaj, levo spodaj) in ena barvna kombinacija (črne črke na sivi podlagi).
Glede na neodvisne spremenljivke (5 × 2 × 4 × 1) je bilo v vseh poskusih tega eksperimenta 40
eksperimentalnih pogojev. Pri posameznem pogoju prikazovanja (B1, b1, b2) je bilo v
eksperiment 2 vključenih 50 oseb, ki so glede na način prikaza pisav opravile dva poskusa.
Skupno smo pri posameznem pogoju prikazovanja eksperimenta 2 pridobili 100 podatkov, v
celotnem eksperimentu pa 300.
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Eksperiment 3 (C1, c1, c2)
V eksperiment 3 so bile vključene neodvisne spremenljivke: dve pisavi (calibri, georgia), dva
načina prikaza pisav (minuskule, majuskule), dva položaja (levo zgoraj, desno zgoraj) in štiri
barvne kombinacije (modre črke na beli podlagi, rdeče črke na beli podlagi, bele črke na modri
podlagi in bele črke na rdeči podlagi); njihove oznake so podane v preglednici 3. Na podlagi
neodvisnih spremenljivk (2 × 2 × 2 × 4) je bilo v vseh poskusih tega eksperimenta 32
eksperimentalnih pogojev. V posameznem pogoju prikazovanja (C1, c1, c2) je sodelovalo 20 oseb,
ki so glede na način prikaza pisav opravile dva poskusa. Skupno smo pri posameznem pogoju
prikazovanja eksperimenta 3 pridobili 40 podatkov, v celotnem eksperimentu pa 120. Zaradi
razumevanja in nedvoumnosti na tem mestu podajamo poimenovanja in okrajšave vseh barvnih
kombinacij, ki so bile uporabljene v eksperimentih (preglednica 3).
Preglednica 3: Okrajšave barvnih kombinacij.
okrajšava

kombinacija

barvi

P-RB

pozitiv

RB − rdeče črke na beli podlagi

P-MB

pozitiv

MB − modre črke na beli podlagi

N-BR

negativ

BR − bele črke na rdeči podlagi

N-BM

negativ

BM − bele črke na modri podlagi

Pri preučevanju čitljivosti je pomembno, da so besede prikazane izolirano, brez prisotnosti
drugih motečih dejavnikov tako na površini, ki jo opazujemo, kot tudi v prostoru, kjer potekajo
poskusi. Procesiranje informacij je bolj ranljivo, če je v okolici prisotno mnoštvo različnih
dražljajev. Moteči dejavniki lahko pritegnejo opazovalčevo pozornost in posledično ta lahko ne
zazna tistih podatkov, ki jih želimo opazovati. Da bi se temu izognili, smo se odločili čitljivost
preučevati v pogojih, kjer ni motečih dejavnikov.
Pri vseh eksperimentih je bil prostor izvajanja v nevtralni sivi barvi (RAL 7037) brez površin, ki
bi lahko kvarno vplivale na dobro vidnost prikazovanih napisov na zaslonu. Bela barva zaslona je
bila nastavljena na D65, svetlost bele točke zaslona je bila 158 cd/m2 (preglednica 4). Poleg
svetlobnih pogojev smo pri vseh eksperimentih nadzorovali tudi ergonomske pogoje; oddaljenost
od opazovalca do zaslona je znašala 650 mm.
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Preglednica 4: Nastavitve ICC profila zaslona.
standard

kalibracija

bela točka

CCT: CIE Illuminant D65K,
x: 0,313; y: 0,329

CCT: 6557K,
x: 0,312; y: 0,328

svetlost črne točke
svetlost bele točke
kontrastno razmerje

temeljna
> 80 cd/m2; < 160 cd/m2
temeljno

0,311 cd/m2
158 cd/m2
508 : 1

Pri standardnih pogojih osvetlitve je bila odbojnost minimalna in upoštevana v skladu s
standardoma ISO 3664:2009 E (Graphic technology and photography: Viewing conditions, 2009)
in ISO 12646:2015 (Graphic technology – Displays for colour proofing – Characteristics, 2015).
Primerjava med odbojnostjo okolice in zaslona je kazala na manjšo odbojnost okolice v primerjavi
z zaslonom, ki je bil kalibriran glede na zahteve standarda ISO 9241−305:2008 (Ergonomics of
human-system interaction– part 305: Optical laboratory test method for electronic visual displays,
2008b).
Pri nestandardnih svetlobnih pogojih smo vključili priporočila (Danish, 2016; Harper, 2014; HowTo Geek, 2006−2016), ki naj bi jih upoštevali za gledanje televizijskih vsebin v domačem
(nelaboratorijskem) okolju. Vsebine lahko spremljamo tudi na tabličnih računalnikih, zato smo
pri manjšem osrednjem delu zaslona upoštevali priporočila za gledanje televizijskih vsebin, ki naj
bi preprečevala neželene dejavnike:
−

v prostoru se poskusimo izogniti refleksiji svetlobe;

−

ambientalna osvetlitev naj bo ustrezne barve;

−

refleksija, meglica in bleščanje zaslona naj bodo izničeni oz. minimalizirani;

−

primerna je postavitev svetlobnega vira za zaslon;

−

nasprotujoče si barve v vidnem območju lahko izkrivljajo dojemanje barv na sliki.

Na podlagi priporočil smo vzpostavili okolje, ki se razlikuje od laboratorijskih pogojev. Predvsem
smo želeli ustvariti priporočljive pogoje, ki se pogosto pojavljajo v domačih prostorih in se precej
razlikujejo od laboratorijskih pogojev.
Nastavitve oz. profil zaslona je bil enak tako pri standardnih kot pri nestandardnih svetlobnih
pogojih (preglednica 3). Bistvena razlika med eksperimenti je bila v osvetljenosti prostora. Ta je
bila ob upoštevanju standarda ISO 3664:2009 nastavljena na 13,47 ± 4,49 lx. V tem primeru je
bila osvetljenost prostora za opazovalcem večja, kar je v skladu s priporočili. Pri nestandardnih
pogojih smo osvetljenost prostora spremenili tako, da je bila ta nad oz. pred opazovalcem večja

Univerza v Ljubljani. Naravoslovnotehniška fakulteta. Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

32

Pušnik, N. Vpliv barve in tipografije na hitrost zaznavanja napisov na konvencionalni in mobilni televiziji.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

3 EKSPERIMENTALNI DEL

(glede na priporočila naj bi bil svetlobni vir postavljen za zaslon), za njim pa nekoliko zmanjšana.
Izmerjena vrednost je znašala 350 ± 25 lx (Boyce, 2014).
Kratki napisi, ki se pojavljajo na televizijskem zaslonu, ponavadi sestojijo iz osemdesetih črk in
so na zaslonu prisotni pet sekund. V primeru, da bi v eksperimentih preverjali vidnost in čitljivost
petih različnih pisav pri takšnem obsegu črk in dolžini trajanja majhne podrobnosti pisav ne bi
prišle do izraza. Zato smo se odločili, da bomo čase prikazovanja skrajšali in posledično
prikazovali tudi manjše število črk. Število črk v posamezni prikazani besedi je bilo omejeno na
tri znake. S tem smo omejili kompleksnost in dolžino napisa, ki bi lahko vplival na hitrost
procesiranja in razumevanje v danih pogojih, saj bi lahko rezultati na ta način prikazali majhne
razlike, ki so posledica različnih pisav. Poleg tega je konstantno število črk v postopku
procesiranja zmanjševalo možnost napak zaradi dolžine besed. V eksperimente smo vključili 200
tričrkovnih besed iz slovarja slovenskega knjižnega jezika. Vse v eksperimentih uporabljene
besede so splošno znane in so v vsakodnevni uporabi.
Čas prikazovanja je bil zmanjšan na milisekunde. Ugotavljali smo, kakšen je najkrajši čas
prikazovanja besed, ki je potreben za prepoznavo in pravilno ponovitev. Tako smo merili prag
prepoznave besed v različnih eksperimentalnih pogojih. S kratkim časom predvajanja besed
lahko pridobimo informacije, v kolikšni meri oblika črk vpliva na procesiranje, razumevanje in
priklic besed iz spomina. V eksperimentih smo preverjali, kakšni sta čitljivost oz. hitrost
procesiranja kratkih besed (napisov), prikazanih v omejenih časovnih intervalih. Besede so bile
prikazane v eni izmed petih pisav: calibri, georgia, swiss 721, trebuchet in verdana. Pri izboru
pisav smo izhajali iz njihovih lastnosti, zaradi katerih so primerne za uporabo na zaslonih.
Prikazane so bile na štirih različnih položajih zaslona (levo zgoraj, desno zgoraj, desno spodaj,
levo spodaj).
Za merjenje praga prepoznave besed smo pri vsakem eksperimentalnem pogoju variirali trajanje
napisov po metodi stopnic. Vsaka serija se je začela s trajanjem 150 ms. Dolžina prikazovanja
posameznih napisov je naraščala za 40 ms, če ti niso bili prepoznani, in upadala za enak čas, če so
bili prepoznani. Serije merjenj pražnega dražljaja v različnih eksperimentalnih pogojih so bile
prepletene, da bi se tako izognili morebitnim napakam. Vsaka serija se je zaključila po osmih
obratih.
Prikazovane besede so splošno poznane in so v vsakodnevni uporabi. Za vsak prikaz je bila iz
nabora 200 besed naključno izbrana ena beseda. Ko je bil porabljen celoten nabor besed, so se
začele prikazovati ponovno v naključnem vrstnem redu. S tem smo poskušali preprečiti
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morebitne napake zaporedja predvajanja dražljajev. Po vsakem prikazu napisa je sledilo 500milisekundno predvajanje akromatične maske, s katero smo želeli preprečiti morebitne paslike,
ki bi lahko nastale po izginotju napisa z zaslona in omogočile nadaljnje procesiranje informacije,
shranjene v ikoničnem spominu ter olajšale prepoznavo besede. Po izginotju akromatične maske
je sledilo predvajanje besedilnega okvira, kamor so udeleženci vpisali prej videno besedo.
Vse pisave so bile prikazovane v krepki različici, saj debelejše poteze črk (in večje število
elementarnih točk pri krepkih različicah pisav) povečajo vidnost in posledično vplivajo na boljšo
čitljivost črk (Sheedy idr., 2005; Shi in Pavlidis, 1997).
Udeleženci so bili merjeni z napravo za sledenje očesnim premikom TOBII X120. Z napravo smo
kontrolirali, ali udeleženci sledijo podanim navodilom in eksperimente opravljajo v skladu z
našimi zahtevami in razlago. Vsak prikaz dražljaja se je začel s prikazom črne fiksacijske točke v
velikosti 15 e. t., ki je bila postavljena v sredino zaslona. V naslednjem koraku se je v enem od
štirih kotov osrednjega dela za kratek čas prikazala beseda. Oddaljenost napisov od izhodišča
(središča zaslona) je bila v vseh primerih konstantna (večji osrednji del zaslona 195 mm in manjši
osrednji del zaslona 150 mm).
Pred začetkom eksperimenta so imeli udeleženci na voljo 10 minut, da so se navadili na svetlobne
pogoje prostora (tako standardne kot priporočljive), kjer smo izvajali eksperimente. Med tem
časom smo vsakemu predstavili pogoje prikazovanja, poleg tega so bila navodila pred začetkom
vsakega eksperimenta predstavljena tudi v pisni obliki, da ne bi prihajalo do morebitnih napak.
3.2

OPIS EKSPERIMENTOV

3.2.1
3.2.1.1

Večji in manjši osrednji del zaslona
Eksperiment 1

V eksperiment 1 so bile vključene neodvisne spremenljivke pisava (calibri, georgia, swiss 721,
trebuchet, verdana), način prikaza (minuskule, majuskule, stavčnice) in položaj (levo zgoraj,
desno zgoraj, desno spodaj, levo spodaj). V vseh pogojih prikazovanja je bila velikost črkovne
podobe prilagojena navideznemu pravokotniku (slika 12). Vidni kot prikazovanja napisov je
znašal vertikalno od 1,0° za minuskule do 1,3° za majuskule ter horizontalno od 2,2° do 2,6°,
odvisno od pisave. Vse pisave so bile uporabljene v krepki različici.
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V eksperimentu 1 smo upoštevali eksperimentalni načrt: 5 (pisava, ponovljena merjenja) × 3
(način prikaza, ponovljena merjenja) × 4 (položaj, ponovljena merjenja) × 3 (zaslonski in
osvetlitveni pogoji, neponovljeno merjenje).

Slika 12: Poenotene velikosti črkovnih podob preverjanih pisav.
Starost udeležencev, ki smo jih vključili v eksperiment 1, je bila med 20 in 30 let (M = 25,3 let, SD
= 5,7), od tega je bilo 34 žensk in 16 moških. Vsi sodelujoči so imeli normalen vid oz. pripomočke
za korekcijo vida.
Večje število spremenljivk je posledično pomenilo, da so pogoji prikazovanja vplivali na dolžino
eksperimenta 1. Povprečen čas reševanja pri posameznem pogoju (A1, a1, a2) je trajal od 20 do
30 minut.
3.2.1.2

Eksperiment 2

V eksperiment 2 so bile vključene neodvisne spremenljivke pisava (calibri, georgia, swiss 721,
trebuchet, verdana), način prikaza (minuskule, majuskule) in položaj (levo zgoraj, desno zgoraj,
desno spodaj, levo spodaj). Na podlagi rezultatov, pridobljenih v eksperimentu 1, smo v
eksperimentu 2 preverjali, kako so med seboj primerljive pisave v načinu minuskul in majuskul
pri povečani višini srednjega črkovnega pasu minuskul. Minuskule tako zavzemajo enako velikost
v vertikalni smeri kot majuskule (slika 13).
V eksperimentu 2 smo upoštevali eksperimentalni načrt: 5 (pisava, ponovljena merjenja) × 2
(način prikaza, ponovljena merjenja) × 4 (položaj, ponovljena merjenja) × 3 (zaslonski in
osvetlitveni pogoji, neponovljeno merjenje).
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Slika 13: Srednji črkovni pas minuskul, povečan na velikost majuskul.
S tem, ko so minuskule zavzele večjo površino (vertikalno), bi bila lahko dosežena boljša
primerljivost z majuskulami, saj pokritost površine oz. obseg črk lahko vplivata na krajši čas
procesiranja. V povprečju so bile minuskule povečane za 36,0 odstotkov (preglednica 5). Izračun
temelji na povečavah srednjega črkovnega pasu na velikost črkovnih podob majuskul v vertikalni
smeri.
Preglednica 5: Velikosti majuskul in povečanih minuskul.
majuskule
pisava
calibri
georgia
swiss 721
trebuchet
verdana
povprečje

t. e.
31,0
28,5
27,5
27,5
27,0

minuskule
e. t.
41,3
38,0
36,6
36,6
36,0

t. e.
42,0
40,0
37,0
37,5
36,0

e. t.
56,0
53,3
49,3
50,0
48,0

povečava
%
35,4
40,3
34,5
36,3
33,3
36,0

OPOMBE: t. e. – tipografska enota, e. t. – elementarna točka.

Vidni kot prikazovanih napisov je bil prilagojen navideznemu pravokotniku (slika 13).
Prikazovani napisi (brez podaljškov navzgor in navzdol) so v vertikalni smeri zavzemali enako
velikost (vidni kot v velikosti 1,3° brez podaljškov navzgor in navzdol). Vidno področje v
horizontalni smeri se je razlikovalo pri vseh petih pisavah (najmanjše je bilo pri pisavi calibri,
nekoliko večje pri pisavi trebuchet, nato pri swiss 721 in verdani ter največje pri pisavi georgia)
in je bilo med 2,2° do 2,6°. Vse pisave so bile uporabljene v krepki različici.
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Udeleženci eksperimenta 2 (25 žensk in 25 moških) so bili stari med 20 in 30 let (M = 24,5 let, SD
= 5,8) in so imeli normalen vid oz. pripomočke za korekcijo vida.
Število pogojev eksperimenta 2 se je v primerjavi z eksperimentom 1 zmanjšalo, kar pomeni, da
so tudi sama preverjanja pogojev povprečno trajala manj časa. Tako so udeleženci za posamezen
pogoj prikazovanja (B1, b1, b2) v eksperimentu 2 potrebovali od 15 do 25 minut.
3.2.1.3

Eksperiment 3

Pri eksperimentu 3 smo odstranili pisave in položaje, ki v predhodnih dveh eksperimentih niso
dosegli najnižjih pragov prepoznave. Tako so bile v eksperiment 3 vključene neodvisne
spremenljivke pisava (calibri, georgia), način prikaza (minuskule, majuskule), položaj (levo
zgoraj, desno zgoraj) in na novo uvedena spremenljivka barvne kombinacije (rdeča pisava na beli
podlagi, modra pisava na beli podlagi, bela pisava na rdeči podlagi, bela pisava na modri podlagi).
V vseh pogojih prikazovanja je bila velikost črkovne podobe prilagojena navideznemu
pravokotniku (slika 14).
V eksperimentu 3 smo upoštevali eksperimentalni načrt: 2 (pisava, ponovljena merjenja) × 2
(način prikaza, ponovljena merjenja) × 2 (položaj, ponovljena merjenja) × 4 (barvna kombinacija,
ponovljena merjenja) × 3 (zaslonski in osvetlitveni pogoji, neponovljeno merjenje).

Slika 14: Preverjani pisavi v štirih barvnih kombinacijah.
Kljub temu, da so se povečane minuskule v eksperimentu 2 izkazale kot bolj primerljive
majuskulam, smo v eksperimentu 3 poenotili velikost pisav; tako minuskule kot majuskule so bile

Univerza v Ljubljani. Naravoslovnotehniška fakulteta. Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

37

Pušnik, N. Vpliv barve in tipografije na hitrost zaznavanja napisov na konvencionalni in mobilni televiziji.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

3 EKSPERIMENTALNI DEL

prikazovane pri enaki velikosti (slika 14). Zanimalo nas je predvsem, kako bo barvna kombinacija
vplivala na hitrost procesiranja prikazanih informacij.
Besede so bile prikazane v vidnem kotu, ki je vertikalno zavzemal vrednosti od 1,0° za minuskule
do 1,3° za majuskule ter horizontalno od 2,2° do 2,6°, odvisno od pisave. Vse pisave so bile
uporabljene v krepki različici.
V eksperimentu 3 je sodelovalo 10 moških in 10 žensk, starih med 20 in 30 let (M = 25,1 let, SD =
3,6). Vsi udeleženci so imeli normalen vid oz. pripomočke za korekcijo vida.
Zmanjšanje števila pisav in položajev v eksperimentu 3 se je odrazilo na dolžini posameznega
pogoja preverjanja (C1, c1, c2). Povprečno so udeleženci za reševanje potrebovali od 10 do 20
minut.
Zaporedje eksperimentalnih pogojev v vseh preverjanjih je bilo za vsakega sodelujočega
naključno. Udeleženci niso mogli predvideti, na katerem položaju se bo pojavila beseda in po
kakšnem ključu se bodo pojavljale nadaljnje besede. Zaradi večjega števila spremenljivk je bil
potek dela časovno izredno obsežen. Zaradi dolgih trajanj posameznih preverjanj smo te
opravljali v različnih dnevih, s čimer smo se izognili morebitni utrujenosti udeležencev in
posledičnemu vplivu na rezultate.
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REZULTATI Z RAZPRAVO

Pri eksperimentih smo uporabljali napravo za sledenje očesnim premikom TOBII 120X, s katero
smo kontrolirali, kako nazorno so udeleženci sledili navodilom in eksperimente opravljali po
predvidenem postopku. Naprava je pokazala, da so udeleženci upoštevali dana navodila, kar je
razvidno iz toplotnih map za večji in manjši osrednji del zaslona na sliki 15. V središču zaslona je
bila v vseh primerih največja zgostitev pogledov, saj se je z usmerjanjem pogledov vanjo začel
vsak dražljajski prikaz. Na območjih, kjer so se naključno pojavljale besede, tj. v štirih kotih
večjega (A1, B1) in manjšega (a1, a2, b1, b2) osrednjega dela zaslona ter v zgornjih kotih večjega
(C1) in manjšega (c1, c2) osrednjega dela zaslona, opažamo enakomerno porazdelitev zgostitev
pogledov. Poleg središča zaslona opažamo večjo koncentracijo pogledov tudi na mestu, kjer so
udeleženci vpisovali prikazane besede (levo in nekoliko nižje od središča zaslona pri vseh pogojih
prikazovanja).

Slika 15: Žarišča gledanja za večji in manjši osrednji del zaslona.
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Eksperiment 1
Eksperiment 1– A1

Slika 16 (Priloga A, preglednica 30, str. 93) prikazuje povprečne prage prepoznavanja (PP)
tričrkovnih besed glede na posamezno pisavo in položaj napisov na večjem osrednjem delu
zaslona pri standardnih svetlobnih pogojih.
170
calibri

165

georgia

čas [ms]

160

swiss 721

155

trebuchet

150

verdana

145
140
135
130
levo zgoraj

desno zgoraj

desno spodaj

levo spodaj

položaj

Slika 16: Pragi prepoznavanja besed (v ms) v minuskulah različnih pisav (A1).
Povprečni prag prepoznave besed, zapisanih v minuskulah, je ne glede na ostale neodvisne
spremenljivke znašal 160 ms. To predstavlja vodoravna črta na sliki 16 pri vrednosti 160 ms,
okoli katere so razporejene vrednosti. Pri pisavah calibri, georgia, trebuchet in verdana opažamo
razporeditev povprečnih časov nad in pod povprečno vrednostjo 160 ms (slika 16). Pri položajih
zgoraj levo in zgoraj desno opažamo vrednosti, ki so pretežno pod skupno povprečno vrednostjo.
Vrednosti na spodnjih položajih (levo in desno) so višje in zato nad skupno povprečno vrednostjo.
Razvidno je, da so bile vse pisave v minuskulah hitreje procesirane do ravni prepoznave v
primeru, ko smo jih prikazovali v zgornjem delu zaslona. Precejšnje odstopanje ugotavljamo pri
pisavi swiss 721, ki se v vseh štirih položajih nahaja nad skupno povprečno vrednostjo 160 ms.
V povprečju so udeleženci za procesiranje pisave calibri (minuskule) potrebovali 160,1 ms,
georgia 157,4 ms, swiss 721 165,1 ms, trebuchet 160,7 ms in verdana 159,9 ms (slika 16; Priloga
A, preglednica 30, str. 92). Glede na povprečen čas je bila najhitreje procesirana pisava georgia.
Udeleženci so nekoliko več časa potrebovali za pisavo verdana in calibri (razlika med njima znaša
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0,6 ms). Kot najmanj primerna za prikazovanje informacij na zaslonu se je izkazala pisava swiss
721, saj je bil pri njej prag prepoznave besed najvišji.
Enako kot za minuskule smo preverjali prage prepoznave za tričrkovne besede, prikazane v
majuskulah, ki so predstavljene na sliki 17 (Priloga A, preglednica 31, str. 93). V tem primeru je
bil skupen povprečen čas prikazovanja, potreben za prepoznavo besed, krajši kot pri minuskulah,
kar je razvidno iz skupne povprečne vrednosti 148 ms (vodoravna črta na sliki 17 med
vrednostma 145 in 150 ms).
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Slika 17: Pragi prepoznave besed (v ms) v majuskulah različnih pisav (A1).
Pri pregledu pragov prepoznave pisav, prikazanih v majuskulah, opažamo, da je povprečen čas
pri pisavah calibri, trebuchet in verdana razpršen nad in pod povprečno vrednostjo 148 ms (na
enak način so bili rezultati razpršeni za iste pisave v načinu minuskul). Izstopata pisavi georgia
in swiss 721. Pri pisavi georgia so vse vrednosti pod skupno povprečno vrednostjo, pri pisavi
swiss 721 pa nad njo (slika 16). Pragi prepoznave vseh pisav so bili nižji, ko so bile besede
prikazovane na zgornjih položajih zaslona (slika 17).
V povprečju so udeleženci najhitreje procesirali pisavo georgia (142,2 ms), sledile so verdana
(148,1 ms), trebuchet (149,2 ms), calibri (150,5 ms) in swiss 721 (154,7 ms); numerični rezultati
so podani v Prilogi A, preglednica 31, str. 92. Ponovno so bili, podobno kakor pri minuskulah,
pragi prepoznave tudi v primeru majuskul najvišji pri pisavi swiss 721.
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Na sliki 18 (Priloga A, preglednica 32, str. 93) so prikazani rezultati za posamezno pisavo in
položaj, ko smo tričrkovne napise prikazovali v stavčnicah. Opažamo, da so bili napisi hitreje
procesirani, ko so bili prikazani v zgornjih delih zaslona. Opažamo, da so pri pisavah calibri,
georgia, trebuchet in verdana vrednosti pri različnih položajih razporejene nad in pod 158 ms,
kar predstavlja povprečje časov vseh pisav in položajev.
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Slika 18: Pragi prepoznave besed (v ms) v stavčnicah različnih pisav (A1).
Precejšnje odstopanje ponovno ugotavljamo pri pisavi swiss 721, saj so povprečni pražni dražljaji
daljši od povprečne skupne vrednosti in se nahajajo nad vrednostjo 158 ms. V povprečju so pragi
prepoznave na vseh štirih položajih najnižji za pisavo georgia (154,6 ms), sledijo trebuchet (156,0
ms), calibri (157,3 ms), verdana (157,8 ms) in swiss 721 (164,4 ms). Kot pri uporabi samih
minuskul in samih majuskul je bila tudi pri uporabi stavčnic najhitreje procesirana pisava georgia.
Precejšnja zgostitev je opazna pri primerjavi pragov prepoznave besed v pisavah calibri,
trebuchet in verdana. Razlike v časih med pisavami so majhne, še posebej med pisavama calibri
in verdana.
Rezultati analize variance (kjer so imeli eksperimenti vseh učinkov moč 0,85 ali več)
predstavljeni v preglednici 6, kažejo, da so dejavniki pisava (T), način prikaza (LC) in položaj (P)
statistično značilno vplivali na prag prepoznave.
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Preglednica 6: Rezultati analize variance pragov prepoznavanja v eksperimentu 1 (A1).
vir variabilnosti

SS

df

MS

T

22193,74

3,72

5968,90

napaka (T)

45181,05

182,19

247,98

7016,65

1,33

5269,99

napaka (LC)

76681,21

65,24

1175,37

P

26768,39

2,13

12577,85

207574,40

104,28

1990,50

2292,40

6,19

370,10

69298,15

303,50

228,33

3659,75

9,09

402,80

121839,18

445,21

273,67

2506,17

4,79

523,70

892622,56

234,49

382,21

4287,21

14,96

286,53

220300,97

733,15

300,49

LC

napaka (P)
T × LC
napaka (T × LC)
T×P
napaka (T × P)
LC × P
napaka (LC × P)
T × LC × P
napaka (T × LC × P)

F

P

η p2

post-hoc

24,07

0,000

0,33

4,48

0,028

0,08

majuskule
<stavčnice,
minuskule

6,32

0,002

0,11

levo zgoraj
< desno zgoraj,
spodaj
< levo spodaj

1,62

0,138

0,03

1,47

0,155

0,03

1,37

0,238

0,03

0.95

0,503

0,02

georgia
verdana,
calibri,
trebuchet
< swiss 721

Opombe: T − pisava, LC − minuskule/majuskule/stavčnice, P – položaj.

V vseh primerih so bile najhitreje procesirane majuskule, za njimi stavčnice in minuskule. Pri
pisavah calibri in trebuchet so razlike v časih med načini prikaza enakomerno narasle od
majuskul, stavčnic do minuskul. Razlog za takšno razvrstitev pisav so lahko njihove oblikovne
lastnosti. Pisavi calibri in trebuchet imata zaradi pripadnosti isti skupini podobne oblikovne
značilnosti. Posledica podobnosti je enakomerno naraščanje povprečnega časa prepoznavanja od
majuskul, stavčnic do minuskul. Pisave georgia, swiss 721 in verdana pripadajo različnim
skupinam, zato se je enakomernost v naraščanju oz. upadanju povprečnega časa spremenila.
Za podrobnejšo analizo smo uporabili Sidakove post-hoc analize. Povzetek statistično značilnih
razlik (p < 0,05) je prikazan v zadnjem stolpcu preglednice 6. Pri minuskulah in stavčnicah so
pragi prepoznave višji kot pri majuskulah. Nižji pragi prepoznave pri majuskulah kažejo na lažje
in hitrejše procesiranje besed v določenem načinu prikaza. Razlog za to bi bil lahko v pokritosti
površine, saj majuskule v primerjavi z minuskulami in stavčnicami zavzamejo največji prostor,
poleg tega pa zaradi svojih oblikovnih značilnosti pri enaki velikosti kot ostali dve vsebujejo večje
število elementarnih točk.
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Glede na to, da stavčnice pokrivajo nekoliko večjo površino kot minuskule, so bile morda te do
ravni prepoznave procesirane počasneje kot stavčnice, te pa počasneje kot majuskule.
Uporabljene pisave kažejo v različnih načinih prikaza na različne prage prepoznave. Predvsem je
opazno, da so bile vse pisave, predstavljene v načinu majuskul, procesirane hitreje.
Prag prepoznave besed je bil najnižji pri pisavi georgia. Sidakova post-hoc primerjava pisav
(preglednica 6) prikazuje statistično pomembno razliko v času prepoznave, ko ga primerjamo z
ostalimi pisavami. Razlika med pisavami calibri, trebuchet in verdana v primerjavi s pisavo swiss
721 izkazuje statistično pomembnost.. Kljub temu, da je bilo vseh pet pisav izdelanih za uporabo
na zaslonih, opažamo hitrejšo prepoznavo le pri pisavi georgia. Kot kaže, značilnosti pisave
georgia (razlika v podebelitvi potez in serifi) vplivajo na hitrejšo prepoznavo pisave. Pri baročnih
pisavah (georgia) je prazen prostor med črkami nekoliko večji, kar pomeni večji vidni kot v
horizontalni smeri – to bi lahko vplivalo na hitrejše procesiranje napisov.
Pragi prepoznave za besede, predvajane na različnih položajih (preglednica 9), se statistično
pomembno razlikujejo. Prag prepoznave je bil najnižji v primeru, ko so bile besede prikazane v
zgornjih položajih zaslona; glede na povprečni čas procesiranja je tako najbolj primeren položaj
zgoraj levo, za tem pa zgoraj desno. Razlika med zgornjima položajema je bila zelo majhna; večje
razlike v času prepoznave besed so opazne pri spodnjih položajih.
4.1.2

Eksperiment 1 – a1

V naslednjem eksperimentalnem sklopu smo ohranjali neodvisne pogoje prikazovanja: pet pisav
(calibri, georgia, swiss 721, trebuchet, verdana), štirje položaji (levo in desno zgoraj, levo in desno
spodaj) in trije načini prikaza (minuskule, majuskule, stavčnice). Zanimalo nas je, kakšni bodo
rezultati, ko tričrkovne besede prikazujemo v različnih eksperimentalnih pogojih na manjšem
osrednjem delu zaslona in v standardnih pogojih osvetlitve. Pri minuskulah (slika 19; Priloga B,
preglednica 33, str. 94) vidimo, da so udeleženci najmanj časa porabili za procesiranje napisov,
ki so bili prikazani s pisavo georgia (157,1 ms). Za pisavi calibri in verdana so potrebovali
nekoliko daljši čas (159,3 ms), še daljšega pri pisavi trebuchet (160,5 ms), najdaljši čas
prepoznave pa so dosegli pri pisavi swiss 721 (163,5 ms).
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Slika 19: Pragi prepoznave besed (v ms) v minuskulah različnih pisav (a1).
Primerjava pisav, prikazanih v majuskulah, je na slika 20 (Priloga B, preglednica 34, str. 94).
Udeleženci so ponovno potrebovali najkrajši čas za prepoznavanje pisave georgia (143,2 ms);
nekoliko daljšega za verdano (148,7 ms), sledita trebuchet (150,0 ms) in calibri (151,1 ms),
največ časa pa so potrebovali za pisavo swiss 721 (155,5 ms).
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Slika 20: Pragi prepoznave besed (v ms) v majuskulah različnih pisav (a1).
Podobno kot za minuskule in majuskule na manjšem osrednem delu zaslona pri standardnih
pogojih osvetlitve opažamo tudi pri prikazovanju tričrkovnih besed v stavčnicah (slika 21; Priloga
B, preglednica 35, str. 94). Udeleženci so ponovno najkrajši čas potrebovali za procesiranje pisave

Univerza v Ljubljani. Naravoslovnotehniška fakulteta. Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

45

Pušnik, N. Vpliv barve in tipografije na hitrost zaznavanja napisov na konvencionalni in mobilni televiziji.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

3 EKSPERIMENTALNI DEL

georgia (154,6 ms), sledijo trebuchet (156,8 ms), calibri in verdana z enakim časom (157,1 ms)

čas [ms]

in swiss 721 (164,6 ms).
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calibri

165

georgia

160

swiss 721

155

trebuchet
verdana

150
145
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desno zgoraj

desno spodaj

levo spodaj

položaj

Slika 21: Pragi prepoznave besed (v ms) v stavčnicah različnih pisav (a1).
Na manjšem osrednjem delu zaslona je bila pisava georgia v vseh treh načinih prikazovanja
procesirana najhitreje, pisava swiss 721 pa najpočasneje. Ostale pisave so po času procesiranja
razporejene med njima (slike 19−21). Izkazalo se je, da so udeleženci v povprečju najhitreje
procesirali pisave, ko so bile prikazane v načinu majuskul, za tem v načinu stavčnic in še minuskul.
Podobne rezultate kakor pri velikem opažamo tudi pri manjšem osrednjem delu zaslona. V obeh
primerih so bili napisi v majuskulah procesirani najhitreje.
Najkrajši zaznavni čas je viden pri zgornjih položajih (slike 19−21). Udeleženci so besede
najhitreje prepoznali v zgornjem desnem kotu zaslona, za tem v zgornjem levem kotu, nato v
spodnjem levem in spodnjem desnem kotu. Podobno opazimo pri večjem osrednjem delu zaslona.
Ne glede na velikost osrednjega dela zaslona so se zgornji položaji izkazali kot primernejši, saj je
bilo procesiranje besed na teh delih v primerjavi s spodnjimi položaji manjšega osrednjega dela
zaslona hitrejše.
Način prikaza (minuskule, majuskule, stavčnice) napisov se je izkazal kot statistično pomemben
(preglednica 7). Iz povprečnih časov za procesiranje posamezne pisave v določenem načinu je
razvidno, da je pomembno, v katerem načinu prikazujemo napise (slike 19−21).
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Preglednica 7: Rezultati analize variance pragov prepoznavanja v eksperimentu 1 (a1).
vir variabilnosti

SS

df

MS

F

p

15,23

0,000

0,24

3,14

0,048

0,06

majuskule
<stavčnice, <
minuskule

5,09

0,002

0,09

desno zgoraj
< levo zgoraj
< levo spodaj
< desno spodaj

1,26

0,261

0,03

1,43

0,148

0,03

1,45

0,196

0,03

1,19

0,235

0,02

T

15100,07

4,00

3775,02

napaka (T)

48580,99

196,00

247,86

4788,57

2,00

2394,29

napaka (LC)

74692,52

98,00

762,17

P

19208,37

3,00

6402,79

184803,49

147,00

1257,17

1883,43

8,00

235,43

73078,06

392,00

186,42

3415,84

12,00

284,65

117095,63

588,00

199,14

2611,43

6,00

435,24

88391,75

294,00

300,65

5347,08

24,00

222,79

219145,66

1176,00

186,35

LC

napaka (P)
T × LC
napaka (T × LC)
T×P
napaka (T × P)
LC × P
napaka (LC × P)
T × LC × P
napaka (T × LC × P)

η p2

post-hoc
georgia
< verdana,
trebuchet,
calibri
< swiss 721

OPOMBE: T – pisava, LC – minuskule/stavčnice/majuskule, P – položaj.

Pisava kot samostojna spremenljivka statistično pomembno vpliva na prag prepoznave besed
(preglednica 7). V povprečju je bil prag prepoznave za pisavo georgia najnižji, sledijo pisave
verdana, trebuchet, calibri ter swiss 721. Uporaba pisave s specifičnimi oblikovnimi lastnostmi,
kot so npr. razlika v podebelitvi potez, vključenost serifov in večja protioblika črk, vpliva na
hitrost procesiranja napisov. Od preverjanih najbolj izstopa pisava georgia, saj spada med
baročne pisave, ki imajo razliko v podebelitvi potez in vsebujejo serife. Glede na povprečen čas
prepoznave na drugo mesto uvrščamo pisavo verdana, ki ima od vseh petih pisav največjo
debelino potez ter s tem v horizontalni smeri zaseda primerljivo veliko površino, s pisavo georgia.
Sledita pisavi trebuchet in calibri, ki se sicer razlikujeta v debelini potez, vendar pa zaradi metrike
v horizontalni smeri obsegata približno enako področje. Pisava swiss 721, pri kateri je bil prag
prepoznave besed najvišji, ima v primerjavi s trebuchet in calibri nekoliko debelejše poteze
vendar tudi precej statične in zaprte oblike, ki pri opazovanju na manjšem zaslonu ne dosegajo
kratkih pragov prepoznave.
Statistično pomemben vpliv na prepoznavo besed je imel način prikaza (minuskule, majuskule ali
stavčnice), kar je razvidno v preglednici 7. Poleg tega je statistična pomembnost opazna tudi pri
položajih (preglednica 7). Pomembno je, na katerem delu zaslona prikazujemo kratke napise.
Izkazalo se je, da so ti najhitreje procesirani na zgornjih delih zaslona.
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Eksperiment 1 – a2

Za razliko od predhodnih preverjanj (A1 in a1), kjer smo ohranili iste svetlobne pogoje, smo pri
naslednjem preverjanju (a2) te spremenili. Glede na to, da je šlo za preverjanje na manjšem
osrednjem delu zaslona, je bilo pomembno, da preverimo, če nestandardni (priporočljivi)
svetlobni pogoji lahko vplivajo na hitrost procesiranja tričrkovnih besed in če, do kakšnih
sprememb prihaja pri rezultatih.
V eksperiment je bilo vključenih pet pisav (calibri, georgia, swiss 721, trebuchet, verdana), štirje
položaji (levo in desno zgoraj, levo in desno spodaj) in trije načini prikaza (minuskule, majuskule,
stavčnice). Preverjanje minuskul pri nestandardnih (priporočljivih) osvetlitvenih pogojih na
manjšem osrednjem delu zaslona je podalo podobne razultate kakor pri standardnih
osvetlitvenih pogojih (slika 22; Priloga C, preglednica 36, str. 95).
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Slika 22: Pragi prepoznave besed (v ms) v minuskulah različnih pisav (a2).
Najkrajši povprečni čas procesiranja napisov je bil pri pisavi georgia (156,0 ms), za tem pri
pisavah calibri (159,4 ms), trebuchet (160,7 ms), verdana (162,4 ms) in swiss 721 (165,3 ms).
Pisavi georgia in calibri sta se izkazali kot najbolj primerni za prikazovanje informacij na zaslonu,
saj so pragi prepoznave pri njih najnižji. Pisava swiss 721 se je med preizkušenimi izkazala kot
najmanj primerna, saj je povprečen čas procesiranja zanjo precej nad skupno povprečno
vrednostjo, to je 161,0 ms.
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Primerjavo med tričrkovnimi besedami smo izvedli tudi z majuskulami (slika 23; Priloga C,
preglednica 37, str. 95). Tako kot pri minuskulah je imela tudi pri majuskulah najkrajši povprečni
čas zaznave (148,4 ms) pisava georgia. Daljše povprečne čase zaznave so imele pisave verdana
(153,3 ms), calibri (153,5 ms), trebuchet (157,2 ms) in swiss 721 (158,5 ms). Povprečen čas
zaznave je v primerjavi z minuskulami pri vseh pisavah krajši. Prav tako v primerjavi z
minuskulami opažamo spremembo, saj se pri pisavah verdana in calibri čas razlikuje za 0,2 ms.
Ponovno opažamo, da je bila pri prepoznavi najslabše procesirana pisava swiss 721. Povprečen
čas za vse položaje pri tej pisavi se nahaja nad skupno povprečno vrednostjo 154,0 ms.
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Slika 23: Pragi prepoznave besed (v ms) v majuskulah različnih pisav (a2).
Enako kot s primerjavami minuskul in majuskul (sliki 22 in 23) smo naredili tudi s stavčnicami,
kar je razvidno na sliki 24 (Priloga C, preglednica 38, str. 95).
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Slika 24: Pragi prepoznave besed (v ms) v stavčnicah različnih pisav (a2).
Pri tem ponovno opažamo, da je bila najhitreje (154,0 ms) procesirana pisava georgia. Glede na
povprečen čas ji sledijo pisave trebuchet (156,3 ms), verdana (159,1 ms), calibri (159,6 ms) in
swiss 721 (163,4 ms).
Na manjšem osrednjem delu zaslona pri nestandardnih (priporočljivih) pogojih opažamo, da je
bila kljub drugačnim svetlobnim pogojem ne glede na način prikaza do ravni prepoznave še vedno
najhitreje procesirana pisava georgia. Pisava swiss 721 se je izkazala kot najslabša, saj je
povprečen čas procesiranja te pisave pri vseh treh načinih prikaza najdaljši. V povprečju so bili
pragi prepoznave pisav najnižji pri majuskulah, za tem stavčnicah in minuskulah (slike 22−24).
Podobno opazimo tudi pri manjšem osrednjem delu zaslona s standardnimi svetlobnimi pogoji
(slike 19−21).
Ko primerjamo položaje besed pri vseh treh načinih prikaza, opažamo, da so v povprečju najkrajši
časi prepoznave pri zgornjih položajih. Pri minuskulah in majuskulah si položaji sledijo tako:
najnižji prag prepoznave je bil pri položaju zgoraj desno, potem zgoraj levo, spodaj levo in spodaj
desno. Pri stavčnicah se to nekoliko spremeni; pragi prepoznave so pri položaju levo zgoraj v
primerjavi s položajem desno zgoraj nižji. V vseh treh eksperimentih se je najslabše izkazal
položaj desno spodaj.
Rezultati (preglednica 8) kažejo, da samostojne spremenljivke pisava (T), način prikaza (LC) in
položaj (P) izkazujejo statistično pomemben vpliv.
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Preglednica 8: Rezultati analize variance pragov prepoznavanja v eksperimentu 1 (a2).
vir variabilnosti

SS

df

MS

F

T

22196,49

4,00

5549,12

napaka (T)

45194,32

196,00

230,58

4690,78

2,00

2345,39

napaka (LC)

57781,79

98,00

589,60

P

26785,24

3,00

8928,41

207162,18

147,00

1409,27

4612,26

8,00

576,53

88328,13

392,00

225,33

3657,67

12,00

304,81

121358,41

588,00

206,39

1777,25

6,00

296,21

86197,32

294,00

293,15

4995,76

24,00

208,16

223875,31

1176,00

190,37

LC

napaka (P)
T × LC
napaka (T × LC)
T×P
napaka (T × P)
LC × P
napaka (LC × P)
LC × T × P
napaka (LC × T × P)

p

η p2

post-hoc
georgia
< calibri,
trebuchet,
verdana
< swiss 721

24,07

0,000

0,33

3,98

0,022

0,08

majuskule
<stavčnice<
minuskule

6,34

0,000

0,11

desno zgoraj
< levo zgoraj
< levo spodaj
< desno spodaj

2,56

0,100

0,05

1,48

0,128

0,03

1,01

0,419

0,02

1,09

0,343

0,02

OPOMBE: T − pisava, LC − minuskule/stavčnice/majuskule, P – položaj.

4.1.4

Primerjava pogojev – A1 in a1

V eksperimentu 1 smo preverjali prage prepoznave napisov pri različnih pogojih prikazovanja.
Prva primerjava vključuje enako število pogojev in iste svetlobne pogoje, razlika je le v velikosti
osrednjega dela zaslona, kjer so bili prikazani napisi. Iz preglednice 9 je razvidno, da so bili ob
uporabi majuskul tako na večjem kot na manjšem osrednjem delu zaslona pragi prepoznave nižji.
Preglednica 9: Pragi prepoznave (v ms) za pisave in načine prikaza (A1 in a1).
pragi prepoznave [ms]
večji osrednji del zaslona (A1)

manjši osrednji del zaslona (a1)

pisava

minuskule

majuskule

stavčnice

minuskule

majuskule

stavčnice

povprečje

calibri

160,1

150,6

157,3

159,3

151,1

157,1

155,9

georgia

157,4

142,2

154,6

157,1

143,2

154,6

151,5

swiss 721

165,1

154,7

164,4

163,5

155,5

164,6

161,3

trebuchet

160,7

149,2

156,0

160,5

150,0

156,8

155,5

verdana

159,9

148,1

157,8

159,3

148,7

157,1

155,2

povprečje

160,6

148,9

158,0

159,9

149,7

158,0

Primerjava majuskul pri obeh velikostih osrednjega dela zaslona kaže, da so bile pisave na večjem
osrednjem delu zaslona nekoliko hitreje procesirane, kot na manjšem osrednjem delu zaslona.
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Čas za procesiranje stavčnic pri obeh velikostih osrednjega dela zaslona znaša 158,0 ms. Najdaljši
čas prepoznave napisov je opazen v načinu minuskul tako pri večjem (160,6 ms) kot tudi
manjšem (159,9 ms) osrednjem delu zaslona.
Podrobnejši pregled rezultatov kaže, da so udeleženci v vseh pogojih do ravni prepoznave
najhitreje procesirali napise v pisavi georgia, kar se odraža tudi v skupnem povprečnem času
prepoznave (151,5 ms). Pisave calibri, trebuchet in verdana so po času razporejene med
vrednosti 155 in 156 ms. Presenetljivo je, da se je pri teh pisavah pokazal podoben povprečen čas
procesiranja na obeh velikostih osrednjega dela zaslona, saj pisava verdana glede na obliko
nekoliko odstopa od pisav calibri in trebuchet. Verdana je precej večja, ima večjo protiobliko in
večji bel prostor ob črkah. Res je, da je bila v primerjavi s pisavama calibri in trebuchet
procesirana najhitreje (155,2 ms), kljub temu pa razlika v času prepoznave med pisavo calibri
(155,9 ms) in trebuchet (155,5 ms) ni velika. Pisavi calibri in trebuchet sta po lastnostih precej
podobni, pripadata v isti skupini. Skoraj enak prag prepoznave v vseh pogojih lahko povežemo z
njuno podobnostjo.
Poleg pisave in načina prikaza smo v eksperimentu 1 preverjali tudi, kako udeleženci procesirajo
napise, ko so ti postavljeni na različne položaje osrednjega dela zaslona (preglednica 10).
Preglednica 10: Pragi prepoznave (v ms) za položaje (A1 in a1).
pragi prepoznave [ms]
položaj
velikost osrednjega dela

levo zgoraj

desno zgoraj

desno spodaj

levo spodaj

večja (A1)

153,2

152,5

159,0

158,7

manjša (a1)

154,1

152,6

159,0

157,8

povprečje

153,7

152,6

159,0

158,3

Zgledovali smo se po prikazih, ki jih dnevno lahko vidimo pri različnih (predvsem informativnih)
oddajah in napise predvajali v štirih kotih zaslona (levo spodaj in zgoraj ter desno spodaj in
zgoraj). Opažamo, da so udeleženci v povprečju hitreje procesirali napise, ki so bili prikazani na
zgornjih delih zaslona. Presenetljivo je, da so bili napisi v zgornjem desnem kotu hitreje
prepoznani tako pri večjem kot manjšem zaslonu. Razlika med zgornjima položajema je sicer
majhna, kljub temu pa lahko predvidevamo, da je predvajanje besed v desnem zgornjem položaju
predstavljalo novo, neobičajno obliko draženja, ki je pritegnila več pozornosti. Menimo, da so
udeleženci zato bolj pozorno spremljali prikaz napisov na tem mestu. Posledica tega so krajši časi
prikazovanja in večja pravilnost iz spomina priklicanih napisov. Pri obeh velikostih osrednjega
dela zaslona opažamo, da so bile informacije procesirane najpočasneje, ko si bili napisi prikazani
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v položaju desno spodaj. Razlog za to bi lahko bila manjša pričakovanja o morebitni pojavitvi
napisov v tem delu. Posledica tega so višji pragi prepoznave besed, ki so prikazane v tem delu
zaslona.
4.1.5

Primerjava pogojev – a1 in a2

Primerjava med pogojema a1 in a2 (preglednica 11), ki je bila izvedena na manjšem osrednjem
delu zaslona pri različnih svetlobnih pogojih, kaže, da so udeleženci v obeh primerih do ravni
prepoznave hitreje procesirali besede, podane v majuskulah. Pri standardnih svetlobnih pogojih
je bil povprečen čas 149,7 ms, medtem ko je bil ta pri nestandardnih (priporočljivih) svetlobnih
pogojih višji, in sicer 154,2 ms. Opazna je precejšnja razlika (4,5 ms) med standardnimi in
nestandardnimi (priporočljivimi) svetlobnimi pogoji. Ko primerjamo povprečen čas procesiranja
minuskul in stavčnic, je razlika med obema precej manjša. Pri standardnih pogojih osvetlitve so
udeleženci napise v minuskulah procesirali v povprečnem času 159,9 ms, pri nestandarndih
pogojih pa v 160,8 ms. Najmanjša razlika v primerjavi standardnih in nestandarndih pogojev je
pri uporabi stavčnic, saj znaša 0,5 ms. Ob standardnih pogojih so bili napisi v stavčnicah v
povprečju do ravni prepoznave procesirani v 158,0 ms, v nestandardnih pa 158,5 ms.
Preglednica 11: Pragi prepoznave (v ms) za pisave in načine prikaza (a1 in a2).
pragi prepoznave [ms]
standardni pogoji (a1)

nestandardni pogoji (a2)

pisava

minuskule

majuskule

stavčnice

minuskule

majuskule

stavčnice

povprečje

calibri

159,3

151,1

157,1

159,4

153,5

159,6

156,7

georgia

157,1

143,2

154,6

156,0

148,4

154,0

152,4

swiss 721

163,5

155,5

164,6

165,3

158,5

163,4

161,8

trebuchet

160,5

150,0

156,8

160,7

157,2

156,3

156,9

verdana

159,3

148,7

157,1

162,4

153,3

159,1

156,7

povprečje

159,9

149,7

158,0

160,8

154,2

158,5

Primerjava pisav (preglednica 11) ob različnih svetlobnih pogojih kaže, da je pisava georgia v
obeh svetlobnih pogojih procesirana najhitreje, povprečni čas prepoznave je najkrajši (152,4 ms).
Glede na povprečen čas prepoznave ji sledijo pisave calibri (156,7 ms) in verdana (156,7 ms) ter
trebuchet (156,9 ms) in swiss 721 (161,8 ms). Časi prepoznave pisav calibri, trebuchet in verdana
se razlikujejo le v nekaj desetinkah milisekunde, pri pisavi swiss 721 pa je opazno precejšnje
podaljšanje časa, ki je potreben za procesiranje napisov do ravni prepoznave. Možno je, da so
debelejše poteze in precej zaprte oblike črk pri pisavi swiss 721 vplivale na višje prage
prepoznave.
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Ob primerjavi standardnih in nestandardnih svetlobnih pogojev na manjšem osrednjem delu
zaslona opažamo, da je prag prepoznave napisov podoben, razen v primeru majuskul, kjer je
opazna največja razlika v povprečnem času med standardnimi in nestandardnimi
(priporočljivimi) svetlobnimi pogoji. Majuskule so bile procesirane hitreje kot stavčnice, te pa
hitreje kot minuskule. Podobno ugotavljamo tudi pri primerjavi vrst pisave. Pisava georgia je bila
v obeh eksperimentih procesirana najhitreje, za njo calibri, trebuchet in verdana in nazadnje še
swiss 721. Razlog takšnega zaporedja lahko iščemo predvsem v oblikovnih značilnostih pisav.
Pisave, ki imajo specifične detajle (npr. serifi in različna debelina potez pri pisavi georgia) vplivajo
na prag prepoznave, torej besede, napisane v takšni pisavi, hitreje opazimo, si jih hitreje
zapomnimo in tudi prej prepoznamo. Pisavi calibri in trebuchet sta si oblikovno precej podobni,
kar bi lahko bil razlog, da sta po hitrosti prepoznave napisov uvrščeni za georgio. Pisava verdana
v primerjavi z georgio, calibri in trebuchet deluje večje, bolj odprto, kar je v določenih trenutkih
prepoznave lahko delovalo moteče. Možno je, da lastnosti te pisave niso izstopale tako, da bi
vplivale na nižje prage prepoznave. Pisava swiss 721 se od vseh razlikuje po razmerju med
velikostjo in podebelitvijo potez. Črke so videti preveč odebeljene, hkrati pa zaprte poteze z
odebelitvijo še dodatno pripomorejok izgubi protioblike.
V preglednici 12 je prikazano procesiranje napisov, prikazanih na različnih položajih zaslona
(levo in desno zgoraj ter levo in desno spodaj). V povprečju so bili napisi, prikazani desno zgoraj,
procesirani najhitreje, in sicer v 153,4 ms. Dražljaj na tem položaju je verjetno predstavljal
nepričakovano motnjo, na katero so bili udeleženci poskusov bolj pozorni in so zato dosegali
krajše povprečne čase prepoznave. Nekoliko daljši čas je bil potreben za napise, prikazane levo
zgoraj (154,8 ms). Razlika med časoma prepoznave napisov v obeh položajih je majhna, iz česar
lahko sklepamo, da sta za prikazovanje kratkih napisov primerna oba. Za spodnja položaja so
udeleženci potrebovali precej daljši povprečen čas prepoznave, vendar je razlika med spodnjima
položajema manjša kakor med zgornjima.
Preglednica 12: Pragi prepoznave (v ms) za položaje (a1 in a2).
pragi prepoznave [ms]
položaj
svetlobni pogoji

levo zgoraj

desno zgoraj

desno spodaj

levo spodaj

standardni (a1)

154,1

152,6

159,0

157,8

priporočljivi (a2)

155,5

154,1

161,5

160,4

povprečje

154,8

153,4

160,3

159,1
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Eksperiment 2
Eksperiment 2 –B1

Pokritost površine z večjim številom elementarnih točk je, kakor so pokazali rezultati pri pogojih
prikazovanja v eksperimentu 1, lahko vplivala na nižje prage prepoznave napisov. Glede na to
ugotovitev si zastavimo vprašanje, ali bi bile povečane minuskule lahko procesirane hitreje (ali
podobno hitro) kot majuskule. Prage prepoznave tričrkovnih besed med minuskulami,
povečanimi na velikost majuskul, in majuskulami smo preverjali v eksperimentu 2. Na sliki 25
(Priloga D, preglednica 39, str. 96) so prikazane razlike med posameznimi pisavami, prikazanimi
v minuskulah in majuskulah.
170
calibri

165

georgia

160

swiss 721

čas [ms]

155

trebuchet

150

verdana

145
140
135
130
minuskule

majuskule
način prikaza

Slika 25: Pragi prepoznave besed (v ms) v minuskulah in majuskulah različnih pisav (B1).
Podobno kot v eksperimentu 1 so tudi v eksperimentu 2 pragi prepoznave napisov najvišji pri
pisavi swiss 721. Povprečni vrednosti za to pisavo v načinu minuskul in majuskul precej
odstopata od ostalih pisav, saj se nahajata precej višje nad skupno povprečno vrednostjo, v tem
primeru 148 ms (na sliki 25 prikazano z vodoravno črto pod vrednostjo 150 ms).
Pisave georgia, trebuchet in verdana v primerjavi z ostalimi preverjanimi pisavami izstopajo v
hitrosti procesiranja. Povprečni prag prepoznave napisov je bil ne glede na način prikaza pri vseh
treh med 144 in 148 ms. Pisavi calibri in swiss 721 pri tem izstopata, saj je pri prvi povprečni čas
zaznave precej krajši (141,7 ms), pri drugi pa precej daljši (159,9 ms).

Univerza v Ljubljani. Naravoslovnotehniška fakulteta. Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

55

Pušnik, N. Vpliv barve in tipografije na hitrost zaznavanja napisov na konvencionalni in mobilni televiziji.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

3 EKSPERIMENTALNI DEL

Pisava calibri je v načinu povečanih minuskul primerljiva s pisavami georgia, trebuchet in
verdana (povprečni pragi prepoznave pri teh pisavah se gibljejo v enakem območju), odstopanje
se pojavi, ko je prikazovana v majuskulah (slika 25).
Naslednja opazovana neodvisna spremenljivka je bila položaj, ki se je izkazal za statistično
pomembnega. V primerjavi med napisi v spodnjih in zgornjih delih zaslona so opazne razlike v
času prepoznave. Poleg tega opazimo tudi, da na hitrost zaznave tričrkovnih besed vpliva stran
zaslona (leva ali desna), na katerem je napis prikazan. Glede na povprečne čase prepoznave bi
položaje od najbolj do najmanj primernega za procesiranje napisov razvrstili tako: desno zgoraj,
levo zgoraj, levo spodaj in desno spodaj (slika 26; Priloga D, preglednica 40, str. 96).
170

minuskule

165

majuskule

160

čas [ms]

155
150
145
140
135
130
levo zgoraj

desno zgoraj

desno spodaj

levo spodaj

položaj

Slika 26: Pragi prepoznave besed (v ms) v minuskulah in majuskulah za različne položaje (B1).
Presenetljivo je, da so udeleženci lažje in hitreje prebrali oz. procesirali napise v zgornjem
desnem delu zaslona, kljub temu da v praksi napisi niso postavljeni v ta del. Morda je bil ravno to
razlog za večjo pozornost na zgornji del in desno stran zaslona.
Statistično so največji delež spremenljivk, vključenih v eksperiment, predstavljale vrste pisav. Ta
spremenljivka je imela statistično pomemben učinek na prag prepoznave napisov, kar nakazuje
tudi post-hoc analiza (preglednica 13).
Pri povezavi dveh ali več opazovanih dejavnikov nismo opazili statistično pomembne interakcije
(preglednica 13). Ugotavljamo, da so udeleženci v obeh načinih prikaza potrebovali največ časa
za branje napisov v pisavi swiss 721. Glede na rezultate lahko izpostavimo, da so pisave calibri,
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georgia, trebuchet in verdana primerne za uporabo v načinu povečanih minuskul, saj je
povprečen čas procesiranja (z manjšimi odstopanji) približno enak času procesiranja majuskul.
Ob primerjavi majuskul za vse pisave izstopa pisava calibri, saj je hitrost njene zaznave precej
krajša kakor pri ostalih pisavah. Calibri v krepki različici izkazuje med ostalimi pisavami srednjo
podebelitev potez, ki je pri uporabi majuskul pripomogla k hitrejšemu procesiranju besed.
Preglednica 13: Rezultati analize variance pragov prepoznavanja v eksperimentu 2 (B1).
vir variabilnosti

SS

df

MS

T

77735,94

4,00

19433,99

napaka (T)

79239,33

196,00

404,28

341,95

1,00

341,95

122377,87

49,00

2497,51

20432,16

3,00

6810,72

151240,04

147,00

1028,84

3012,89

4,00

753,22

65231,29

196,00

332,81

1981,25

12,00

165,10

172605,42

588,00

293,55

2361,43

3,00

787,14

70710,83

147,00

481,03

5836,49

12,00

486,37

175677,73

588,00

298,77

LC
napaka (LC)
P
napaka (P)
T × LC
napaka (T × LC)
T×P
napaka (T × P)
LC × P
napaka (LC × P)
T × LC × P
napaka (T × LC × P)

F

p

η p2

post-hoc
calibri, georgia
< trebuchet,
verdana
< swiss 721

48,07

0,001

0,50

0,14

0,713

0,00

6,62

0,000

0,12

2,26

0,064

0,04

0,56

0,873

0,01

1,64

0,183

0,3

1,63

0,080

0,03

zgoraj levo,
zgoraj desno
< spodaj levo
< spodaj desno

Opombe: T − pisava, LC − majuskule/minuskule, P – položaj.

Druga opazovana spremenljivka je bila način prikaza napisov (uporaba minuskul oz. majuskul).
Post-hoc analiza (preglednica 13) kaže, da ta faktor statistično ni imel pomembnega vpliva na
rezultate. Povprečni vrednosti časa prepoznave napisov za minuskule (148,3 ms) in majuskule
(148,0 ms) se razlikujeta za manj kot 1 ms. Ugotavljamo, da so povečane minuskule primerljive z
majuskulami, saj so časi prepoznave pri minuskulah v povprečju krajši le za 0,3 ms.
Pri pisavah georgia in trebuchet je vidno (slika 25), da je čas prikazovanja ob uporabi minuskul v
primerjavi z majuskulami krajši. Pisava verdana se glede na povprečne čase minuskul in majuskul
giblje v približno enakem področju s to razliko, da je pri njej povprečni čas krajši pri majuskulah.
Pri pisavi calibri opažamo veliko odstopanje med majuskulami in minuskulami. Pri pisavi swiss
721 je sicer med minuskulami in majuskulami najmanjša razlika v času, potrebnem za
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prepoznavo napisov, vendar pa so povprečni pragi prepoznave v primerjavi z ostalimi pisavami,
vključenimi v eksperiment, tukaj precej višji.
4.2.2

Eksperiment 2 – b1

Na manjšem osrednjem delu zaslona smo primerjali prage prepoznave pri petih pisavah (calibri,
georgia, swiss 721, trebuchet, verdana), dveh načinih prikaza (minuskule, majuskule) in štirih
položajih (levo in desno zgoraj, levo in desno spodaj). Višina srednjega črkovnega pasu minuskul
je bila povečana na velikost črkovne podobe majuskul.
Glede na prage prepoznave za posamezno pisavo (slika 27; Priloga E, preglednica 41, str. 97)
opažamo, da so udeleženci v povprečju najmanj časa potrebovali za procesiranje tričrkovnih
besed, napisanih v pisavi verdana (143,7 ms), nekoliko več za besede v pisavi georgia (144,0 ms),
calibri (144,2 ms), trebuchet (150,3 ms) in swiss 721 (157,7 ms). Izkazalo se je, da oblika in
lastnosti pisav pomembno vplivajo na hitrost procesiranja napisov na manjšem zaslonu.
170

calibri

čas [ms]

165

georgia

160

swiss 721

155

trebuchet

150

verdana

145
140
135
130
minuskule

majuskule
način prikaza

Slika 27: Pragi prepoznave besed (v ms) v minuskulah in majuskulah različnih pisav (b1).
V povprečju so časi procesiranja tričrkovnih besed krajši pri napisih v zgornjih položajih na
manjšem osrednjem delu zaslona (slika 28; Priloga E, preglednica 42, str. 97). Pri tem izstopa
zgornji desni položaj (144,7 ms), kjer so udeleženci v primerjavi z ostalimi tremi položaji v
povprečju potrebovali skoraj 4 ms manj.
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170
minuskule

165

majuskule

160

čas [ms]

155
150
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140
135
130
levo zgoraj

desno zgoraj

desno spodaj

levo spodaj

položaj

Slika 28: Pragi prepoznave besed (v ms) v minuskulah in majuskulah za različne položaje (b1).
Glede na čas prepoznave napisov sta med seboj najbolj primerljiva položaja levo zgoraj in levo
spodaj (slika 28). Najmanj primerno mesto za postavitev napisov je položaj desno spodaj, saj je
čas procesiranja v tem delu v povprečju najdaljši (149,9 ms). Podobno kot na večjem so bili tudi
na manjšem osrednjem delu zaslona napisi najhitreje procesirani na položaju desno zgoraj.
Ponovno ugotovimo, da so bili udeleženci nekoliko bolj pozorni na napise, ki so se prikazovali na
tem položaju, saj je položaj predstavljal nov oz. nepričakovan dražljaj. Njihova pozornost je bila
zato bolj usmerjena v ta del zaslona, posledica pa so nižji pragi prepoznave besed, prikazovanih
v tem delu.
Pri standardnih svetlobnih pogojih in manjšem osrednjem delu zaslona se je pisava izkazala kot
statistično pomemben dejavnik (preglednica 14). Poleg pisave so statistično pomembne razlike
vidne tudi v položaju napisa. Ostale interakcije neodvisnih spremenljivk ne kažejo statistično
pomembnega vpliva na procesiranje napisov (preglednica 14).
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Preglednica 14: Rezultati analize variance pragov prepoznavanja v eksperimentu 2 (b1).
vir variabilnosti

SS

df

MS

F

T

72316,29

4,00

18079,07

napaka (T)

79211,75

196,00

404,14

578,59

1,00

578,59

119893,84

49,00

2446,81

21441,06

3,00

7147,02

137545,24

147,00

935,68

2021,78

4,00

505,45

68823,11

196,00

351,14

1867,61

12,00

155,63

187693,61

588,00

319,21

1598,07

3,00

532,69

72295,09

147,00

491,80

4911,87

12,00

409,32

188638,89

588,00

320,81

LC
napaka (LC)
P
napaka (P)
T × LC
napaka (T × LC)
T×P
napaka (T × P)
LC × P
Napaka (LC × P)
T × LC × P
napaka (T × LC × P)

p

η p2

post-hoc

44,74

0,000

0,48

verdana
< georgia, calibri
< trebuchet
< swiss 721

0,24

0,629

0,01

7,64

0,000

0,14

1,44

0,222

0,03

0,49

0,922

0,01

1,08

0,358

0,02

1,28

0,228

0,03

zgoraj desno
< levo spodaj,
levo zgoraj
< spodaj desno

OPOMBE: T − pisava, LC − majuskule/minuskule, P – položaj.

4.2.3

Eksperiment 2 – b2

Pri poskusu (b2) smo za prikazovanje besed ohranili manjšo velikost osrednjega dela zaslona,
spremenili smo svetlobne pogoje, in sicer smo uporabili priporočljive. Zanimalo nas je, ali pri
različnih svetlobnih pogojih prihaja do razlik (preglednica 15). Preverjali smo pet pisav (calibri,
georgia, swiss 721, trebuchet, verdana), dva načina prikaza (minuskule, majuskule) ter štiri
položaje (levo in desno zgoraj, levo in desno spodaj). Višina srednjega črkovnega pasu pri
minuskulah je bila povečana na velikost črkovne podobe majuskul. V preglednici 15 so prikazani
rezultati, ki smo jih pridobili s pomočjo analize variance.
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Preglednica 15: Rezultati analize variance pragov prepoznavanja v eksperimentu 2 (b2).
vir variabilnosti

SS

df

MS

F
46,17

0,000

0,49

0,15

0,701

0,00

6,85

0,000

0,12

2,43

0,050

0,05

0,52

0,904

0,01

1,61

0,191

0,03

1,51

0,116

0,03

T

77631,33

4,00

19407,83

napaka (T)

82395,33

196,00

420,38

324,89

1,00

324,89

106713,14

49,00

2177,82

20455,80

3

6818,60

146421,31

147,00

996,06

3026,08

4,00

756,52

61089,86

196,00

311,68

1928,82

12,00

160,74

182610,66

588,00

310,56

2326,53

3,00

775,51

71044,30

147,00

483,29

5731,28

12,00

477,61

186202,58

588,00

316,67

LC
napaka (LC)
P
napaka (P)
T × LC
napaka (T × LC)
T×P
napaka (T × P)
LC × P
napaka (LC × P)
LC × T × P
napaka (LC × T × P)

p

η p2

post-hoc
georgia
< calibri
< verdana
< trebuchet
< swiss 721

desno zgoraj
< levo spodaj,
levo zgoraj
< desno spodaj

OPOMBE: T − pisava, LC − minuskule/stavčnice/majuskule, P – položaj.

Opazimo, da imata pisava in položaj statistično pomemben vpliv na hitrost prepoznavanja
napisov. Post-hoc analiza kaže, da je pisava georgia statistično bolj primerna za prikazovanje na
zaslonu kot ostale pisave. Za procesiranje napisov do ravni prepoznave so udeleženci v pisavi
swiss 721 v povprečju potrebovali največ časa. Poleg pisave so statistično pomembni tudi položaji
(preglednica 15), ki si glede prepoznave napisov sledijo tako: najboljši je položaj desno zgoraj, za
tem levo spodaj, levo zgoraj in desno spodaj.
Udeleženci so za procesiranje tričrkovnih besed do ravni prepoznave v povprečju potrebovali
najmanj časa (143,8 ms), ko je bil napis upodobljen v pisavi georgia (slika 29; Priloga F,
preglednica 43, str. 98). Nekoliko več časa so potrebovali za pisave calibri (144,5 ms), verdana
(145,5 ms), trebuchet (148,6 ms) in swiss 721 (157,7 ms). Razlika v času prepoznave med
pisavama georgia in calibri je majhna (manj kot 1 ms), medtem ko je pri pisavah verdana,
trebuchet in swiss 721 precej večja. Posebej izstopa pisava swiss 721, saj je bil povprečni čas
prepoznave pri uporabi te pisave za 13,9 ms daljši od najkrajšega povprečnega časa pri pisavi
georgia. Na višje prage prepoznave pri pisavi swiss 721 verjetno v največji meri vpliva zaprtost
njenih oblik.

Univerza v Ljubljani. Naravoslovnotehniška fakulteta. Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

61

čas [ms]

Pušnik, N. Vpliv barve in tipografije na hitrost zaznavanja napisov na konvencionalni in mobilni televiziji.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

3 EKSPERIMENTALNI DEL

170

calibri

165

georgia

160

swiss 721

155

trebuchet
verdana

150
145
140
135
130
minuskule

majuskule
način prikaza

Slika 29: Pragi prepoznave besed (v ms) v minuskulah in majuskulah različnih pisav (b2).
Iz preglednice 15 je razvidno, da je poleg pisave statistično pomembna samostojna spremenljivka
tudi položaj. Na sliki 30 (Priloga F, preglednica 44, str. 98) je prikazano, kako se posamezen način
prikazovanja napisov giblje glede na čas pri različnih položajih. Najkrajši čas prikazovanja
tričrkovnih besed v minuskulah in majuskulah je bil na položaju desno zgoraj. Čas je pri obeh
precej pod skupnim povprečjem 148 ms (vodoravna črta na sliki 28 pod vrednostjo 150 ms). Med
položajema levo zgoraj in levo spodaj je najmanjša razlika v povprečnih časih in znaša 0,1 ms. Kot
najslabši (pragi prepoznave so bili najvišji) se je izkazal položaj desno spodaj, saj je povprečni čas
najdaljši.
170
minuskule

165

majuskule

160

čas [ms]

155
150
145
140
135
130
levo zgoraj

desno zgoraj

desno spodaj

levo spodaj

položaj

Slika 30: Pragi prepoznave besed (v ms) v minuskulah in majuskulah za različne položaje (b2).
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Opravljena statistična analiza kaže, da način prikaza ni imel statistično pomembnega vpliva na
rezultate. S tem smo izničili učinek uporabe minuskul in majuskul, saj je bila višina srednjega
črkovnega pasu pri minuskulah povečana na velikost črkovne podobe majuskul. Bolj kot način
sta do izraza prišli uporabljena pisava in položaj prikazovanja.
4.2.4

Primerjava pogojev – B1 in b1

V eksperimentu 2 smo preverjali, ali se čas procesiranja minuskul lahko približa času procesiranja
majuskul oz. ali je pri minuskulah, ki so povečane na velikost majuskul, ta čas krajši. V ta namen
smo višino srednjega črkovnega pasu pri minuskulah povečali na velikost črkovne podobe
majuskul. Tako so pisave zavzemale enako velikost v vertikalni smeri in zavzemale primerljivo
veliko pokritost površine. Povečane minuskule so bile na večjem zaslonu v povprečju še vedno
počasneje procesirane kakor majuskule, iz česar lahko sklepamo, da morajo biti minuskule za
dosego tako kratkega časa procesiranja kot pri majuskulah še bolj povečane (preglednica 16).
Povečava minuskul bi torej morala presegati velikost črkovne podobe majuskul.
Ob izvedbi istega eksperimenta na manjšem osrednjem delu zaslona smo opazili, da so udeleženci
hitreje procesirali napise, podane v minuskulah (preglednica 16). Na manjšem osrednjem delu
zaslona so bile povečane minuskule bolj vidne in so prišle bolj do izraza, zato so jih udeleženci
procesirali hitreje.
Preglednica 16: Pragi prepoznave (v ms) za pisave in načine prikaza (B1 in b1).
pragi prepoznave [ms]
večji osrednji del zaslona (B1)

manjši osrednji del zaslona (b1)

pisava

minuskule

majuskule

povprečje

minuskule

majuskule

povprečje

calibri

144,7

138,7

141,7

146,9

141,6

144,2

georgia

144,5

145,2

144,9

145,2

142,9

144,0

swiss 721

159,2

160,6

159,9

156,1

159,3

157,7

trebuchet

145,6

147,3

146,5

146,5

154,0

150,3

verdana

147,5

146,6

147,1

143,0

144,5

143,7

povprečje

148,3

148,0

147,5

148,5

Pri večjem osrednjem delu zaslona sta bili najhitreje procesirani pisavi calibri in georgia. Do
spremembe je prišlo na manjšem osrednjem delu zaslona. Rezultati so pokazali, da sta bili v tem
primeru najhitreje procesirani pisavi georgia in verdana. Ob tem je potrebno poudariti, da pisava
calibri ni bila bistveno počasneje procesirana od georgie (razlika v času med procesiranjem pisav
je 0,2 ms). Presenetljivo je, da je bila pisava verdana procesirana najhitreje. Razlog za to bi lahko
iskali v velikosti črk, saj ob povečanih minuskulah pisava verdana v primerjavi z ostalimi zavzame
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večje področje v horizontalni smeri. To je morda pozitivno vplivalo na hitrejše procesiranje
pisave verdana na manjšem osrednjem delu zaslona. Iz tega lahko sklepamo, da je pomembno,
katero pisavo v obliki povečanih minuskul uporabimo, predvsem zaradi njenih oblikovnih
lastnosti. Povečane minuskule pri vsaki pisavi nimajo enako dobrega učinka.
Poleg pisav in načinov prikaza smo v tem eksperimentu preverjali tudi prag prepoznave napisov
na različnih delih zaslona. Spremembe v pragih prepoznave napisov pri naključnem prikazovanju
v štirih delih zaslona so prikazane v preglednici 17. Razvidno je, da so bile besede v povprečju
hitreje procesirane na zgornjih položajih. Razlog za to je verjetno dejstvo, da je osrednji dražljaj
ponavadi prisoten v bližini središča zaslona. Medtem ko fiksacija poteka na središču, se napis
pojavi v perifernem delu vidnega polja. Udeleženci so dražljaje na zgornjem perifernem delu
procesirali hitreje; slaba navajenost nanje je morda vplivala na pozornost udeležencev tako, da
so to podzavestno bolj usmerili v zgornji kot v spodnji del zaslona. Posledica tega so nižji pragi
prepoznave besede, prikazovanih na zgornjih delih zaslona.
Preglednica 17: Pragi prepoznave (v ms) za položaje (B1 in b1).
pragi prepoznave [ms]
položaj
velikost osrednjega dela

levo zgoraj

desno zgoraj

desno spodaj

levo spodaj

večja (B1)

146,7

143,9

153,0

148,4

manjša (b1)

148,9

144,7

149,9

148,5

povprečje

147,8

144,3

151,5

148,5

Opažamo, da je pri večjem in manjšem osrednjem delu zaslona procesiranje potekalo hitreje, ko
so bili napisi prikazani v zgornjem desnem kotu zaslona. Pragi prepoznave napisov so bili na
zgornjih položajih večjega osrednjega dela nižji kot pri položajih manjšega osrednjega dela. Pri
slednjem so bili nižji pragi prepoznave pri položaju levo spodaj. Najdaljši čas procesiranja oz.
najvišji prag prepoznave opažamo pri položaju desno spodaj, kakor se je pokazalo tudi v
predhodnih poskusih. Glede na to, da pisanje v slovenskem jeziku vedno poteka od leve proti
desni, bi lahko rezultate povezali s tem. Udeleženci niso vajeni, da bi informacije iskali v spodnjem
desnem delu zaslona.
4.2.5

Primerjava pogojev – b1 in b2

Pogoji prikazovanja na manjšem osrednjem delu zaslona so vključevali enako število neodvisnih
spremenljivk, razlika med njima je bila v osvetlitvi – pri b1 so bili pogoji osvetlitve standardni, pri
b2 pa nestandardni (priporočljivi). Povprečne vrednosti praga prepoznave za majuskule in
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povečane minuskule v preglednici 18 kažejo, da med standardnimi in nestandardnimi
(priporočljivimi) pogoji osvetlitve ni prišlo do razlik.
Preglednica 18: Pragi prepoznave (v ms) za pisave in načine prikaza (b1 in b2).
pragi prepoznave [ms]
standardni pogoji (b1)

nestandardni pogoji (b2)

pisava

minuskule

majuskule

povprečje

minuskule

majuskule

povprečje

calibri

146,9

141,6

144,2

146,6

142,4

144,5

georgia

145,2

142,9

144,1

145,5

142,1

143,8

swiss 721

156,1

159,3

157,7

156,1

159,3

157,7

trebuchet

146,5

154,0

150,3

146,5

150,7

148,6

verdana

143,0

144,5

143,8

143,0

147,9

145,5

povprečje

147,5

148,5

147,5

148,5

V obeh primerih so povprečne vrednosti časov za vse pisave pri minuskulah dosegle 147,5 ms,
pri majuskulah pa 148,5 ms. Pokazale so se razlike med pisavami. Če so udeleženci pri
standardnih pogojih v povprečju najhitreje prebrali napise, podane s pisavo verdana (143,8 ms),
se je pri nestandardnih (priporočljivih) pogojih najbolje izkazala pisava georgia (143,8 ms).
Možen razlog za takšno razporeditev povprečnega časa prepoznave je lahko v oblikovnih
lastnostih (serifi, razlike v podebelitvi potez) pisave georgia. Te lastnosti so bile v nestandardnih
svetlobnih pogojih bolje vidne oz. so predstavljale vidni del, ki je udeležencem bolj ostal v
spominu kakor npr. linearne poteze črk pri pisavi verdana. Pri standardnih pogojih so se pisave
glede na povprečne čase zaznave razvrstile tako: georgia, calibri, trebuchet in swiss 721. Pri
nestandardnih pogojih pa tako: georgia, calibri, verdana, trebuchet in swiss 721. Zanimivo je, da
so pragi prepoznave pri primerjavi načinov prikaza v povprečju enaki. Razlika v povprečnem času
je med pisavami sicer opazna, povprečja med minuskulami in majuskulami za standardne in
priporočljive svetlobne pogoje pa so enaka. Večjih razlik v zaznavi kratkih napisov pri
standardnih in nestandardnih pogojih v primeru, ko so minuskule povečane na velikost majuskul,
ni.
Primerjava položajev pri standardnih in nestandardnih (priporočljivih) svetlobnih pogojih kaže
(preglednica 19), da so napisi najhitreje procesirani na položaju desno zgoraj. Pri ostalih
položajih razlike niso velike, saj se vsi pragi gibljejo v intervalu od 148 do 150 ms.
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Preglednica 19: Pragi prepoznave (v ms) za položaje (b1 in b2).
pragi prepoznave [ms]
položaj
svetlobni pogoji

levo zgoraj

desno zgoraj

desno spodaj

levo spodaj

standardni (b1)

148,9

144,3

149,9

148,5

nestandardni (b2)

148,6

145,0

149,9

148,5

povprečje

148,8

144,7

149,9

148,5

Višina srednjega črkovnega pasu pri minuskulah, povečana na velikost črkovne podobe majuskul,
je vplivala na hitrost procesiranja kratkih napisov. S tem smo potrdili, da oblika besede nekoliko
vpliva na hitrost procesiranja kratkih napisov, saj so imele povečane minuskule še vedno
ascendre in descendre, ki so lahko nakazovali alternirajoče oblike prikazovanih besed, medtem
ko tega efekta pri majuskulah ni bilo. Minuskule s povečavo srednjega črkovnega pasu pridobijo
na vidnosti.
4.3
4.3.1

Eksperiment 3
Eksperiment 3 – C1

Pri eksperimentu 3 smo na večjem osrednjem delu zaslona (C1) opazovali povprečen čas
procesiranja pisav calibri in georgia, prikazanih v načinu minuskul in majuskul na zgornjih delih
zaslona. Vključene so bile barvne kombinacije modra pisava na beli podlagi (P-MB), bela pisava
na modri podlagi (N-BM), rdeča pisava na beli podlagi (P-RB) in bela pisava na rdeči podlagi (NBR).
Glede na povprečen čas, ki so ga udeleženci eksperimentov potrebovali za procesiranje napisov
do ravni prepoznave, je iz preglednice 20 razvidno, da je bila pisava calibri hitreje procesirana na
levem zgornjem položaju, ko je bila prikazana v načinu minuskul. Nasprotno je pri majuskulah,
saj bil na položaju levo zgoraj prag prepoznave najnižji za pisavo georgia. Pri položaju desno
zgoraj je bila v obeh načinih do ravni prepoznave hitreje procesirana pisava calibri.
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Preglednica 20: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) za prepoznavo besed (C1).
pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
minuskule
levo zgoraj

calibri

majuskule

georgia

calibri

georgia

povprečje

P-RB

147,4

(14,4)

160,3

(11,1)

143,9

(8,8)

143,1

(8,7)

148,7

(10,8)

P-MB

151,9

(9,3)

150,4

(9,4)

152,2

(15,8)

142,3

(8,9)

149,2

(10,9)

N-BR

147,9

(7,9)

140,9

(10,7)

152,0

(11,2)

151,6

(8,3)

148,1

(9,5)

N-BM

148,5

(11,2)

149,3

(8,9)

154,9

(10,3)

161,1

(10,4)

153,5

(10,2)

povprečje

148,9

(10,7)

150,2

(10,0)

150,8

(11,5)

149,5

(9,1)

desno zgoraj

calibri

georgia

calibri

georgia

povprečje

P-RB

150,8

(14,7)

142,9

(14,5)

146,4

(10,1)

153,2

(9,6)

148,3

(12,2)

P-MB

153,9

(7,9)

167,0

(6,7)

141,4

(13,4)

146,6

(15,4)

152,2

(10,9)

N-BR

147,1

(8,9)

164,9

(4,8)

155,5

(12,4)

149,6

(13,9)

154,3

(10,0)

N-BM

141,5

(11,8)

137,9

(10,8)

148,9

(12,1)

151,6

(14,5)

144,9

(12,3)

povprečje

148,3

(10,8)

153,2

(9,2)

148,1

(12,0)

150,3

(13,4)

Na levem zgornjem položaju je bil ne glede na vrsto pisave in način prikaza prag prepoznave
najnižji pri uporabi negativne barvne kombinacije; bele črke na rdeči podlagi (N-BR). Na položaju
desno zgoraj se je ne glede na pisavo in način prikaza najhitreje procesirala negativna barvna
kombinacija belih črk na modri podlagi (N-BM).
Rezultati kažejo (preglednica 21), da imajo način prikaza, položaj, barvna kombinacija, interakcija
načina prikaza in položaja ter načina prikaza in pisave statistično pomemben vpliv na prag
prepoznave napisov.
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Preglednica 21: Rezultati analize variance pragov prepoznavanja v eksperimentu 3 (C1).
vir variabilnosti

SS

df

MS

T

231,49

1,00

231,49

napaka (T)

45053,65

19,00

2371,25

LC

16289,52

1,00

16289,52

napaka (LC)

5431,58

19,00

285,87

P

2925,40

1,00

2925,40

napaka (P)

12462,93

19,00

655,94

CC

15630,57

3,00

5210,19

napaka (CC)

61636,68

57,00

1081,35

T × LC

1382,37

1,00

1382,37

napaka (T × LC)

5093,48

19,00

268,08

649,92

1,00

649,92

napaka (T × P)

7855,36

19,00

413,44

T × CC

3181,04

3,00

1060,35

Napaka (T × CC)

28714,99

57,00

503,77

LC × P

20000,59

1,00

20000,59

napaka (LC × P)

9700,96

19,00

510,58

LC × CC

1420,24

3,00

473,41

16139,26

57,00

283,15

1086,16

3,00

362,05

25448,81

57,00

446,47

154,89

1,00

napaka (T × LC × P)

8189,83

19,00

T × LC × CC

2264,84

T×P

napaka (LC × CC)
P × CC
Napaka (P × CC)
T × LC × P

napaka (T × LC × CC)
LC × P × CC
napaka (LC × P × CC)
P × T × CC
napaka (P × T × CC)
T × LC × P × CC
napaka (T × LC × P × CC)

F

p

η p2

post-hoc

0,98

0,758

0,00

calibri
< georgia

56,98

0,000

0,75

majuskule
< minuskule

4,46

0,048

0,19

levo zgoraj
< desno zgoraj

4,82

0,005

0,20

modra/bela<
rdeča/bela

5,16

0,035

0,21

1,57

0,225

0,08

2,11

0,110

0,10

39,17

0,000

0,67

1,67

0,183

0,08

0,81

0,493

0,04

154,89

0,36

0,556

0,02

3,00

754,95

2,06

0,115

0,09

20872,08

57,00

366,18

337,85

3,00

112,62

0,29

0,834

0,02

22275,15

57,00

390,79

1073,19

3,00

357,73

0,94

0,427

0,05

21686,16

57,00

380,46

614,48

3,00

204,83

0,51

0,680

0,03

23073,85

57,00

404,80

OPOMBE: T − pisava, LC − majuskule/minuskule, P − položaj, CC − barvna kombinacija.

Majuskule so bile ne glede na uporabljeno pisavo in barvno kombinacijo hitreje procesirane kot
minuskule (preglednica 20).
Interakcija načina in položaja prikaza kažeta statistično pomemben vpliv na prag prepoznave
napisov (preglednica 21). Majuskule so bile hitreje procesirane desno zgoraj, minuskule pa levo
zgoraj. Poleg tega opažamo, da na prag prepoznave napisov statistično značilno vplivata način
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prikaza in pisava. Pri obeh načinih prikaza so bili napisi s pisavo calibri procesirani najhitreje
(preglednica 20).
4.3.2

Eksperiment 3– c1

Naslednji eksperiment je bil izveden na manjšem osrednjem delu zaslona pri standardnih pogojih
osvetlitve. Preverjali smo čas, ki jih udeleženci potrebujejo za procesiranje napisov, ko so
prikazani v dveh pisavah, dveh načinih (minuskule, majuskule), na dveh položajih (levo in desno
zgoraj) in v štirih barvnih kombinacijah. V preglednici 22 vidimo, da je bila pri obeh položajih
hitreje procesirana barvna kombinacija bele in modre barve (modre črke na beli podlagi, P-MB),
saj so pragi prepoznave za ti barvi najnižji. Pri minuskulah je bila na položaju levo zgoraj hitreje
procesirana pisava georgia, medtem ko je bila pri položaju desno zgoraj hitreje procesirana
pisava calibri. Pri majuskulah opažamo ravno nasprotno. Na položaju levo zgoraj je bila hitreje
procesirana pisava calibri, na položaju desno zgoraj pa georgia. Razlike v pragih prepoznave med
pisavama so pri desnem položaju večje kot pri levem.
Preglednica 22: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) za prepoznavo besed (c1).
pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
minuskule
levo zgoraj

calibri

majuskule
georgia

calibri

georgia

povprečje

P-RB

150,7

(39,2)

153,9

(39,4)

148,7

(18,5)

145,4

(20,5)

149,7

(29,4)

P-MB

138,4

(16,6)

136,9

(15,7)

154,1

(28,0)

157,9

(32,5)

146,8

(23,2)

N-BR

167,0

(25,1)

164,2

(29,8)

142,7

(23,2)

142,1

(36,5)

154,0

(28,7)

N-BM

171,9

(24,7)

162,2

(18,6)

167,7

(42.6)

177,0

(43,1)

169,7

(28,8)

povprečje

157,0

(26,4)

154,3

(25,9)

153,3

(23,2)

155,6

(33,2)

desno zgoraj

calibri

georgia

calibri

georgia

povprečje

P-RB

144,2

(33,8)

157,9

(38,4)

147,9

(29,0)

145,6

(22,2)

148,9

(30,9)

P-MB

140,4

(19,0)

137,2

(17,1)

161,7

(31,0)

150,6

(26,6)

147,5

(23,4)

N-BR

166,9

(25,3)

157,5

(26,1)

157,2

(29,4)

153,7

(40,9)

158,8

(30,4)

N-BM

162,3

(22,5)

163,1

(22,8)

172,5

(42,4)

173,6

(38,7)

167,9

(31,6)

povprečje

153,5

(25,2)

153,9

(26,1)

159,8

(33,0)

155,9

(32,1)

Podrobnejši pregled statistične pomembnosti kaže, da so od preverjanih spremenljivk statistično
pomembne naslednje: način prikaza, položaj, barvna kombinacija, interakcija načina prikaza in
pisave ter interakcija načina prikaza in položaja (preglednica 23). Pragi prepoznave pri načinih
prikaza napisov kažejo, da je pomembno, ali pisave prikazujemo v minuskulah ali v majuskulah.
Statistična pomembnost je vidna tudi pri položaju napisa. Razlika je med mestom prikaza napisa;
levo ali desno zgoraj.
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Preglednica 23: Rezultati analize variance pragov prepoznavanja v eksperimentu 3 (c1).
vir variabilnosti

SS

df

MS

T

239,70

1,00

239,70

napaka (T)

45132,84

19,00

2375,41

LC

16221,28

1,00

16221,28

napaka (LC)

5460,03

19,00

287,37

P

2954,42

1,00

2954,42

napaka (P)

12499,99

19,00

657,89

CC

15580,79

2,46

6336,87

napaka (CC)

61510,88

46,72

1316,69

T × LC

1402,34

1,00

1402,34

napaka (T × LC)

5112,27

19,00

269,07

663,63

1,00

663,63

napaka (T × P)

7930,69

19,00

417,41

T × CC

3156,16

2,42

1302,22

napaka (T × CC)

28438,63

46,05

617,56

LC × P

19924,98

1,00

19924,98

napaka (LC × P)

9652,16

19,00

508,01

LC × CC

1403,82

1,79

781,89

16206,28

34,11

475,08

1103,50

2,32

476,12

25671,03

44,04

582,96

161,63

1,00

161,63

8170,22

19,00

430,01

333,88

2,46

135,49

22196,86

46,82

474,07

2281,05

2,38

959,71

20572,19

45,16

455,54

1079,41

2,46

439,29

21509,46

46,69

460,73

614,13

1,95

314,79

23198,62

37,07

625,85

T×P

napaka (LC × CC)
P × CC
napaka (P × CC)
LC × P × T
napaka (LC × P × T)
LC × P × CC
napaka (LC × P × CC)
LC × T × CC
napaka (LC × T × CC)
P × T × CC
napaka (P × T × CC)
LC × P × T × CC
napaka (LC × P × T × CC)

F

p

η p2

post-hoc

0,01

0,754

0,01

56,45

0,000

0,75

majuskule
< minuskule

4,49

0,047

0,19

4,81

0,008

0,20

levo zgoraj
< desno
zgoraj
bela/modra
< bela/rdeča
< rdeča/bela
< modra/bela

5,21

0,034

0,22

1,590

0,223

0,08

2,11

0,124

0,10

39,22

0,000

0,67

1,65

0,209

0,08

0,82

0,464

0,04

0,38

0,547

0,02

0,29

0,797

0,02

2,11

0,125

0,10

0,95

0,408

0,05

0,50

0,604

0,3

OPOMBE: T − pisava, LC − minuskule/majuskule, P − položaj, CC − barvna kombinacija.

V povprečju so bili ne glede na pisavo in barvno kombinacijo napisi med prikazovanjem levo
zgoraj procesirani hitreje. Kombinacija spremenljivk kaže na pomembnost povezave med pisavo
in načinom prikaza. Prav tako je statistično pomemben dejavnik povezava med načinom prikaza
in položajem. Majuskule so v povprečju hitreje procesirane na položaju levo zgoraj, minuskule pa
desno zgoraj.
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Eksperiment 3 – c2

V eksperimentu 3 – c2 smo uporabili iste pogoje prikazovanja kot pri eksperimentu 3 – c1 z
izjemo svetlobnih pogojev v prostoru; uporabljeni so bili nestandardni (priporočljivi) svetlobni
pogoji.
V preglednici 24 so zbrani povprečni časi za obe preverjani pisavi (calibri, georgia), oba položaja
(levo in desno zgoraj) in vse štiri barvne kombinacije (P-RB, P-MB, N-BR, N-BM).
Preglednica 24: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) za prepoznavo besed (c2).
pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
minuskule
levo zgoraj

calibri

majuskule
georgia

calibri

georgia

povprečje

P-RB

166,9

(25,3)

164,2

(29,8)

157,2

(29,4)

145,6

(22,2)

158,5

(26,7)

P-MB

148,7

(28,5)

138,4

(16,6)

150,7

(39,2)

154,1

(28,0)

148,0

(28,1)

N-BR

157,9

(32,5)

157,9

(38,4)

136,9

(15,7)

142,1

(36,5)

148,7

(30,8)

N-BM

167,7

(42,6)

163,1

(22,8)

171,9

(24,7)

173,6

(38,7)

169,1

(32,2)

povprečje

160,3

(32,2)

155,9

(26,9)

154,2

(27,3)

153,9

(31,4)

desno zgoraj

calibri

georgia

calibri

georgia

povprečje

P-RB

167,0

(25,1)

161,7

(31,0)

142,7

(23,2)

140,4

(19,0)

153,0

(24,6)

P-MB

137,2

(17,1)

153,7

(40,9)

150,6

(26,6)

157,5

(26,1)

149,8

(27,7)

N-BR

144,2

(33,8)

153,9

(39,4)

147,9

(29,0)

145,4

(20,5)

147,9

(30,7)

N-BM

162,3

(22,5)

162,2

(18,6)

172,5

(42,4)

177,0

(43,1)

168,5

(31,7)

povprečje

152,7

(24,6)

157,9

(32,5)

153,4

(30,3)

155,1

(27,2)

Iz preglednice 24 je razvidno, da je bila na položaju levo zgoraj najhitreje procesirana pozitivna
barvna kombinacija z modrimi črkami in belo podlago (P-MB), na položaju desno zgoraj pa
negativna barvna kombinacija belih črk in rdeče podlage (N-BR). Glede na to, da je razlika v časih
med barvnima kombinacijama (P-MB in N-BR) na levem zgornjem položaju minimalna (0,7 ms)
lahko sklepamo, da je pri nestandardnih (priporočljivih) svetlobnih pogojih na manjšem zaslonu
bolj primerna negativna barvna kombinacija belih črk in rdeče podlage (N-BR).
Iz preglednice 24 je razvidno, da so se na levem zgornjem položaju za prikazovanje bolj primerne
majuskule (tako za pisavo calibri, kot georgia).
Razlika v časih med pisavama je majhna (0,3 ms), kar pomeni, da sta obe pisavi primerni za
prikazovanje napisov v barvnih kombinacijah v levem zgornjem položaju. Pri minuskulah pri
obeh pisavah na položaju levo zgoraj opažamo večjo razliko v hitrosti prepoznave med njima (4,4
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ms). Pri podrobnejšem pregledu rezultatov v desnem zgornjem položaju opažamo podobno
kakor pri levem. Tudi v tem primeru so bile majuskule ne glede na vrsto pisave hitreje
procesirane do ravni prepoznave kakor minuskule. Presenetljivo je, da so udeleženci v desnem
zgornjem položaju hitreje procesirali napise, ki so bili v minuskulah in v majuskulah podani v
pisavi calibri.
Podrobneje smo preverili statistične vplive, ki so prisotni zaradi različnih neodvisnih
spremenljivk, vključenih v eksperiment. V preglednici 25 so podani rezultati analize variance in
post-hoc analize. Rezultati kažejo, da je imel način prikaza statistično pomemben vpliv na hitrost
zaznavanja napisov (preglednica 25). Poleg načina prikaza se kot statistično pomembna pri
prepoznavanju napisov izkaže tudi uporaba barv oz. barvna kombinacija.
Interakcija med več spremenljivkami (pisava in način prikaza ter način prikaza in položaj) je
statistično pomembna. Glede na to, da je šlo za prikaz dveh različnih pisav, se je izkazalo, da je
interakcija med z načinom prikaza napisa v kratkem času pomembna. Poleg te interakcije je
pomembna tudi povezava med načinom prikaza in položajem napisa. Minuskule so bile tako v
povprečju bolje prepoznane, ko so bile prikazovane desno zgoraj, majuskule pa, ko so bile
prikazovane levo zgoraj.

Univerza v Ljubljani. Naravoslovnotehniška fakulteta. Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

72

Pušnik, N. Vpliv barve in tipografije na hitrost zaznavanja napisov na konvencionalni in mobilni televiziji.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

3 EKSPERIMENTALNI DEL

Preglednica 25: Rezultati analize variance pragov prepoznavanja v eksperimentu 3 (c2).
vir variabilnosti

SS

df

MS

T

212,45

1,00

212,45

napaka (T)

45087,25

19,00

2373,01

LC

16453,06

1,00

16453,06

napaka (LC)

5395,35

19,00

283,97

P

2856,68

1,00

2856,68

napaka (P)

12454,24

19,00

655,49

CC

15698,66

3,00

5232,89

napaka (CC)

61823,49

57,00

1084,62

T × LC

1335,26

1,00

1335,26

napaka (T × LC)

5059,19

19,00

266,27

617,74

1,00

617,74

napaka (T × P)

7814,38

19,00

411,28

T × CC

3297,73

3,00

1099,25

napaka (T × CC)

28889,53

57,00

506,83

LC × P

20181,77

1,00

napaka (LC × P)

9650,88

19,00

LC × CC

1463,66

T×P

napaka (LC × CC)
P × CC
napaka (P × CC)
LC × P × T
napaka (LC × P × T)
LC × P × CC
napaka (LC × P × CC)
LC × T × CC
napaka (LC × T × CC)
P × T × CC
napaka (P × T × CC)
LC × P × T × CC
napaka (LC × P × T × CC)

F

p

η p2

post-hoc

0,09

0,768

0,01

57,94

0,000

0,75

majuskule
< minuskule

4,36

0,050

0,19

levo zgoraj
< desno zgoraj

4,83

0,005

0,20

rdeča/bela
< bela/modra
< bela/rdeča
< modra/bela

5,02

0,037

0,21

1,50

0,235

0,07

2,17

0,102

0,10

20181,77

39,73

0,000

0,68

3,00

487,89

1,73

0,171

0,08

16070,13

57,00

281,93

1045,36

3,00

348,45

0,78

0,511

0,04

25539,61

57,00

448,06

139,40

1,00

139,40

,033

0,575

0,02

8151,01

19,00

429,00

371,29

3,00

123,77

0,32

0,813

0,02

22215,22

57,00

389,74

2233,92

3,00

744,64

2,03

0,119

0,09

20864,86

57,00

366,05

1080,35

3,00

360,12

0,96

0,419

0,05

21434,58

57,00

376,05

609,60

3,00

203,20

0,50

0,684

0,03

23147,44

57,00

406,09

OPOMBE: T − pisava, LC − minuskule/majuskule, P − položaj, CC − barvna kombinacija.

4.3.4

Primerjava pogojev – C1 in c1

Pri pogojih prikazovanja C1 in c1 smo zmanjšali število preverjanih pisav na dve (calibri, georgia)
in preverjali smo samo zgornja položaja. Dodane so bile štiri barvne kombinacije. Rezultati
kažejo, da je bila pisava calibri tako na večjem kot tudi na manjšem osrednjem delu zaslona
procesirana hitreje, ko smo jo prikazovali v minuskulah (preglednica 26).
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Preglednica 26: Pragi prepoznave (v ms) za pisave, načine prikaza in položaje (C1 in c1).
pragi prepoznave [ms]
večji osrednji del zaslona (C1)
calibri

manjši osrednji del zaslona (c1)

minuskule

majuskule

povprečje

minuskule

majuskule

povprečje

levo zgoraj

148,9

150,8

149,9

157,0

153,3

155,2

desno zgoraj

148,3

148,1

148,2

153,5

159,8

156,7

povprečje

148,6

149,4

155,2

156,6

minuskule

majuskule

povprečje

minuskule

majuskule

povprečje

levo zgoraj

150,2

149,5

149,9

154,3

155,6

154,9

desno zgoraj

153,2

150,3

151,8

153,9

155,9

154,9

povprečje

151,7

149,9

154,1

155,7

georgia

Pisava calibri je bila na večjem osrednjem delu zaslona hitreje procesirana na položaju desno
zgoraj, na manjšem osrednjem delu zaslona pa levo zgoraj (preglednica 26). Pisava georgia je bila
na večjem osrednjem delu zaslona hitreje procesirana v majuskulah, na manjšem delu zaslona pa
v minuskulah (preglednica 26). V obeh položajih je bila na manjšem osrednjem delu zaslona
pisava georgia v povprečju procesirana enako hitro.
Glede na lastnosti obeh pisav lahko sklepamo, da je do razlik v pragih prepoznave prišlo zaradi
njunih oblikovnih lastnosti. Ugotavljamo, da so udeleženci ne glede na položaj hitreje procesirali
pisavo calibri na večjem osrednjem delu zaslona, pisavo georgia pa na manjšem osrednjem delu
zaslona. Razlog za to bi lahko bil v oblikovnih lastnostih pisave georgia. Pisava calibri spada med
linearne pisave, pri katerih enaka podebelitev potez slabše vpliva na pomnjenje; ob hitrem branju
ni opaznih podrobnosti, ki bi lahko vplivale na hitrejše procesiranje, medtem ko so pri pisavi
georgia podrobnosti prisotne v obliki serifov in razlik v podebelitvi potez. Te lastnosti so lahko
vplivale na pridobljene rezultate.
Barvne kombinacije so vplivale na hitrost procesiranja napisov na zaslonu. Pri večjem osrednjem
delu zaslona rezultati kažejo (preglednica 27), da so udeleženci hitreje procesirali negativno
barvno kombinacijo, saj so pragi prepoznave pri tem nižji. Pri položaju levo zgoraj so bili ne glede
na vrsto pisave in način prikaza pragi prepoznave nižji v primeru kombinacije belih črk na rdeči
podlagi (N-BR). Časi procesiranja za zgornjem desnem položaju so bili najkrajši pri beli pisavi na
modri podlagi (N-BM). Pri obeh položajih opažamo prioriteto negativne barvne kombinacije.
Drugačne rezultate so pokazali eksperimenti, pri katerih smo barvne kombinacije preverjali na
manjšem osrednjem delu zaslona v standardnih in nestandardnih (priporočljivih) svetlobnih
pogojih. Pri standardnih svetlobnih pogojih so bili na obeh položajih (levo in desno) hitreje
procesirani napisi v pozitivni barvni kombinaciji – modre črke na beli podlagi (P-MB).
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Nestandardni (priporočljivi) svetlobni pogoji so glede na standardne podali neopredeljen
rezultat, saj so bili levo zgoraj hitreje procesirani napisi v pozitivni barvni kombinaciji (P-MB),
desno zgoraj pa napisi v negativni barvni kombinaciji (N-BR).
Preglednica 27: Pragi prepoznave (v ms) za pisave in barvne kombinacije (C1 in c1).
pragi prepoznave [ms]
večji osrednji del zaslona (C1)
barvna kombinacija

manjši osrednji del zaslona (c1)

levo zgoraj

desno zgoraj

levo zgoraj

desno zgoraj

P-RB

148,7

148,3

149,7

148,9

P-MB

149,2

152,2

146,8

147,5

N-BR

148,1

154,3

154,0

158,8

N-BM

153,5

144,9

169,7

167,9

Razlog za odstopanja med večjim in manjšim osrednjim delom zaslona (standardni svetlobni
pogoji) pri uporabi barvnih kombinacij lahko iščemo v različni velikosti osrednjega dela zaslona.
Večja prikazovalna površina osrednjega dela zaslona in manjša oddaljenost besed od središča sta
lahko na udeležence vplivali tako, da so ti na večjem osrednjem delu zaslona bolje procesirali
napise v negativni barvni kombinaciji, ker je temnejša barvna podlaga bele črke optično povečala.
Tako so pisave na večjem osrednjem delu zaslona bolj izstopale, kar posledično pomeni nižje
prage prepoznave.
4.3.5

Primerjava pogojev – c1 in c2

Primerjava pisave calibri na manjšem osrednjem delu zaslona pri standardnih pogojih osvetlitve
(c1) kaže nižje prage prepoznave napisov, ko so bili prikazovani na položaju levo zgoraj
(preglednica 28). Pri nestandardnih (priporočljivih) svetlobnih pogojih (c2) je ravno nasprotno:
napisi v pisavi calibri so bili hitreje procesirani na položaju desno zgoraj. Razlog za to razliko je
najverjetneje v različnih svetlobnih pogojih. Pri pisavi georgia pri standardnih svetlobnih pogojih
(c1) in nestandardnih (c2) svetlobnih pogojih ni razlike, ko primerjamo položaj levo zgoraj. V
obeh primerih je bil prag prepoznave enak (154,9 ms). Razlika se pojavi pri položaju desno zgoraj.
Standardni svetlobni pogoji (c1) so pripomogli k hitrejši prepoznavi pisave georgia na položaju
levo zgoraj (preglednica 28).
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Preglednica 28: Pragi prepoznave (v ms) za pisave, načine prikaza in položaje (c1 in c2).
pragi prepoznave [ms]
standardni pogoji (c1)
calibri

nestandardni pogoji (c2)

minuskule

majuskule

povprečje

minuskule

majuskule

povprečje

levo zgoraj

157,0

153,3

155,2

160,3

154,2

157,2

desno zgoraj

153,5

159,8

156,7

152,7

153,4

153,1

povprečje

155,2

156,6

156,5

153,8

minuskule

majuskule

povprečje

minuskule

majuskule

povprečje

levo zgoraj

154,3

155,6

154,9

155,9

153,9

154,9

desno zgoraj

153,9

155,9

154,9

157,9

155,1

156,5

povprečje

154,1

155,7

156,9

154,5

georgia

Mogoče je, da je osvetlitev, ki smo jo uporabili pri nestandardnih (priporočljivih) svetlobnih
pogojih, slabo vplivala na vidnost napisov, prikazanih v pisavi calibri. Razlika med položajema pri
nestandardnih svetlobnih pogojih je glede na standardne pogoje razmeroma visoka (4,1 ms). Ko
primerjamo minuskule in majuskule (preglednica 28) opazimo, da so bile pri standardnih pogojih
osvetlitve hitreje procesirane minuskule, pri nestandardnih pogojih pa majuskule. Ponovno
ugotavljamo večjo razliko v povprečnih časih (med minuskulami in majuskulami) pri
nestandardnih svetlobnih pogojih. Razlog za to bi lahko bil v velikosti prostora, ki ga zasedajo
minuskule in majuskule. Ob idealnih (laboratorijskih) svetlobnih pogojih lahko minuskule
dosegajo nižje prage prepoznave, ob nestandardnih svetlobnih pogojih pa so ti pragi višji.
Majuskule so zaradi večje površine kljub nestandardnim osvetlitvenim pogojem dobro vidne, kar
posledično pomeni nižje prage prepoznave.
Vpliv barvnih kombinacij na hitrost zaznavanja napisov v standardnih in nestandardnih
(priporočljivih) svetlobnih pogojih je prikazan v preglednici 29. V primeru rdeče pisave na beli
podlagi (P-RB) opažamo, da je čas procesiranja napisov ne glede na položaj predvajanja krajši pri
standardnih osvetlitvenih pogojih. Podobno velja tudi za modro pisavo na beli podlagi (P-MB).
Napisi v negativni barvni kombinaciji (bela pisava na rdeči podlagi (N-BR)) so bili hitreje kakor
pri standardnih procesirani pri nestandardnih svetlobnih pogojih. Razlog za to je morebiti rdeča
podlaga, ki predstavlja intenzivnejši in bolje viden dražljaj. Pri negativni kombinaciji bele pisave
na modri podlagi (N-BM) ugotavljamo, da je povprečen čas pri standardnih in nestandardnih
svetlobnih pogojih ne glede na položaj predvajanja napisa enak. Povprečen čas pri kombinaciji
bele pisave in modre podlage (N-BM) je daljši kakor pri beli pisavi na rdeči podlagi (N-BR). Modra
barva je torej v eksperimentu predstavljala manj intenziven dražljaj, ki tako v standardnih kot
tudi v nestandardnih svetlobnih pogojih ni vplival na udeležence.
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Preglednica 29: Pragi prepoznave (v ms) za pisave in barvne kombinacije (c1 in c2).
pragi prepoznave [ms]
standardni pogoji (c1)
barvna kombinacija

nestandardni pogoji (c2)

levo zgoraj

desno zgoraj

levo zgoraj

desno zgoraj

P-RB

149,7

148,9

158,5

153,0

P-MB

146,8

147,5

148,0

149,8

N-BR

154,0

158,8

148,7

147,9

N-BM

169,7

167,9

169,1

168,5

Bistvena ugotovitev ob primerjanju barvnih kombinacij na manjšem osrednjem delu zaslona pri
standardnih in nestandardnih svetlobnih pogojih je, da so bili pragi prepoznave pri napisih,
prikazanih v pozitivni barvni kombinaciji, v več primerih nižji. To bi lahko najbolj povezali z
velikostjo osrednjega dela zaslona. Pri pozitivni barvni kombinaciji so bili temnejši napisi na
svetlem ozadju videti manjši, medtem ko so bili napisi v svetli barvi na temnejši podlagi optično
večji. Možno je, da so bili napisi v tem primeru za področje opazovanja in oddaljenost opazovalca
od zaslona preveliki. Neustreznost negativne barvne kombinacije se odraža v višjih pragih
prepoznave. Ugotavljamo tudi, da se je v primeru manjšega osrednjega dela zaslona boljše
izkazala (pragi prepoznave so bili nižji) kombinacija med modro in belo barvo; v vseh primerih
modre črke na beli podlagi. Razlog za to je morda v značilnosti modre barve, ki ima v kombinaciji
z belo večji svetlostni kontrast kakor rdeče črke na beli podlagi.
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V doktorski disertaciji smo preučevali pisave, ki so primerne za uporabo na LCD zaslonu in se jih
pri podajanju informacij na zaslonu poslužujejo tudi različne televizijske hiše. Na podlagi analiz
smo izbrali pisave, ki so primerne in pogosteje v rabi pri postprodukciji televizijskih oddaj, kjer
poteka grafično opremljanje. Implementiranje napisov na televizijsko sliko, oglase in novice lahko
uvrstimo v področje grafičnega oblikovanja. S stališča uporabnosti je bilo dobrodošlo, da smo
preskuse opravljali na večjem (npr. televizija) in manjšem (npr. tablični računalnik) osrednjem
delu zaslona, saj so vsebine, namenjene prikazovanju na zaslonu, dostopne z vsako
multifunkcijsko napravo (pametni telefon, dlančnik, tablica, računalnik). S primerjavo dveh po
velikosti različnih osrednjih delov zaslona, kjer je potekalo predvajanje napisov, smo pridobili
podatke, s katerimi je možno predstaviti priporočila za pripravo zaslonskih napisov, ki bodo
uporabniku ob hitrem branju lahko predstavljali boljšo uporabniško izkušnjo.
Glavne ugotovitve raziskave, pridobljene z več eksperimenti, so, da je pisava s specifičnimi
oblikovnimi lastnostmi (vključenost serifov, razlika v podebelitvi potez, višji srednji črkovni pas,
večja protioblika), ki jih najdemo pri pisavi georgia, bolj primerna za prikazovanje kratkih
napisov na zaslonu ne glede na njegovo velikost. Podobno so ugotovili tudi Arditi in Cho (2005)
ter Beymer, Russel in Orton (2008), ki pravijo, da serifi predstavljajo majhno prednost, saj
povečajo beli prostor ob črki, ki dobro vpliva na vidnost besed in skrajša čas branja. Prag
prepoznave je bil v primerjavi s pisavami calibri, swiss 721, trebuchet, verdana, nižji pri pisavi
georgia. Pri nekaterih pogojih preverjanj se je pisava calibri zelo približala pragom prepoznave
pisave georgia. To lahko potrjuje tezo, da serifi v zelo majhni meri prispevajo k boljši čitljivosti
kratkih napisov.
Poleg izbire pisave je na hitrost procesiranja tričrkovnih napisov močno vplivala izbira načina
prikaza; prikaz besed v minuskulah, majuskulah ali stavčnicah. Pri majuskulah je opazen nižji
prag prepoznave ne glede na to, ali so bile prikazovane na večjem ali manjšem osrednjem delu
zaslona. Do podobne ugotovitve sta prišla tudi Arditi in Cho (2007), ki pa sta k temu dodala, da
majuskule za ljudi z slabšim ali okvarjenim vidom nasploh predstavljajo prednost v čitljivosti. O
tem, da so majuskule zaradi svoje strukture bolj vidne in čitljive, saj pokrivajo večjo površino, ki
je pomembna pri procesiranju kratkih napisov, govori še ena raziskava (Yu, idr. 2007).
Primerljivost se v določenih rezultatih kaže med majuskulami in stavčnicami. Izkazalo se je, da
ena majuskula v besedi (v našem primeru na začetku) lahko vpliva na višjo hitrost procesiranja,
saj so bili pragi prepoznave v nekaterih primerih nižji. Razlog za to vidimo v tem, da ljudje hitreje
fiksiramo pogled na majuskulo kot minuskulo zaradi površine, ki jo črka obsega. Dobro bi bilo
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preveriti, kakšen je čas procesiranja, če bi majuskulo namesto na prvo mesto postavili na drugo
ali tretje mesto v tričrkovni besedi. Zanimivo bi bilo poskusiti, ali položaj majuskule v besedi
lahko vpliva na hitrost procesiranja.
Minuskule so do ravni prepoznave procesirane počasneje kakor majuskule. Predvidevali smo, da
bodo napisi v minuskulah procesirani hitreje. Menili smo, da bo oblika besed, ki je vidna pri
uporabi minuskul, vplivala na hitrejše procesiranje, saj naj bi si ljudje boljše zapomnili obliko
besed predvsem takrat, ko so te prikazane v kratkih časih. Podobno je ugotavljal tudi Larson
(2004). Razlika v ascendrih, descendrih in višini srednjega črkovnega pasu tvori obliko besede, ki
je pri vidnosti in čitljivosti kratkih napisov pomemba. Kot primer napisov bi lahko podali npr.
imena mest (krajevne table, ki označujejo začetek in konec mesta). V tem primeru so vedno
uporabljene stavčnice, posledično imena mest vedno tvorijo obliko besede. Kljub temu ta morda
ne predstavljajo kratkih besed, saj nekatera sestojijo iz več črk in pokrivajo večje področje (npr.
Stockholm, Istanbul, Ljubljana). Menimo, da je za kratke (tričrkovne) besede boljša uporaba
majuskul (Cosky, 1976; Legge, idr., 2001; Nazir, idr. 1998), kar potrjujejo tudi naši rezultati.
Minuskule, ki imajo povečan srednji črkovni pas na velikost majuskul, so se glede na prage
prepoznave približale majuskulam, kljub temu pa v povprečju opažamo, da so udeleženci
eksperimentov hitreje zaznali napise, ki so bili prikazani v majuskulah. Ob preverjanju pisav
georgia, trebuchet in verdana so bili pragi prepoznave v nekaterih primerih podobni. Povečana
višina srednjega črkovnega pasu pri minuskulah torej pripomore k boljšemu in hitrejšemu
procesiranju le določenih pisav. Med gledanjem televizije se lahko pojavijo napisi, ki se v
zgornjem ali spodnjem delu zaslona pomikajo od desne proti levi strani (informacije o aktualnih
dogodkih, rezultati volitev, posledice naravnih katastrof ...). Hitrost pomikanja takšnega napisa
(besedila) je razmeroma visoka. V tem primeru majuskule običajno niso v uporabi. Priporočamo,
da se uporabi minuskule v večji velikosti, saj bodo napisi na ta način procesirani hitreje. Gledalci
bodo vsebini besedila ob manjših velikostih minuskul težje sledili, podajanje pomembnih
informacij bo okrnjeno. Pri predvajanju je pomemben tudi ustrezen izbor pisave, saj oblikovne
značilnosti pisav (povečan srednji črkovni pas, razlika v podebelitvi potez, večja protibolika črk)
pripomorejo k večji čitljivosti.
Zanimivo je, da položaji prikaza besed niso podali pričakovanih rezultatov. Glede na to, da smo
vajeni, da se napisi na televizijskem zaslonu v večji meri pojavljajo v spodnjem levem delu
zaslona, smo predvidevali, da se bo ta položaj tudi v naših eksperimentih izkazal najboljše.
Pričakovali smo, da bodo časi procesiranja najkrajši v primeru spodnjih položajev, predvsem
levega. Izkazalo se je, da so udeleženci hitreje procesirali napise, prikazane na zgornjih položajih.

Univerza v Ljubljani. Naravoslovnotehniška fakulteta. Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

79

Pušnik, N. Vpliv barve in tipografije na hitrost zaznavanja napisov na konvencionalni in mobilni telelviziji.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

4 ZAKLJUČKI

Predvidevamo, da je prvi razlog za hitrejše procesiranje napisov v zgornjem delu zaslona ta, da
so zgornji položaji predstavljali nov, nepričakovan dražljaj, ki je bolj pritegnil pozornost
udeležencev, drugi razlog vidimo v nemirnem sedenju udeležencev med opravljanjem poskusa.
Kljub opozorilu, naj sedijo čim bolj mirno, je to lahko predstavljalo prisiljeno držo, ki pa je niso
bili sposobni ohranjati skozi celoten poskus (dolžina posameznega poskusa je v povprečju trajala
od 10 do 30 minut). Posledica nekonsistentne drže se odraža na položaju oči glede na zaslon. V
več primerih je verjetno prišlo do situacije, da so bile oči nekoliko višje od središča zaslona, kar
bi lahko pomenilo, da je bila navidezna pot, ki so jo morali opraviti udeleženci v nekaterih
primerih krajša do zgornjih, kakor do spodnjih položajev. Posledica tega bi lahko bili nižji pragi
prepoznave besed, prikazovanih v zgornjem delu osrednjega dela zaslona. Tretji razlog za hitrejše
procesiranje napisov v zgornjem delu zaslona lahko iščemo v povezavi z uporabo osebnih
računalnikov, saj se pri tem vse vitalne funkcije sistemov in programov nahajajo v zgornjem delu
zaslona. Vsakodnevna uporaba računalnikov bi lahko vplivala na način gledanja televizije in
iskanje informacij na televizijskem zaslonu. Vseeno pa tega ne moremo z gotovostjo trditi. Bolj
verjetno je, da so udeleženci za procesiranje besed uporabljali periferni vid, in sicer tako, da
svojega pogleda niso povsem usmerili v prikazovani dražljaj (besedo). To lahko utemeljimo z
relativno kratkimi prikazovalnimi časi besed, saj bi bili ti verjetno daljši, če bi udeleženci ob
vsakem prikazu besede pogled dejansko usmerili v enega od kotov, kjer se je prikazala beseda.
Povprečni čas zaznave je v naših primerih znašal manj kot 160 ms; navadno naj bi reakcija na
nepričakovani dražljaj znašala okoli 200 ms (Ito, 2010). Primerljive rezultate smo dobili tako na
večjem kot na manjšem osrednjem delu zaslona.
Primerjave barvnih kombinacij kažejo, da so bili pragi prepoznave nižji pri negativnih
kombinacijah, ko smo jih prikazovali na večjem osrednjem delu zaslona. Ravno nasprotno je
opažanje pri manjšem osrednjem delu zaslona, saj so bili pragi prepoznave nižji za napise v
pozitivni barvni kombinaciji ne glede na uporabljene osvetlitvene pogoje. Hitrejše čase
procesiranja v negativni barvni kombinaciji na večjem osrednjem delu zaslona bi lahko povezali
z dejstvom, da temnejša podlaga naredi svetlejše črke optično večje. Pri manjšem zaslonu
opažamo nasprotno. Črke so zaradi pozitivne barvne kombinacije izgledale optično manjše. Ker
so bile črke enako velike na večjem in na manjšem osrednjem delu zaslona, so pri slednjem lahko
v negativni barvni kombinaciji glede na prikazovano področje izgledale prevelike. Pri pozitivni
barvni kombinaciji so bile črke optično nekoliko pomanjšane, kar bi lahko bil razlog za nižje prage
prepoznave besed v pozitivni barvni kombinaciji na manjšem osrednjem delu zaslona.
Kontrastno razmerje oz. jasnost prikazanih črk na podlagi je bilo v obeh barvnih kombinacijah
visoko. Zato lahko trdimo, da je bolj kot kontrastno razmerje na procesiranje informacij vplivala
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barvna kombinacija. Podoben odnos sta opisala tudi Chin in Ming (2006). Dzulkifli in Mustafar
(2013) sta opravila raziskavo, kjer sta podala rezultate o vplivu barve na pomnjenje. Ugotavljata,
da ima barva vpliv na višjo zmožnost pomnjenja. V našem primeru nismo neposredno preverjali,
kako dobro so si udeleženci zapomnili prikazane besede v določenih barvnih kombinacijah, kljub
temu pa smo neposredno z vnosom besed oz. pražnim dražljajem, kjer so bile določene besede
hitreje vidne, lahko predvideli, da ima barva vpliv na hitrost procesiranja informacij. Menimo, da
je to omejitev naše raziskave, ki bi jo bilo potrebno še nadgraditi v prid ugotovitve, kako barvne
kombinacije dejansko vplivajo na pomnjenje. V raziskavi bi se lahko osredotočili še na to, kako
različne barvne kombinacije vplivajo na vidnost napisov pri različnih velikostih črk. V
eksperimentih smo sicer opravili spremembe v velikosti napisov, vendar vseeno menimo, da bi
morali za ugotovitev o vplivu velikosti pisave na učinek uporabljene barvne kombinacije preveriti
različne velikosti minuskul, majuskul in stavčnic v različnih barvnih kombinacijah (Ojanpää in
Näsänen, 2003; Franken, 2015; Franken, idr., 2015).
Opozorili bi še na eno omejitev naših eksperimentov, različico pisav. V vseh pogojih so bile
uporabljene krepke črke, zato težko trdimo, da bi bili isti ali podobni rezultati doseženi tudi ob
uporabi navadnih ali kurzivnih črk. Raziskava avtorjev Shi in Pavlidis (1997) je pokazala, da so
bili časi procesiranja napisov daljši pri besedah, prikazovanih v navadni oz. kurzivni različici;
torej so bili pragi prepoznave pri besedah v krepki različici nižji. To potrjuje izbor različice pisave
za našo raziskavo, vendar se pri tem pojavi še omejitev, da so bile naše raziskave opravljene na
LCD zaslonu, medtem ko sta Shi in Pavlidis raziskave opravljala na CRT zaslonu. Nadaljnji
eksperimenti bi morali v pogoje prikazovanja vključiti še druge različice pisav (navadno,
kurzivno). Vzporednice med tremi različicami pisav bi lahko podale še natančnejše podatke o
uporabnosti pisav in barvnih kombinacij na zaslonu.
Z ustreznim izborom pisav, povečanim srednjim črkovnim pasom in ustreznim položajem na
zaslonu lahko v obeh načinih prikazovanja napisov vplivamo na krajše prikazovalne čase oz.
hitrejše procesiranje.
V zvezi s postavljenimi hipotezami podajamo naslednje ugotovitve.
−

Hipoteza 1: Linearne pisave bodo procesirane hitreje kot pisave s serifi.
Hipoteza ne drži, saj je pisava s serifi georgia do ravni prepoznave procesirana hitreje kakor
linearne pisave, vključene v eksperimente.

−

Hipoteza 2: Minuskule bodo procesirane hitreje kot majuskule.
Hipoteza ne drži, saj je bil povprečen čas procesiranja, ko so bile besede prikazane v
majuskulah, krajši.
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Hipoteza 3: Napisi na levi strani zaslona bodo procesirani hitreje kot na desni.
Hipoteza drži deloma. Čas procesiranja informacij med levim in desnim delom zaslona je
primerljiv. V spodnjem delu so bili napisi hitreje procesirani na levi strani osrednjega dela
zaslona, medtem ko so bili v zgornjem delu hitreje procesirani napisi na desni strani
osrednjega dela zaslona.

−

Hipoteza 4: Napisi v spodnjem delu zaslona bodo procesirani hitreje kot v zgornjem.
Hipoteza ne drži, saj je bil povprečen čas procesiranja napisov na zgornjih položajih ekrana
krajši.

−

Hipoteza 5: Negativna barvna kombinacija bo procesirana hitreje kot pozitivna.
Hipoteza drži deloma. Napisi v negativni barvni kombinaciji so imeli nižje prage
prepoznave, ko so bili prikazani na večjem osrednjem delu zaslona, medtem ko so bili na
manjšem osrednjem delu zaslona pragi prepoznave nižji pri pozitivni barvni kombinaciji.

−

Hipoteza 6: Hitrost procesiranja informacij bo višja na večjem kot na manjšem osrednjem
delu zaslona.
Hipoteza ne drži. V povprečju se čas procesiranja informacij med večjim in manjšim
osrednjim delom zaslona ni bistveno razlikoval. V določenih primerih so bile informacije
procesirane hitreje na večjem, v določenih primerih pa na manjšem osrednjem delu zaslona.

−

Hipoteza 7: V nestandardnih (priporočljivih) svetlobnih pogojih bo hitrost procesiranja
nižja.
Hipoteza drži. Primerjava rezultatov kaže, da so bile informacije pri nestandardnih
(priporočljivih) svetlobnih pogojih procesirane počasneje.

Za prikazovanje kratkih napisov kot primarnih dražljajev bolj priporočamo uporabo majuskul kot
pa minuskule ali stavčnice. Poleg tega je pomembno, da besede umestimo v zgornji del zaslona in
uporabljamo pisave, ki imajo izrazite oblikovne značilnosti. Te vplivajo na hitrejše procesiranje
napisov na zaslonu, ne glede na njegovo velikost. Pri izbiri barv v prvi vrsti upoštevajmo velikost
zaslona, na katerem bodo prikazani napisi. Na večjem zaslonu se boljše izkaže negativna, na
manjšem pa pozitivna barvna kombinacija. Ob upoštevanju navedenih dejavnikov lahko
pričakujemo hitrejše procesiranje informacij, ki se v omejenem času prikazujejo na zaslonih.
Vsi opravljeni eksperimenti so podali smernice, na podlagi katerih je mogoče pripraviti
priporočila. Kljub temu menimo, da bi se v prihodnje lahko raziskave razširile še na preverjanje
hitrosti procesiranja informacij, ko smo izpostavljeni različnim motečim dejavnikom, npr.
različnim tresljajem in hitro spreminjajočim se svetlobnim pogojem. S tem, ko bi v raziskovanje
zajeli tudi hitrost procesiranja informacij med tresenjem avtomobila, avtobusa, vlaka ali letala, bi
lahko pridobili še bolj točne podatke o tem, katere pisave, načini prikaza, položaji in barvne
kombinacije vplivajo na hitro procesiranje kratkih napisov. Predvsem pa bi bilo potrebno v
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raziskavo vključiti več ravni osvetlitve – od preosvetljenega do pretemnega prostora. Na ta način
bi lahko dobili podatke o tem, kako je hitro branje odvisno od premočne svetlobe (npr. uporaba
tabličnih računalnikov v naravi).
Pridobljene ugotovitve lahko uporaibmo za širše področje. Poleg televizije so podatki uporabni
tudi pri prikazovanju sporočil v obliki oglasnih pasic na spletnih straneh. Aplikacije, ki jih dnevno
uporabljamo na prenosnih telefonih, tablicah in osebnih računalnikih, lahko ponudijo boljšo
uporabniško izkušnjo z vključevanjem ugotovitev o uporabnosti pisav, položajev prikazovanja in
barvnih kombinacij. Ob upoštevanju priporočil lahko zagotovimo boljšo čitljivost napisov, ki se
za kratek čas prikazujejo na različnih zaslonih in s tem pripomoremo k boljši uporabniški izkušnji.
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6 PRILOGE

PRILOGE

Priloga A: Eksperiment 1 – A1
Preglednični prikaz slike 16 (str. 40).
Preglednica 30: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) za minuskule (A1).
minuskule
calibri
georgia
swiss 721
trebuchet
verdana
povprečje

levo zgoraj
160,5 (19,8)
154,4 (19,3)
162,6 (15,0)
157,8 (17,4)
158,3 (20,6)
158,7 (18,4)

pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
desno zgoraj
desno spodaj
levo spodaj
153,4 (24,3)
163,6 (20,6)
162,8 (18,2)
153,6 (23,8)
161,6 (15,3)
159,9 (17,2)
165,3 (19,0)
165,7 (13,2)
166,7 (18,2)
156,7 (19,7)
164,6 (13,1)
163,6 (17,4)
157,8 (22,2)
162,0 (13,4)
161,4 (20,9)
157,4 (21,8)
163,5 (15,1)
162,9 (18,4)

povprečje
160,1 (20,7)
157,4 (18,9)
165,1 (16,4)
160,7 (16,9)
159,9 (19,3)

Preglednični prikaz slike 17 (str. 41).
Preglednica 31: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) za majuskule (A1).
majuskule
calibri
georgia
swiss 721
trebuchet
verdana
povprečje

levo zgoraj
146,8 (24,7)
140,3 (27,7)
153,2 (22,4)
146,7 (23,1)
145,3 (23,5)
146,5 (24,3)

pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
desno zgoraj
desno spodaj
levo spodaj
148,5 (24,7)
154,0 (16,2)
153,0 (19,2)
135,9 (29,2)
146,1 (18,5)
146,3 (24,7)
149,6 (25,7)
158,4 (13,9)
157,5 (17,2)
142,1 (30,9)
154,1 (16,7)
154,0 (19,6)
145,0 (25,4)
155,2 (14,3)
146,8 (22,3)
144,2 (27,2)
153,6 (15,9)
151,5 (20,6)

povprečje
150,6 (21,2)
142,2 (25,0)
154,7 (19,8)
149,2 (22,6)
148,1 (21,4)

Preglednični prikaz slike 18 (str. 42).
Preglednica 32: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) za stavčnice (A1).
stavčnice
calibri
georgia
swiss 721
trebuchet
verdana
povprečje

levo zgoraj
153,2 (25,6)
149,3 (24,5)
161,9 (22,4)
151,8 (26,6)
155,9 (21,3)
154,4 (24,1)

pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
desno zgoraj
desno spodaj
levo spodaj
156,4 (25,9)
159,4 (20,1)
160,0 (18,9)
149,4 (29,3)
159,6 14,3)
160,1 (19,2)
163,6 (20,2)
164,9 (13,0)
167,0 (16,7)
153,3 (25,3)
157,6 (17,7)
161,1 (16,6)
157,7 (26,2)
157,6 (14,4)
159,9 (16,8)
156,1 (25,4)
159,8 (16,3)
158,0 (17,6)
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povprečje
157,3 (22,6)
154,6 (24,3)
164,4 (18,1)
156,0 (21,6)
157,8 (19,7)
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6 PRILOGE

Priloga B: Eksperiment 1 – a1
Preglednični prikaz slike 19 (str. 45).
Preglednica 33: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) za minuskule (a1).
minuskule
calibri
georgia
swiss 721
trebuchet
verdana
povprečje

levo zgoraj
161,0 (19,0)
154,8 (18,6)
162,1 (14,6)
157,6 (17,2)
159,3 (19,3)
158,9 (17,7)

pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
desno zgoraj
desno spodaj
levo spodaj
152,1 (22,7)
163,4 (20,3)
160,6 (19,2)
154,2 (22,5)
160,4 (15,3)
158,9 (16,7)
163,4 (18,3)
163,0 (14,1)
165,4 (17,9)
156,3 (19,1)
165,2 (12,3)
162,9 (17,1)
157,0 (20,9)
162,0 (13,2)
158,9 (21,9)
156,6 (20,7)
162,8 (15,0)
161,3 (18,0)

povprečje
159,3 (20,3)
157,1 (18,3)
163,5 (16,2)
160,5 (16,4)
159,3 (18,8)

Preglednični prikaz slike 20 (str. 45).
Preglednica 34: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) za majuskule (a1).
majuskule
calibri
georgia
swiss 721
trebuchet
verdana
povprečje

levo zgoraj
147,9 (20,3)
142,8 (25,1)
155,3 (22,6)
148,9 (22,9)
147,7 (21,1)
148,5 (22,4)

pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
desno zgoraj
desno spodaj
levo spodaj
149,5 (23,1)
154,3 (15,8)
152,6 (18,6)
137,3 (26,7)
146,9 (18,5)
145,9 (24,2)
148,1 (24,8)
161,2 (14,4)
157,2 (16,6)
142,0 (29,0)
155,0 (16,6)
154,2 (19,3)
145,2 (24,1)
156,4 (13,5)
145,3 (21,5)
144,4 (25,5)
154,8 (15,8)
151,0 (20,0)

povprečje
151,1 (19,5)
143,2 (23,6)
155,5 (19,6)
150,0 (22,0)
148,7 (20,1)

Preglednični prikaz slike 21 (str. 46).
Preglednica 35: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) za stavčnice (a1).
stavčnice
calibri
georgia
swiss 721
trebuchet
verdana
povprečje

levo zgoraj
153,1 (22,5)
148,8 (23,7)
161,5 (20,5)
154,7 (25,8)
156,1 (19,9)
154,8 (22,5)

pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
desno zgoraj
desno spodaj
levo spodaj
158,5 (24,1)
158,4 (19,6)
158,5 (19,0)
150,3 (27,3)
160,0 (15,3)
159,2 (19,2)
165,3 (17,8)
165,1 (12,9)
166,3 (16,6)
153,5 (25,4)
157,7 (17,5)
161,2 (16,5)
156,8 (26,3)
155,9 (14,3)
159,5 (16,6)
156,9 (24,2)
159,4 (15,9)
160,9 (17,6)
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povprečje
157,1 (21,3)
154,6 (21,4)
164,6 (17,0)
156,8 (21,3)
157,1 (19,3)
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6 PRILOGE

Priloga C: Eksperiment 1 – a2
Preglednični prikaz slike 22 (str. 48).
Preglednica 36: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) za minuskule (a2).
minuskule
calibri
georgia
swiss 721
trebuchet
verdana
povprečje

levo zgoraj
159,9 (17,2)
153,6 (23,8)
163,6 (17,4)
161,4 (20,9)
158,3 (20,6)
159,4 (20,0)

pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
desno zgoraj
desno spodaj
levo spodaj
153,4 (24,3)
163,6 (20,6) 160,5 (19,8)
146,1 (18,5)
162,6 (15,0) 161,6 (15,3)
165,3 (18,9)
166,7 (18,2) 165,7 (13,2)
156,7 (19,7)
162,6 (15,0) 161,9 (22,4)
157,6 (17,7)
167,0 (16,7) 166,7 (18,2)
155,8 (19,8)
164,5 (17,1) 163,3 (17,8)

povprečje
159,4 (20,5)
156,0 (18,2)
165,3 (16,9)
160,7 (19,5)
162,4 (18,3)

Preglednični prikaz slike 23 (str. 49).
Preglednica 37: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) za majuskule (a2).
majuskule
calibri
georgia
swiss 721
trebuchet
verdana
povprečje

levo zgoraj
148,7 (25,1)
146,3 (24,7)
155,6 (16,9)
157,5 (17,2)
153,0 (19,2)
152,2 (20,6)

pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
desno zgoraj
desno spodaj
levo spodaj
151,3 (22,4) 158,3 (20,2) 155,8 (18,6)
143,1 (29,9) 154,0 (19,6) 150,3 (24,7)
158,6 (33,1) 159,3 (16,7) 160,3 (26,3)
152,3 (25,6) 161,1 (16,9) 157,7 (21,4)
146,8 (24,7) 160,1 (16,8) 153,2 (20,7)
150,4 (27,1) 158,6 (18,0) 155,5 (22,3)

povprečje
153,5 (21,6)
148,4 (24,7)
158,5 (23,3)
157,2 (20,3)
153,3 (20,4)

Preglednični prikaz slike 24 (str. 50).
Preglednica 38: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) za stavčnice (a2).
stavčnice
calibri
georgia
swiss 721
trebuchet
verdana
povprečje

levo zgoraj
153,6 (23,8)
149,4 (29,3)
160,4 (31,4)
153,3 (25,3)
158,4 (13,9)
155,0 (24,7)

pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
desno zgoraj
desno spodaj
levo spodaj
156,7 (27,4) 164,5 (12,9) 163,6 (20,2)
151,8 (26,6) 156,4 (12,3) 158,3 (20,6)
162,3 (28,4) 167,0 (16,7) 164,0 (20,3)
151,8 (26,6) 160,3 (21,6) 159,7 (19,7)
157,6 (17,7) 159,2 (21,4) 161,3 (19,9)
156,0 (25,3) 161,5 (17,0) 161,4 (20,1)
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povprečje
159,6 (21,1)
154,0 (22,2)
163,4 (24,2)
156,3 (23,3)
159,1 (54,2)
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6 PRILOGE

Priloga D: Eksperiment 2 – B1
Preglednični prikaz slike 25 (str. 55).
Preglednica 39: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) pisav v različnih načinih (B1).
pisava
calibri
georgia
swiss 721
trebuchet
verdana
povprečje

pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
minuskule
majuskule
povprečje
144,7 (29,5)
138,7 (31,7)
141,7 (30,6)
144,5 (30,8)
145,2 (29,4)
144,9 (30,1)
159,2 (24,8)
160,6 (22,4)
159,9 (23,6)
145,6 (29,8)
147,3 (30,0)
146,5 (29,9)
147,5 (29,6)
146,6 (32,0)
147,1 (30,8)
148,3 (36,1)
148,0 (29,0)

Preglednični prikaz slike 26 (str. 56).
Preglednica 40: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) načinov in položajev (B1).
položaj
levo zgoraj
desno zgoraj
desno spodaj
levo spodaj
povprečje

pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
minuskule
majuskule
povprečje
145,0 (29,0)
148,3 (26,7)
146,7 (27,9)
144,7 (32,5)
143,1 (32,4)
143,9 (32,5)
154,1 (23,5)
151,9 (25,9)
153,0 (24,7)
149,4 (30,5)
147,4 (31,4)
148,4 (31,0)
148,3 (28,9)
147,7 (29,1)
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6 PRILOGE

Priloga E: Eksperiment 2 – b1
Preglednični prikaz slike 27 (str. 58).
Preglednica 41: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) pisav v različnih načinih (b1).

calibri
georgia
swiss 721
trebuchet
verdana
povprečje

pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
minuskule
majuskule
povprečje
146,9 (28,8)
141,6 (29,6)
144,2 (29,2)
145,2 (30,7)
142,9 (31,1)
144,0 (30,9)
156,1 (25,9)
159,3 (21,5)
157,7 (23,7)
146,5 (29,3)
154,0 (27,3)
150,3 (28,3)
143,0 (31,9)
144,5 (34,2)
143,7 (33,1)
147,5 (29,3)
148,5 (28,7)

Preglednični prikaz slike 28 (str. 59).
Preglednica 42: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) načinov in položajev (b1).
položaj
levo zgoraj
desno zgoraj
desno spodaj
levo spodaj
povprečje

pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
minuskule
majuskule
povprečje
148,1 (28,2)
149,7 (27,6)
148,9 (27,9)
143,6 (32,2)
145,7 (30,4)
144,7 (31,3)
149,8 (26,2)
149,9 (26,8)
149,9 (26,5)
148,5 (30,6)
148,4 (30,2)
148,5 (30,4)
147,5 (29,3)
148,5 (28,8)
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6 PRILOGE

Priloga F: Eksperiment 2 – b2
Preglednični prikaz slike 29 (str. 62).
Preglednica 43: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) pisav v različnih načinih (b2).
pisava
calibri
georgia
swiss 721
trebuchet
verdana
povprečje

pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
minuskule
majuskule
povprečje
146,6 (29,1)
142,4 (28,8)
144,5 (29,0)
145,5 (30,4)
142,1 (31,9)
143,8 (31,2)
156,1 (26,0)
159,3 (21,5)
157,7 (23,8)
146,5 (29,3)
150,7 (29,3)
148,6 (29,3)
143,0 (31,9)
147,9 (32,3)
145,5 (32,1)
147,5 (29,3)
148,5 (28,8)

Preglednični prikaz slike 30 (str. 62).
Preglednica 44: Pragi prepoznave (v ms) in standardni odkloni (SD) načinov in položajev (b2).
položaj
levo zgoraj
desno zgoraj
desno spodaj
levo spodaj
povprečje

pragi prepoznave [ms] in standardni odkloni
minuskule
majuskule
povprečje
148,1 (28,2)
149,1 (28,3)
148,6 (28,3)
143,6 (32,2)
146,4 (29,7)
145,0 (31,0)
149,8 (26,2)
149,9 (26,8)
149,9 (26,5)
148,5 (30,6)
148,4 (30,2)
148,5 (30,4)
147,5 (29,3)
148,5 (28,8)
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