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Turinys 

Informacijos architektūra 

• Informacinių erdvių projektavimas 

• Struktūra,  navigacija, paieška ir 
ženklinimas 

Gestalt principai 

• informacijos  išdėstymo dėsniai 
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Oro uostų informacijos erdvės 

• Ekranai rodantys išvykimo ir 
atvykimo laiką ir  vartus 

• Informaciniai ženklai 

– Vartų numeriai,  

– Krypties ženklai 

– Informacijos simboliai 

• Informacijos centrai 

• Garso skelbimai 
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Informacinių erdvių savybės  

• Kintamumas 

– Pasirinkti ontologiją, išlaikančią esminę struktūrą 

• pvz. traukinių tvarkaraštis, akcijų biržos 
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Informacinių erdvių savybės  

• Dydis – informacinių vienetų skaičius 

– Daugelio smulkių elementų ontologija 

• Judėjimas tarp objektų 

– Stambesnių elementų ontologija 

• Ieškoma elemento vieta stambiame objekte 

– Kas geriau: persukinėti ilgą straipsnį ar skaityti 
puslapiuotą? 
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Informacinių erdvių savybės  

• Koncepciniai objektai 

– Svetainės, interneto puslapiai, nuorodos, 
paveikslai, pdf dokumentai, Wordo dokumentai ir 
kt. 

• Fiziniai objektai 

– Naršyklės, mygtukai, slinkties juostos, žymimosios 
akutės, žymimieji langeliai, meniu, ... 

• Kuo geresnis atitikimas – tuo patogesnė 
sąveika 
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Informacijos organizavimas 

Gould’s Book Arcade  Žvalgymas bibliotekoje 
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Kas yra informacijos architektūra? 

1. Bendrų informacinių aplinkų struktūrinis 
projektavimas.  

2. Organizavimo, ženklinimo, paieškos ir navigacijos 
sistemų integravimas.  

3. Panaudojamų ir lengvai paieškomų informacinių 
produktų ir patirčių formavimas.  

4. Metodika, skirta pateikti projektavimo ir  
architektūros principus.  
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Knygos ir tinklalapio skirtumai 

IA sąvoka Knygos Tinklalapis 

Komponentai Viršelis, pavadinimas, 
autorius, skyriai, poskyriai, 
puslapiai, puslapių 
numeriai, turinys 

Pagrindinis puslapis, 
navigacijos meniu, saitai, 
svetainių žemėlapiai, 
paieška 

Matmenys Dvimačiai puslapiai, 
pateikti vienas po kito 

Daugiamatė informacinė 
erdvė su hipertekstine 
navigacija 

Ribos Apčiuopiamos ir baigtinės 
su aiškia pradžia ir pabaiga 

Neapčiuopiamos su 
neaiškiomis sienomis, 
nukreipiančiomis  į kitas 
svetaines 
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Bibliotekos ir tinklalapio skirtumai 

IA sąvoka Bibliotekos Interneto svetainė 

Tikslas Suteikia priėjimą prie gerai 
apibrėžto atspausdinto 
turinio  

Suteikia priėjimą prie 
turinio, parduodamų 
produktų, leidžia 
transakcijas, 
bendradarbiavimą ir t.t. 

Įvairiarūšiškumas Įvairūs knygų, žurnalų, 
muzikos, programinės 
įrangos, duomenų bazių  
rinkiniai 

Įvairiapusiški multimedijos, 
dokumentų tipų ir formatų 
rinkiniai 

Centralizacija Centralizuotos operacijos, 
dažniausiai viename arba 
keliuose bibliotekos 
pastatuose 

Decentralizuotos 
operacijos, su svetainės 
dalimis, palaikomomis 
nepriklausomai viena nuo 
kitos 
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Informacijos architektūra (IA) 

• Tai programų sistemų ar svetainių 
struktūros ir funkcinių galimybių 
organizavimas, siekiant palengvinti 
intuityvią paiešką. 
– Terminą įvedė Richard Saul Wurman (1975) 

• Problema 
– Informacinių technologijų naudojimas vis 

labiau susiveda į informacijos ir funkcijų 
paiešką. 
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Intuityvi architektūra neatsiranda atsitiktinai 



Kas nėra IA? 

• Grafinis dizainas NĖRA informacijos 
architektūra. 

• Programinės įrangos kūrimas NĖRA 
informacijos architektūra. 

• Panaudojamumo inžinerija NĖRA informacijos 
architektūra. 
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Kiek verta IA? 

• informacijos radimo kaina; 

• informacijos pasigedimo kaina; 

• mokymosi vertė; 

• sukūrimo kaina; 

• priežiūros kaina; 

• apmokymo kaina; 

• Prekės ženklo vertė 
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IA sąvokos 
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IA sistemos 
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IA dokumentavimas 
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Efektyvi IA 

• Kontekstas 
– Verslo tikslai, finansavimas, 

politika, kultūra, 
technologijos, resursai 

• Turinys 
– Dokumentų/duomenų 

tipai, turinio objektai, 
egzistuojanti struktūra  

• Naudotojai 
– Auditorija, užduotys, 

būdingi informacijos 
paieškos poelgių šablonai, 
patirtis  
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Kontekstas 

Turinys Naudotojai 



IA projektavimo stiliai 

• Iš viršaus žemyn 
– Prieš apibrėžiant svetainės struktūrą formuluojama  

– verslo strategija,  

– naudotojų tikslai,  

– aukšto lygio svetainės struktūra. 

• Iš apačios į viršų 
– Konkrečių turinio ryšių projektavimas,  realizuojant 

konkrečius informacijos paieškos scenarijus,  

– aukštesnio lygio hierarchijos formavimas 

• Abi strategijos yra naudojamos kuriant IA 

23 



IA iš viršaus žemyn 

• Pateikti atsakymus į naudotojui rūpimus 
klausimus:  
1. Kur aš esu?  

2. Kaip susirasti tai ko noriu? 

3. Kaip naviguoti svetainėje? 

4. Kas svarbaus/unikalaus šioje organizacijoje? 

5. Kas čia vyksta? 

6. Kokia informacija prieinama šioje svetainėje? 

7. Kaip galima susisiekti su svetainės šeimininkais? 
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IA iš apačios–aukštyn 

• Dažniausiai pasireiškia per patį turinį, t.y. jo 
struktūrą ir išdėstymą. Žymės, rikiavimas ir 
struktūra atsako naudotojui į šiuos klausimus: 

– Kur aš esu? 

– Kas čia yra? 

– Kur dar iš čia galiu nukakti? 

• Tinka mažesnio  
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Pavyzdys: receptas 

ingredientai 

recepto pavadinimas 

procesas 

nuoroda į susijusį straipsnį 



IA kategorizacija 

• Organizavimo sistemos 
– būdai grupuoti turinį: hierarchijos, taksonomijos. 

• Navigacijos sistemos 
– Būdai keliauti per informaciją 

• hierarchiniai meniu, subkategorijos. 

• Paieškos sistemos 
– būdai ieškoti informacijos 

• formuluojant paieškos užklausas ir pan. 

• Ženklinimo sistemos 
– Naudojama terminija 

• moksliniai terminai, buitinė kalba, žargonas. 
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IA komponentai 
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Organizavimo sistema 

Navigacijos sistema 

Ženklinimo sistema 

Paieškos 

sistema 



Alternatyvi IA kategorizacija 
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Browsing Aids 

Search Aids 

Content & Tasks 

Invisible Components 

• Naršymo priemonės  

• Paieškos priemonės 

• Turinys ir užduotys 

• Nematomi komponentai  

 



Naršymo priemonės 

• Organizavimo sistemos 
– hierarchijos, taksonomijos ir pan. 

• Navigacijos sistemos 
– pvz., atgalinio kelio nuorodos (“breadcrumbs”). 

• Lokalios navigacijos sistemos  
– navigacija atskiroje informacijos porcijoje. 

• Svetainės medis/turinys  
– nuorodų rinkinys į pagrindinius (visus) svetainės turinius. 

• Dalykinės rodyklės  
– išrikiuotos nuorodos, pvz., pagal abėcėlę. 

• Temų orientyrai  
– nuorodos į temas, susijusias su einamuoju turiniu. 

• Svetainės vedliai  
– nuoseklių žingsnių navigacijos sistema. 

• Konteksto navigacinė sistema  
– nuorodos įterptos į tekstą, vedančios į turinius susijusius su svarbiausiais tekste pasitaikiusiais 

terminais. 

Organization systems 

Site-wide navigation systems 

Local navigation systems 

Sitemaps/tables of contents 

Site index 

Site guides 

Site wizards 

Contextual navigation systems 



Paieškos priemonės 

• Paieškos interfeisas 
– kaip svetainei pateikiama paieškos užklausa. 

• Užklausų kalba 
– užklausos gramatika, loginiai operatoriai (OR, AND, NOT), paieškos laukai 

(AUTHOR=“Biliūnas”). 

• Užklausų konstruktoriai 
– padidina paieškos našumą (rašybos tikrinimas, galūnių nukirtimas, susijusių terminų 

įtraukimas). 

• Paieškos algoritmai 
– paieškos variklis, kuris nustato kurie rezultatai geriausiai atitinka užklausą (Google 

PageRank). 

• Paieškos zonos 
– paieška siauresnėje svetainės turinių aibėje. 

• Paieškos rezultatai 
– koks kiekis, kaip išdėstyti ir kokie turiniai pateikiami kaip rezultatai. 

Search interface 

Query language 

Query builders 

Retrieval algorithms 

Search zones 

Search results 



Turinys ir užduotys 

• Antraštės 
– turinio žymenis. 

• Įterptos nuorodos 
– tekstas, reprezentuojantis pasiekiamą turinį. 

• Įterpti metaduomenys 
– indeksuoti duomenys, kuriuos galima naudoti pvz., paieškoje. 

• Porcijos  
– turinio dalys (pvz., skyriai). 

• Sąrašai  
– tarpusavyje susijusių turinių sekos. 

• Nuoseklumo priemonės 
– užuominos apie proceso būseną (pvz., 3 iš 8). 

• Identifikatoriai  
– užuominos apie naudotojo būvimo vietą  

– pvz., logotipai, atgalinio kelio nuorodos ir pan. 

 

Headings 

Embedded links 

Embedded metadata 

Chunks 

Lists 

Sequential aids 

Identifiers 



Nematomi komponentai 

• Žodynai/žinynai (Controlled vocabulary/ thesauri): 
sinonimų žodynai, thesauri apima platesnės arba 
siauresnės reikšmės terminus. 

• Paieškos algoritmai (Retrieval algorithms): reitinguoja 
paieškos rezultatus pagal tinkamumą, svarbumą. 

• Viršiausi rezultatai (Best bets): iš anksto apibrėžti tam 
tikri paieško rezultatai, kurie pagal tam tikrą užklausos 
formuluotę, visada rodomi sąrašo priekyje. 



Organizavimo sistemos 

Organization Systems 



Organizavimo sistemos 

• Supratimo esmė – tinkama klasifikacija 

• Problemos 
– Dviprasmiškumas  

• žodžiai turi kelias prasmes, kai kurias sąvokas sunku priskirti vienai sričiai. 

– Nevienarūšiškumas 
• ta pati informacija gali būti sudaryta iš skirtingo formato komponentų 

(tekstas, grafika, video ir t.t.) 

– Skirtingi požiūriai 
• žmonės skirtingai kategorizuoja informaciją, naudoja skirtingus terminus. 

– Vidaus politika 
• neretai organizacijos savo svetainėse IA projektuoja pagal savo politiką, o 

ne pagal jos naudotojų poreikius. 

 

 



Organizavimo sistemos 

• Organizavimo schemų ir struktūrų kombinacija 
– Organizavimo schemos apibrėžia bendras turinio 

charakteristikas ir grupavimo strategiją. 
• Griežtos organizavimo schemos – dalina informaciją į 

nepersidengiančias dalis. 

• Negriežtos organizavimo schemos – dalina informaciją į 
dalis į persidengiančias dalis. 

– Organizavimo struktūros apibrėžia tipus ir sąryšius 
tarp turinio elementų ir jų grupių, nulemia kaip 
naudotojas judės svetainėje. 



Griežtos organizavimo schemos 

• Abėcėlinė: naudojama telefonų knygoje, 
žodynuose ir enciklopedijose, bibliotekose, 
kataloguose ir t.t. 

• Chronologinė: naudojama spaudos leidinių, 
žurnalų archyvuose, istorijos knygose. 

• Geografinė: naudojama informacijai apie orus, 
politiką, socialinius ir ekonominius klausimus, 
priklausomus nuo geografinės padėties.  

 



Negriežtos organizavimo schemos 
• Temos  

– schema naudojama geltonuosiuose puslapiuose, paskaitose  

• Užduoties 

– informacija organizuojama pagal procesus, funkcijas;  
• Teksto rengimo  priemonėse – edit, insert, format, ...;  

• Elektroninėse aukcionuose – pirkti, parduoti 

• Auditorijos 

– bankuose – privatiems,  verslo klientams;  

– universitetuose – stojantiesiems, studentams, darbuotojams. 

• Metaforos: desktop, folder, file. 

• Mišrios: kelių schemų deriniai. 



Pavyzdys: metaforos 



Organizavimo struktūros 

• Hierarchija: dažnai naudojama organizuojant 
informaciją. Pvz., šeimos genealoginis medis, 
biologinis skirstymas į karalystes, klases. 

• Duomenų bazės modelis: informacija 
saugoma, kaip įrašų aibė, įrašų laukai 
indeksuojami ir pagal juos galima ieškoti. 

• Nuorodų sistema (hypertext): ją sudaro 
informacijos elementai ir nuorodos tarp jų. 



Diana 

Paulius 

Aistė 

Linas 

Birutė 

Tomas 

Elena 



Socialinis klasifikavimas 

• Naudojami terminai folksonomija, tagging;  

• Naudotojai patys klasifikuoja, kuria žymenis; 

• Išpopuliarėjo su socialiniais tinklais.  

• Žymių debesys taip pat įeina į šia kategoriją. 

 



Ženklinimo sistemos 

Labeling Systems 



Ženklinimo sistemos 

• Žyma apibrėžia informacijos porciją 

– gali būti tekstinė ar grafinė 

• Tekstinių žymų tipai: 

– Konteksto nuorodos: tekstas atstovaujantis 
informacijai kitame puslapyje. 

– Antraštės: įvardina tekstą esantį žemiau. 

– Navigacijos punktai: ženklina meniu 
alternatyvas. 

– Indeksai: raktažodžiai, žymos atstovaujančios 
turinį naršant, ieškant. 



Žymėjimo sistemos kūrimas 

• Turinio analizė 
– Dalykiniuose dokumentuose išskiriami dalykinę sritį 

apibūdinančiai raktažodžiai. 

• Turinio autoriai – IA konsultantai  
– jie yra dalykinės srities ekspertai 

• Būsimi naudotojai 
– Kortelių rūšiavimas 
– Naudotojų veiklų scenarijai 
– Netiesioginis rinkimas 

• Pavyzdžiui, paieškos užklausos 

 



Rekomendacijos ženklinimui 

• Stilius: rašyba, skyryba... 

• Pateikimas: spalva, šriftas... 

• Sintaksė: daiktavardžiai, veiksmažodžiai, ... 

• Stambumas ar granuliarumas 

• Visapusiškumas:  

– kategorijos turi padengti visą dalykinę sritį 

• Auditorija: mokslinė ar buitinė 



Efektyvios IA kūrimas 

1. Suprasti kontekstą ir siūlomą turinį. 
2. Atlikti kortelių rikiavimo pratimus su naudotojų atstovais ir pateikti 

išvadas 
3. Išanalizavus rezultatus suprasti pasikartojančius grupavimo ir 

žymėjimo šablonus 
4. Sukurti eskizinę struktūrą 
5. Panaudojamumo tikrinimai 
6. Kartoti 2-5 veiksmus, kol panaudojamumo vertinimai atitiks 

sėkmės kriterijus 
7. Sukurti svetainės struktūrą. 
8. Atlikti pažintinę peržvalgą esminėms paieškos užduotims 
9. Jei resursai leidžia testuoti popierinį eskizą su naudotojais 
10. Sukurti svetainės šabloną 
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GESTALT PRINCIPAI 
Informacijos organizavimas 
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Gestalt principai 

• Artumas proximity 

• Tolydumas continuity 

• Visumos dalis part-whole 

• Panašumas similarity 

• Užbaigtumas closure 

– pratęsimas 

• Paprastumas 

• Simetrija 

• Lygiagretumas 
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Gestalt principai 

• Artumas proximity 

– Mygtukų išdėstymas 
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Gestalt principai 

• Visumos dalis  

– Bendras regionas 
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Gestalt principai 

• Užbaigtumas closure 

– intuityviai papildome  ir 
„uždarome“ objektus į  vieną 
visumą 
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Gestalt principai 

• Pratęsimas 

– Tik pažiūrėjus matomi 
stulpeliai, tačiau norint 
suprasti turinį, reikia 
skaityti eilutėmis 

– Netinkamas 
išdėstymas trukdo  
suvokimą 
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Gestalt principai 

• Tolydumas continuity 
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Gestalt principai 

• Panašumas similarity 

– panašūs elementai turi 
panašią prasmę 
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Gestalt principai 

• Kaip pagerinti šių langų suvokimą, remiantis 
Gestalt principais? 
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Gestalt principai 

• Simetrija 
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Gestalt principai 

• Paprastumas 
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Gestalt principai 

• Lygiagretumas 
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Reziumė 

• Intuityvumas 
– funkcijos atpažįstamos, o ne atsimenamos 

• Gestalt principai 
– minimalizmas ir atpažįstamumas 

• Erdvinė orientacija 
– Rodyti bendrą ir detalų vaizdus 
– Atsargiai kurti trimačius interfeisus 

• Dėmesio sutelkimo būdai 
– netrukdo naudotojui atlikti užduotis 
– patraukia dėmesį  tik svarbiausiai informacijai 
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Medžiaga 

• Iain Barker. What is information architecture? 
– http://www.steptwo.com.au/papers/kmc_whatisinfoarch/i

ndex.html 

• http://www.d.umn.edu/itss/support/Training/Online/
webdesign/architecture.html  

• http://semanticstudios.com/publications/semantics/00
0010.php  

• http://www.usabilityfirst.com/about-
usability/information-architecture/  

• Alan Cooper, Reimann Robert, Dave Croni. 
 About face 3: the essentials of interaction design. 
Wiley, 2007 
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Klausimų pavyzdžiai 

• Kas yra informacijos architektūra? 

• Kokius komponentus apima informacijos 
architektūra?  

– paskaitoje pristatomos kelios sistemos, pateikite kurią nors 
vieną. Komponentus trumpai paaiškinkite. 

• Į kokius naudotojo klausimus turi atsakyti 
informacijos architektūros komponentai? 

• Kaip Gestalt principai padeda kurti interfeisus? 
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