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Projektowanie zorientowane na 
użytkownika 

Projektowanie architektury informacji =



Architektura informacji

• Dziedzina
• Sztuka
• Profesja
• Punkt widzenia



Cele i zadania architektury informacji

Pomagać ludziom odnajdywać to czego chcą,
Zadania AI:
 tworzenie taksonomii, metadanych, etykiet
 wykonywanie systemów wyszukiwania
 budowanie nawigacji z zachowaniem poczucia 

orientacji
 opracowywanie obiegu treści
 wspieranie użytkowników

L. Rosenfeld
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Pięć przykładów najczęstszych zachowań 
informacyjno-wyszukiwawczych

1. Kupowanie produktów
2. Odnajdywanie informacji w bibliotece 
3. Stawianie zakładów na wyścigach konnych 
4. Znajdowanie przepisów prawnych
5. „Chcę wiedzieć więcej nt. raka”

Donald . O’Case



Opis książki
Księgarnia internetowa



Opis książki 2
OPAC Virtua VTLS



Funkcje katalogu biblioteki 
Charles A. Cutter (1904)

1. Umożliwienie odnalezienia książki, za 
pomocą następujących kryteriów: autor, 
tytuł, dziedzina.

2. Pokazywanie zasobów biblioteki: poprzez 
podanie autora, dziedziny lub rodzaju 
literatury.

3. Pomoc w wyborze książki według: numeru 
wydania, charakteru (literatury lub 
tematyki)

Rules for a Dictionary Catalog, 4th ed. Washington, DC. 1904



Minęło sto lat…

To jest pani Mazurska – była bibliotekarką, 
teraz jest naszą wyszukiwarką…



Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

• Użytkownicy:  14 000
• Bibliotekarze: 45 osób
• Zasoby: 405 000 (książki, czasopisma, 

audiobooki, e-dokumenty)
• Strona WWW: www.up.krakow.pl/biblio
• OPAC: VTLS Virtua od 1997 r.

http://www.up.krakow.pl/biblio�


Architektura informacji 
Virtua VTLS

Organizacja 
treści



Architektura informacji (2)
Virtua VTLS

Nawigacja



Architektura informacji (3)
Virtua VTLS

System 
wyszukiwania



Cele badań

• Ułatwić dostęp do zasobów biblioteki 
poprzez stronę internetową

• Zbadanie sposobów, jakimi użytkownicy 
posługują się stroną internetową oraz 
katalogiem elektronicznym

• Odpowiedź na pytanie: czy użytkownicy za 
pomocą witryny biblioteki są w stanie 
odszukać informacje nt. książek, czasopism 
lub usług bibliotecznych?



Pytania badawcze

Jakie są najczęstsze zadania, które użytkownicy próbują 

zrealizować na stronie biblioteki?

• Próbują wypożyczyć książkę.

• Sprawdzić dostępność danego tytułu (książki lub czasopisma).

• Próbują dowiedzieć się czegoś nt. usług biblioteki

• Chcą się zapisać do biblioteki

W jaki sposób realizują zadania?

• Za pomocą strony WWW/katalogu biblioteki

• Używając innych źródeł niż strona WWW

• Pytając bibliotekarza.



Badania wstępne wykorzystania katalogu 
online

• Krok 1. wyodrębnienie najpopularniejszych 
opcji wyszukiwawczych katalogu

• Krok 2. Określenie czy i jak użytkownicy 
rozumieją znaczenie poszczególnych etykiet 
opcji wyszukiwawczych



Próba badawcza i metody

• 40 badanych – studenci IINiB Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie

• Formularz ze zrzutem ekranu formularza 
wyszukiwawczego katalogu

• Kwestionariusz ankiety zawierający etykiety 
opcji wyszukiwawczych

• Miejsce badań: IINiB



Virtua VTLS interfejs wyszukiwawczy
stan maj 2009



Katalog Virtua VTLS 
opcje wyszukiwawcze
• Wyszukiwanie proste/indeksy (browse search):  

wyszukiwanie w indeksach: autorów , tytułowym, 
przedmiotowym 

• Wyszukiwanie złożone (keyword search): szukanie za pomocą 
słów kluczowych występujących w indeksowanych polach opisu 
bibliograficznego,

• Wyszukiwanie w hasłach (heading keyword search): 
wyszukiwanie za pomocą słów występujących w hasłach: 
autorskich, tytułowych i przedmiotowych. Rezultatem 
wyszukiwania jest indeks z hasłami, w których wystąpiły 
szukane słowa,

• Wyszukiwanie rozproszone (broadcast search): 
wyszukiwanie  jednoczesne w katalogach innych bibliotek,

• Wyszukiwanie zaawansowane (expert search): dokładne 
wyszukiwanie przy użyciu kombinacji słów kluczowych, 
kategorii, operatorów i nawiasów okrągłych.



1. Arkusz ze zrzutem formularza katalogu



2. Kwestionariusz ankiety z etykietami opcji
wyszukiwawczych



Najczęściej wskazywane opcje katalogu 
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Pięć najczęściej stosowanych opcji 
wyszukiwawczych
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Rozumienie znaczenia etykiet
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Problemy z definicją

• Wyszukiwanie zaawansowane
Użytkownicy uznawali, że ta opcja 
wspierana jest rozbudowanym interfejsem, 
wspieranym operatorami logicznymi 
Boole’a

• Wyszukiwanie rozproszone
Badani nie umieli zdefiniować poprawnie tej 
opcji lub pozostawiali ją  pustą.



Rezultaty

• Schowek i Pomoc były opcjami 
rozumianymi poprawnie przez 93% 
badanych (37 osób)

• Wyszukiwanie proste/indeksy było 
poprawnie definiowane przez 68% 
badanych

• Wyszukiwanie złożone było definiowane 
poprawnie przez 52% studentów.



Katalog BG UP po modernizacji



Katalog BG UP po modernizacji (2)



Wnioski
• Większość użytkowników stosowała tylko 3 

opcje wyszukiwawcze z pięciu dostępnych –
warto rozważyć, czy potrzebne są wszystkie w 
jednym formularzu wyszukiwawczym.

• Stosowanie fachowego żargonu bibliotecznego 
oraz nieodpowiednie przetłumaczenie 
niektórych etykiet mogło być przyczyną 
nieporozumienia w ich interpretacji.

• Użytkownicy niedoceniali w początkowej fazie 
wdrożenia nowego formularza, ponieważ 
musieli uczyć się ponownie jego obsługi.



Dziękuję,

Stanisław Skórka

skorka@up.krakow.pl
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