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Turinys

Informacijos architektūra

•Informacinių erdvių 
projektavimas

•Struktūra,  navigacija, paieška 
ir ženklinimas
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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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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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Informacijos architektūra  (IA)

• Informacinės erdvės struktūros projektavimas
• IA sudaro

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

• Navigacijos sistema
– 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



IA sąvokos
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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 sistemos
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IA dokumentavimas
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Turinio klasifikacijos 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.



Turinio klasifikacijos būdai

• Intuityvi griežta klasifikacija

– Abėcėlinė

• universalus informacijos tvarkymas

– Chronologinė

• archyvams, dienoraščiams, kalendoriams, įvykiams
– pvz. TV gidas

– Geografinė



Chronologinė klasifikacija



Geografinė klasifikacija



Negriežta turinio klasifikacija
• Dalykinė 

– schema naudojama geltonuosiuose puslapiuose, paskaitose 

• Užduotinė

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

• Elektroninėse aukcionuose – pirkti, parduoti

• Vartotojų tikslinių grupių poreikiais grįsta klasifikacija

– bankuose – privatiems,  verslo klientams; 

– universitetuose – stojantiesiems, studentams, darbuotojams.

• Metaforos: desktop, folder, file.

• Socialinė klasifikacija

• Mišri: kelių būdų deriniai.



Dalykinė klasifikacija: kelionės



Faceted classification: travel agency

• Unique facets: 

– flights go from one city to another, 

– hotels are located in a single city 

• but may be part of a chain, etc.

Major concepts: 
flights, hotels, cars, 

etc.

Common facet for all 

concepts:

• price
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Metaforomis grįsta klasifikacija



Socialinė klasifikacija

• Naudojami terminai folksonomija, tagging; 

• Naudotojai patys klasifikuoja, kuria žymenis;

• Išpopuliarėjo su socialiniais tinklais. 

• Žymių debesys taip pat įeina į šia kategoriją.



Mišrioji klasifikacija



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.
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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 sistema

• Turinio analizė
– Dalykiniuose dokumentuose išskiriami dalykinę sritį 

apibūdinantys raktažodžiai.

• Turinio autoriai 
– dalykinės srities ekspertai, informacijos architektūros konsultantai

• Kūrimas su vartotojais
– Kortelių rūšiavimo metodas (aptartas 3 paskaitoje)
– Naudotojų veiklų scenarijai
– Egzistuojančios svetainės naudojimo analizė

• Lokalios paieškos užklausos rodo, ko ieško ir nesuranda svetainės 
lankytojai 



Nuorodos

Nuorodos:

• Struktūrinės - navigacinės

• Asociatyvios -
detalizuojančios

• Papildomos-alternatyvinės

• Aprašai - trumpi

• Išvaizda standartinė



Nuorodų sistema

• Geros išorinės nuorodos prideda vertės

• Įsiminti nuorodą naršyklėje turi būti patogu

• Turinys yra tai, kas pirmiausia pritraukia lankytojus

• Prenumeratos ir registracijos formos atbaido 

lankytojus

• Reklaminės nuorodos turi būti tikslingos



Nuorodų problemos

• Netiesioginė nuoroda nukreipia į išorinio 
tinklapio pagrindinį puslapį vietoje konkretaus

– Vartotojas vėl turi ieškoti reikalingos informacijos, 
pvz. tvarkyklių svetainėje

• Nėra išskirta aktyviojo puslapio kategorija 
Ciklinės nuorodos

– Lankytojai ne iš karto arba visai nepastebi, kad grįžo



Rekomendacijos ženklinimui

• Sintaksė: daiktavardžiai, veiksmažodžiai, ...

• Stambumas ar granuliarumas

• Visapusiškumas: 

– kategorijos turi padengti visą dalykinę sritį

• Auditorija: mokslinė ar buitinė

• Stilius: rašyba, skyryba...

• Pateikimas: spalva, šriftas...



NAVIGACIJOS SISTEMA
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Navigacija:
informacijos randamumas

• Naudotojai ateina į svetainę ne tam, kad žaistų 
slepynių.

Findability and Web Design: Users Aren’t Visiting Your Site to Play Hide and 

Seek, Interaction Design Foundation

https://www.interaction-design.org/ux-daily/143/findability-and-web-design-users-arent-visiting-your-site-to-play-hide-and-seek


Randamumas elektroninės 
komercijos  svetainėse

• Informacijos randamumas 
įtakoja e. komercijos 
svetainių sėkmę (Cardello 
2014)

• Kuo ilgiau naudotojas ieško 
informacijos, tuo labiau 
tikėtina, kad pirkimas bus 
nutrauktas

2018-01-12 15:42

http://www.nngroup.com/articles/navigation-ia-tests/
http://www.forbes.com/sites/forbesinsights/2012/05/04/forbes-insights-qa-with-egains-anand-subramaniam-on-ecommerce-and-the-customer-experience/


Navigacijos sistema

• Lengvai perprantama

• Darni visoje svetainėje
– išbandykime https://www.baekdal.com/plus

• Suteikti atsaką

– Pavyzdžiui, duonos trupinių šablonas rodo kelią iki 
pagrindinio puslapio.

• Turėtų reikalauti minimalaus spragtelėjimų skaičiaus 
pasiekiant reikalingą informaciją.

• Turėti aiškius kategorijų pavadinimus

– vartotojo terminija
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Navigacijos sistema

• Remia naudotojo užduotis

• Nuorodos lengvai atskiriamos

• Navigacija logiškai sugrupuota

• Vengti persukimo pasiekiant naudotojui svarbią 
informaciją arba siuntimo mygtuko.

• Neiškungti naršyklės mygtuko „atgal“
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Navigacija

• Rekomendacijos iš http://www.usability.gov/

– Standartizuotos užduočių sekos

– Prasmingos nuorodos 

– Nepasikartojančios ir turiningos antraštės

– Pasirinkimams iš dviejų galimybių 

• žymimosios akutės (angl. Radio buttons)

– Specialūs puslapiai spausdinti

– Kuo mažesni paveikslėliai

http://www.usability.gov/


Dažniausios navigacijos klaidos

• Svetainės struktūra atspindi organizacijos struktūrą

• Naudojamos kelios navigacijos schemos

• Klaidinančios pasikartojančios nuorodos

• Netiesioginių nuorodų panaudojimas

• Nėra rodomas aktyvus puslapis

• Ciklinės nuorodos

• Navigacijos nuorodų nebuvimas



Navigacijos problemos

• Navigacija – bandymas surasti kelią iki tikslo

• Pagrindinė problema – klaidinančios užuominos

• Sėkminga navigacija informuoja naudotoją

– Kur esu?

– Kur buvau?

– Kur galiu nueiti?

– Ar toki iki tikslo?



Problemos

• Organizacijos struktūra tinklapyje

• Neatsižvelgiama į poreikius ir 
veiklas

• Navigacinių schemų kiekis

• Nesugrupuoti navigaciniai 
elementai

• Pasikartojančios nuorodos



Navigacijos nuorodų nebuvimas

• Klaidos puslapiuose nėra galimybės grįžti atgal 

• Užduoties užbaigimo bei nutraukimo languose 
nėra nuorodų papildomiems veiksmams  atlikti

• “404 – Puslapis nebuvo rastas” neturi navigacijos 
nuorodų



TRADICINIAI NAVIGACIJOS 
ŠABLONAI
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Navigacijos šablonai

• “Duonos trupinių“ šablonas

– tinka svetainėms su didele hierarchine struktūra

– mažai vietos

– naudingas naudotojui patekusiam į tinklalapį iš 
paieškos sistemos

http://www.tevuforumas.lt

http://www.tevuforumas.lt/


Žinyno navigacijos šablonas

• Tinkamas dideliems informacijos kiekiams 

• Dažniai naudojamas paieškos svetainėse 

http://www.imoniu.lt

http://www.imoniu.lt/


Piktogramų navigacijos šablonas

• Taupo vietą

• Kai įmanoma kiekvienam pagrindinio meniu 
elementui parinkti tinkamą piktogramą

– populiariausia mobiliuose telefonuose

http://www.kelionesjav.lt

http://www.kelionesjav.lt/


„Kilimėlio prie durų“ šablonas

• Didelėms svetainėms

http://www.emp.lt

http://www.emp.lt/


2018-01-12 15:42



Dvigubos kortelės šablonas

• Dalykinėms sritims, grupuojančios stambias 
informacijos grupes

– Taikomas parduotuvių, paieškos, didelių 
kompanijų svetainėms.

http://www.tango.lt

http://www.tango.lt/


Įtraukiamas meniu

• Meniu slepiamas, kai skyrius pasirenkamas



Paveikslėlių navigacija

• Peržiūrėti, pasirinkti, spausdinti paveikslėlius 
ar nuotraukas

• Tinka, kai vaizduojami siūlomi produktai 
(parduotuvių, automobilių ir pan. svetainės).

http://www.danija-shoes.com

http://www.danija-shoes.com/


INFORMATION ARCHITECTURE FOR
MOBILES
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How is mobile different?

• Small size, lighter, 
more portable

– More convenient 
to use

• Many users feel 
real emotional 
connection to 
their devices
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(McVicar 2012)



Popular navigation patterns

• Main navigation bars and tabbed bars

• Hierarchical Tree Navigation

• Nested Doll Navigation

• Hub and Spoke Navigation

• Bento Box Navigation

• Filtered View Navigation



The Navigation Bar and Tab Bars

The navigation bar is efficient, but 

• it works well only for few navigation options;

• it takes up valuable real estate above the fold.

https://www.nngroup.com/articles/mobile-navigation-patterns/

The tab bar can appear 

• at the top (Android mostly) or 

• at the bottom of the page (iOS mostly). 

It is usually present on most pages within an 

app

https://www.nngroup.com/articles/mobile-navigation-patterns/


Tab bars and navigation bars

• Well suited for sites with few (4-5) navigation options

• For more - Carousel may be a solution

– but if the categories are different

– then users won’t scroll 

– because the weak information scent from the visible categories 
may prevent them from guessing what items are hidden

https://www.nngroup.com/articles/mobile-navigation-patterns/

https://www.nngroup.com/articles/mobile-navigation-patterns/


Hierarchical Tree Navigation

• Provides a top-level category for 
navigation followed by further 
layers of content in sub-
categories below that level

• Good for organising complicated 
site structures that need to 
follow a desktop site’s structure.

• The drawbacks 
– this model can become difficult 

to accommodate on the mobile 
screen; 

– the more content you have, the 
more difficult it is to squash all 
that data into the screen.



Nested Doll Navigation

• Linear menu pattern
• Users incrementally tap or swipe

– to reveal additional menu options 
– as they traverse up and down through the site map.

• Funnelling users from broad overview pages to detail 
pages helps them hone in 
– on what they’re looking for 

• and focus on content within an individual section.

– well suited to small screens
• but comes at the expense of easy lateral movement across 

sections.



Hub and spoke navigation 
• Central screen acts as the 

launchpad for exploration
– Links point outward to other sections 

– To move from one section to 
another, 

• you must first jump back to the hub. 

• Eliminates the need for global 
navigation on each page
– a popular choice for 

• multi-functional tools 

• task-based applications 

– that benefit from focus and minimal 
distraction.

https://www.smashingmagazine.com/2014/10/wayfinding-for-the-mobile-web/

https://www.smashingmagazine.com/2014/10/wayfinding-for-the-mobile-web/


Bento Box/Dashboard Navigation
• Brings more detailed content directly 

to the index screen by using 
components to display portions of 
related tools or content.

• More suited to tablet than mobile
– due to its complexity

• Good for
– Multi-functional tools and content-

based tablet apps that have a similar 
theme.

• Most interactions occur in a single 
multi-purpose screen
– that unfolds to reveal layers of 

additional information.

• A popular choice for websites 
– on which users interact with data 

aggregated from a variety sources.



Filtered View Navigation

• Allows to navigate within a set of data by 
selecting filter options to create an 
alternative view.

• Good for
– Apps or sites with large quantities of 

content, 

• such as articles, images, videos.

• Filtered view systems deal with a single 
data set. 

• Information may be explored from multiple 
perspectives,

– with a variety of views and sorting options 

– controlled by the user.



Combining schemes

• Example:

– One scheme for public part

– Another for registered members



EFEKTYVIOS INFORMACIJOS 
ARCHITEKTŪROS KŪRIMAS
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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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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

74



IA projektavimas: iš viršaus žemyn

• Projektuojama atsakymus į naudotojo klausimus: 
1. Kur aš esu? 

2. Kaip susirasti tai, ko noriu?

3. Kaip naviguoti šioje svetainėje?

4. Kas svarbaus/unikalaus šioje organizacijoje?

5. Kas čia vyksta?

6. Kokia informacija prieinama šioje svetainėje?

7. Kaip galiu susisiekti su svetainės savininkais?

8. Ar galiu pateikti nuomonę apie svetainę?

9. Koks jų adresas?
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1. Where am I? 2. How to search?

3. How do I get around this site?

4. What is 
important and 

unique?

5. What’s 
available on 

this site?

6. What’s 
happening 

there?

7. My opinion

8. Contact a human

9. What’s their address? 

4. What’s important and unique about this 

organization?



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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1. Where am I?

2. What’s here?

3. Where can I go from here?



Klausimas

Kuriuo stiliumi buvo projektuotos ši svetainė?

• https://gustavus.edu/

79

https://gustavus.edu/


Puslapio tapatumo problema

• Vartotojui turi būti aišku, apie ką yra puslapis
– Kur aš esu?

Kaip išvengti:

• Organizacijos vardas patalpintas gerai matomoje vietoje

• Organizacijos vardas yra pakankamai aiškus

• Trumpai aprašyti organizacijos tikslai ir paskirtis

• Nuotraukos ir paveiksliukai iliustruoja organizacijos produktus 
ir paslaugas

• Žymės ir nuorodos į kitus puslapius suteikia pakankamai gerą 
santrauką apie svetainės turinį 

2018-01-1280



Kur aš esu?

Pradinio tinklapio 
tapatumo problema

2018-01-12 81

pwcglobal.com



Kur aš esu?
Puslapio tapatumo problema (2)

2018-01-1282



• Aiškiai matosi, 
apie ką šis 
tinklalapis

83

Kur aš esu?



Kokias paslaugas teikia ši įmonė?



Kokias paslaugas teikia ši įmonė?
http://www.socialcontraptions.com/

http://www.socialcontraptions.com/


Kokias paslaugas teikia ši įmonė?



Kokias paslaugas teikia ši įmonė?



http://www.belladesoto.us/ http://www.webpagesthatsuck.com/2009-

worst-contenders-jan-march.html



Over-the-Top Websites

http://www.webpagesthatsuck.com/over-the-top-web-sites.html



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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Organizavimo sistemos

Organization Systems



Egzamino klausimai

• Kas yra informacijos architektūra?

• Informacijos architektūros projektavimo stiliai
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