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B E V E Z E T É S

“Information that’s hard to find will remain 
information that’s hardly found.”
! Peter Morville

Egy keresőrendszer felhasználói felületének feladata, hogy eszközöket biztosítson a 
felhasználó számára, információs igényeinek kifejezéséhez és célja eléréséhez. Segítséget 
nyújt a keresőkifejezés kialakításához, a keresési találatok értelmezéséhez és nyomon 
követi az információkeresés folyamatát. 

A keresés általában csak a cél eléréséhez vezető út része, és nem maga a cél, így a 
felhasználói felületnek elsődlegesen nem a keresést, hanem a megtalálást kell támogatnia. 
Kialakításakor fontos szempont a használhatóság, hogy meghatározott felhasználók 
meghatározott célokért hatásosan, hatékonyan és elégedetten használhassák az adott 
környezetben. A kevésbé használható felhasználói felület ára:

• az információ megtalálásának költsége (keresésre fordított idő és energia)
• a meg nem talált információ költsége (téves döntések, újra elvégzett munka) 
• tanulás költsége (betanulási idő, hibák gyakorisága és súlyossága)

A tanulmányban a pozitív felhasználói tapasztalat és hatékony működés eléréséhez 
ajánlott információépítészeti, felülettervezési alapelveket gyűjtöttem össze. A tanulmány 
célja, hogy megfogalmazza a felhasználói felület tervezésénél használandó 
szempontokat, megválaszolandó kérdéseket, valamint az összegyűjtött bevált gyakorlat, 
tervezési minták, és gyakorlati példák segítségével támogassa a tervezés folyamatát. 

A tanulmány elkészítéséhez a keresőrendszerek kipróbálása mellett elsősorban 
irodalomkutatást használtam, nyomtatott szakirodalmat, konferencia előadások anyagát 
és az interneten elérhető elektronikus publikációkat is felhasználva. 
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1. A felhasználó tapasztalatrendszere

1.1. Felhasználók, tartalom és kontextus

Az információépítészet az információs rendszerek szervezésének és strukturálásának 
művészete és tudománya, amely segíti a rendszer használhatóságát, valamint az 
információ kezelését és megtalálását. (Morville & Rosenfeld, 2006)

A használhatóság annak mértéke, ahogy az adott rendszert meghatározott felhasználók 
meghatározott célokért hatásosan, hatékonyan és elégedetten használják egy adott 
környezetben. A megfelelő felhasználói felület tervezéséhez meg kell határozni, hogy ki 
lesznek a felhasználók, a pontos célokat és a felhasználás környezetét.

A rendszerrel történő hatékony feladatmegoldás és egy intuitív felület kialakítása 
érdekében információt kell gyűjtenünk az alábbiakról:

• Felhasználók
célközönség, szerepek, célok, elvégzendő feladatok, szükségletek, 
információkereső viselkedés, tapasztalat, előismeretek

• Tartalom
dokumentum- és adattípusok, formátum, rendelkezésre álló metaadatok, tartalom 
mennyisége, struktúra

• Kontextus
üzleti célok, kultúra, technológia, rendelkezésre álló források és kötöttségek

Az információépítészet klasszikus körei: 
felhasználók, tartalom és kontextus (Morville & Rosenfeld, 2006)
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A készítendő rendszer weblap vagy szoftveres felület? Bárki számára elérhető, vagy 
egy speciális csoport számára készül? A tipikus felhasználói tevékenység időtartama pár 
perc, vagy akár több óra? A felhasználói felületet az adott keresőrendszer céljától és 
célközönségétől függően kell kialakítani. Eltérő kontextusban, vagy eltérő 
célközönségnek tervezett keresőrendszer más-más felület kialakítását igényli, még akkor 
is, ha a keresőmotor, a technikai háttér azonos. 

Keresőrendszerek sokfélesége: eltérő célközönség, tartalom és kontextus, eltérő követelményrendszerek 
(Morville prezentáció, 2009)

1.2. A felhasználói tapasztalatot befolyásoló jellemzők

Tervezésekor figyelmet kell fordítani a felhasználói élményre ható tulajdonságokra, a 
kialakítandó pozitív kép érdekében. A rendszerünk legyen 

• hasznos
• használható
• megtalálható
• értékes
• tetszetős
• hozzáférhető
• hiteles

5



A felhasználói tapasztalat szempontrendszere (Morville, 2004)

Bár minden sajátság fontos, a tervezendő rendszer céljától és célközönségétől 
függően eltérő hangsúlyt kapnak az egyes jellemzők. A széles publikum részére készített, 
vagy kereskedelmi célú demo esetén a tetszetős, esztétikus kivitel fontosabb. A 
munkaeszközként, rendszeresen használt keresőrendszer esetében pedig a 
használhatóság kerül előtérbe, a feladatok gyors és hatékony kivitelezése érdekében.
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2. A felhasználó kereső  v iselkedése

Az információkeresés a problémamegoldás speciális esete. A keresést végző személy 
felismeri és interpretálja az információs problémát, megtervezi a keresés folyamatát, 
keres, értékeli az eredményeket, majd, ha szükséges iteratív módon folytatja a folyamatot 
(Hearst, 2009). A felhasználó tovább kérdez, böngészik vagy keres, amíg meg nem találja, 
amit szeretne, vagy amíg fel nem adja. 

A „kérdezés” nem véletlenül maradt az alábbi diagram része. A keresés még mindig 
a elsődleges használhatósági probléma, a felhasználók számára gyakran még mindig a 
leggyorsabb keresési mód a telefon.

A keresés anatómiája (Morville)

A webes keresésekre jellemző, hogy a tipikus felhasználó csak gyorsan és kevés 
keresőszóval keres. Ők az ún. „bináris” felhasználók1, ugyanis a tipikus webes 
kereséskor a felhasználó 2 keresőszóval keres, 2 alkalommal (keresőkifejezés 
újrafogalmazása), 2 találatot tekint meg a találati listából, és ezt követi 2 kattintás 
oldalanként. Ezzel szemben a munkáját végző, tapasztalt információkereső 

Az eltérő kereső viselkedés más-más felületi elemeket igényel. A kialakítandó 
felhasználói felületnek nem célja, hogy mindenki számára minden legyen. Az adott 
rendszerben várható jellemző viselkedési mintákat, keresési stratégiákat kell optimális 
módon támogatnia. 
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Az alábbiakban néhány tipikus viselkedési módot mutatok be2.

2.1. Módosítás, tanulás

A találati lista vagy a talált dokumentumok áttekintése után a felhasználók gyakran új 
keresőkifejezést adnak meg a további kereséshez. Talán valami újat tudtak meg a keresés 
tárgyáról, vagy a keresés célja módosult a talált információk eredményeként.

A keresés iteratív és interaktív tevékenység, egy tanulási folyamat része. Amit 
találunk, befolyásolja a keresés további folyamatát.

Módosítás

A felhasználói felületen megjelenő elemeknek támogatniuk kell a tanuló, felderítő 
tevékenységet. A találatok megjelenítése után, esetleg korábbi keresés tapasztalatait is 
felhasználva kell továbbvinni a felhasználót.

2.2. Szűkítés

A felhasználók gyakran egy rövid, egyszerű keresőkifejezéssel kezdenek. Amennyiben 
túl sok, és/vagy nem eléggé releváns találatokat kapnak, a szűkítés vagy szűrés a 
legáltalánosabb keresési minta.

Az irányított keresés (faceted search) felhasználói felülete az aktuális szűkítési 
lehetőségeket mutatja meg, ezért oly sikeres sok különböző kontextusban is.

Szűkítés 
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2.3. Kiterjesztés

A találatok áttekintése után, ha a keresőkifejezés túl szűk találati listát eredményezett, a 
felhasználó a következő lépésben kiterjesztik, bővítik a keresést.

Kiterjesztés

2.4. Keresés és böngészés

A felhasználók gyakran váltanak keresés és böngészés között, a keresés mellett a 
globális, helyi és kontextuális navigációs elemeket is használva próbálják megtalálni a 
kívánt információt.

Mivel az alapvető cél nem a keresés, hanem a megtalálás, jó, ha a rendszer grafikus 
felhasználói felülete támogatja böngészést is. A találati lista, vagy a megtalált 
dokumentum ablakában megjelenő praktikus navigációs linkek vezethetnek pl. ajánlott 
vagy kapcsolódó dokumentumokhoz. 

Keresés és böngészés

2.5. Hólabdakeresés 

A hólabdakeresés (“pearl grow”) analitikus keresési stratégia, a keresésben tapasztalt 
felhasználók egyik módszere. A módszert alkalmazó személy egy relevánsnak talált 
dokumentum (a hólabda, vagy „gyöngy”) ismérveit használja fel további megfelelő 
dokumentumok megtalálásához, kapcsolódó (és feltehetően szintén releváns) 
dokumentumhalmaz növesztéséhez.

Az lépésekhez használt sajátságok az aktuális dokumentum tartalma és metaadatai, 
pl. kulcsszavak, címek, strukturális vagy statisztikai tulajdonságok. (Marchionini, 1995) 

9



A releváns dokumentum sajátságaira építve hozza létre a további találatok listáját

Bár ez a módszer a fejlett keresési stratégiák közé tartozik, ötletet adhat a módszeren 
alapuló felületelemek létrehozásához. Ha a keresőrendszer át tudja venni az analitikai 
munka egy részét, a kiválasztott hólabda-dokumentum ismérveit felhasználva további 
találatokat mutathat, így támogathatva az esetleg kevésbé tapasztalt, laikus felhasználót 
is. A felületen megjeleníthető „hasonló dokumentumok” linkeket követve a felhasználó 
további releváns információhoz juthat. 

Gyakorlati példák

★ Last.fm  http://www.last.fm/
Pandora
A kedvelt zene/ előadó kiválasztása után hasonló találatok ajánlása.

kiválasztott: Incognito

★ Google
„Hasonló” link: A kiválasztott találathoz hasonló találatok ajánlása.

10



3. Tervezési  a lapelvek

Az alábbi felülettervezési elvek forrása Hearst (2009), Saffer (2009) és Lidwell et al. 
(2003).

3.1. Hibakezelés és hibaelkerülés

A számítógépes rendszerek tervezésekor az egyik legfontosabb alapelv a felhasználói 
input „szentsége”. A tervezés első törvényeként megfogalmazható Asimov után a 
robotika első törvényének parafrázisa: „A számítógép nem tehet kárt a felhasználó 
adataiban/munkájában, és nem nézheti tétlenül, ha a felhasználó adatait/munkáját 
veszély fenyegeti” (Raskin, 2000). 

A jó felhasználói felület „megbocsátó”:
• segít elkerülni a hibákat, 
• hiba esetén minimalizálja a negatív következményeket. 

A pokajoke a figyelmetlenségből elkövetett hiba (poka) és jokeru (elkerül) 
összetételéből származó japán kifejezés. Termékgyártási és vállalatszervezési 
folyamatokhoz kialakított módszer. A pokajoke elv szerint biztosítani kell a megfelelő 
feltételeket a folyamat elkezdése előtt, megelőzendő a hibák elkövetését.

• jelzések, feliratok, figyelmeztetések
• korlátozások (pl. valami csak egy bizonyos módon/irányban mozdítható)
Például az egyes vezetékek (USB, fejhallgató, tápkábel) kialakítása olyan, hogy csak 

a számítógép megfelelő pontjához, a megfelelő módon csatlakoztathatók.
A grafikus felhasználói felület tervezésekor dizájner feladata a megfelelő 

korlátozások kialakítása, hogy a felhasználó tevékenységét a megfelelő mederbe terelje.
A hiba elkövetése után feldobott hibaüzenetnél jobb
• az adott állapotban épp nem használható funkciók (menüpontok, ikonok) 

inaktíválása,
• a speciális beviteli mezők validálása (e-mail, dátum, bankszámlaszám stb.),
• megerősítés kérése állományok törlése esetén, a dokumentum mentés nélküli 

bezárása esetén stb.,
• visszalépés lehetősége, kockázatmentes felderítés,
• segítségnyújtás (helyi/állapotérzékeny súgó, informatív üzenetek),
• a konvenciók használata pedig pszichológiai korlátként segít a rendszer 

hibamentes használatában.
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Keresőrendszerek esetében cél az üres találati halmaz elkerülése:
• irányított keresésnél csak a megfelelő szűkítő opciókat szabad megjeleníteni 

(amelyek használatával még van találat), 
• lehetőséget kell nyújtani a keresés kiterjesztésére, 
• a helyesírás ellenőrzése is segítséget nyújthat.
Gyakori tévedés, hogy az elkövetett hibákat kizárólag tudásbeli hiányosságokra 

vezetjük vissza. Ha a felhasználó problémákkal és hibaüzenetekkel találkozik a rendszer 
használata során, az nem feltétlenül felhasználói hiba, hanem gyakran tervezési hiba.

3.2. Egyszerűség és komplexitás

Raskin (2000) második törvénye szerint „A számítógép nem vesztegetheti a felhasználó 
idejét, vagy követelhet tőle a szükségesnél több munkát.”. 

De mennyi a szükséges munka? Tesler komplexitás-megmaradási törvénye szerint 
minden folyamatban van egy bizonyos komplexitási szint, amit nem lehet csökkenteni, a 
folyamat tovább nem egyszerűsíthető. A grafikus felület tervezésekor a kérdés az, hogy 
kire hárul e komplexitás terhe . 

Például az üzenetküldés el nem hagyható elemei a feladó és a címzett címe, ezek 
nélkül az üzenet nem küldhető el, – ez a szükséges komplexitás. De a teher egy része 
áthárítható az üzenetküldő alkalmazásra, hogy a felhasználó a valódi feladatára, magára 
az üzenetre koncentrálhasson. A rendszer segítséget nyújt a címek megjegyzéséhez és 
előkereséséhez (pl. címjegyzék, legutóbb használt címek rögzítése).

Cél a feladatok elvégzéséhez szükséges kattintások és oldalváltások számának 
csökkentése. A szükséges munka minimalizálása érdekében használható elemek például:

• felesleges üzenetablakok elhagyása 
pl. jóváhagyás kérése helyett kockázatmentes visszalépési lehetőség, Undo 
biztosítása,

• helyi menük használata (kevesebb kurzor-mozgás szükséges),
• a találati listában a megfelelő dokumentum kiválasztását segítő információk és 

informatív szurrogátum megjelenítése.

3.3. Zajcsökkentés

A grafikus felhasználói felület tervezésekor cél a lehető legnagyobb Jel-Zaj arány elérése. 
Minél jobb a releváns és irreleváns információ aránya, annál könnyebben és gyorsabban 
használható a felület. 

Nagy, komplex rendszerek esetében általánosan megfogalmazható szabály a Pareto 
elv, a felhasználói felület esetén is érvényes: a felhasználó idejének 80%-ában a funkciók 
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20%-át használja. A felhasználási célok ismeretében tudjuk meghatározni a leggyakrabban 
használt funkciókat, és kiemelni, egyszerűen elérhetővé tenni azokat a megfelelő 
felületelemek segítségével.

Például egy szoftverfelület esetében:
• Menüpontok: a rendszerben használható minden funkció
• Eszköztár: csak a legfontosabb, kiemelt funkciók

Általában sietünk, nincs időnk arra, hogy többet olvassunk a feltétlenül 
szükségesnél. A felület grafikus megjelenése, tipográfiája támogatja a számunkra 
lényeges tartalom keresését a kevésbé lényeges tartalom között.

Egyértelmű vizuális hierarchia jelezze 
a fontosságot, az összetartozó elemeket és az alárendeltséget (Krug, 2008)

Keresőrendszerek esetében fontos a szöveges tartalom releváns részének kiemelése, 
az aktuális keresési szempontok alapján:.

• keresőkifejezés vonatkozó elemeinek kiemelése a találati listában
• keresőkifejezés vonatkozó elemeinek kiemelése a dokumentum szövegében

A keresés általában nem az elsődleges cél, csak egy eszköz ahhoz, hogy el tudjuk 
végezni az aktuális feladatunkat. Tehát maga a keresés is felfogható egy zavaró 
tényezőként3, kikerülése, egyszerűsítése szintén zajcsökkentő hatású. A keresés helyett a 
megtalálás támogatása az elsődleges cél, például „gondolatolvasó” funkciók 
beépítésével:

• automatikus javaslatok, ajánlórendszerek
a felhasználó korábbi keresései és/vagy a rendszer által eltárolt népszerű 
keresések és a tartalom szűrése alapján

3.4. Inkrementális építkezés

Amikor létrehozunk valami, nem feltétlenül egyszerre, egy lépésben tesszük. 
Tevékenységünk közben a rendszer visszajelzései által folyamatosan módosulhat is a 
kitűzött cél (Tidwell, 2005).
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Ha a rendszer engedi, hogy felhasználó lépésenként hozza létre a keresőkifejezést, 
bonyolult keresőkifejezés építhető fel. A felderítés legyen kockázatmentes: a felhasználó 
bármikor visszaléphet, találatait és beállításait nem veszíti el.

Gyakorlati példa

★ Flamenco (irányított keresés)  http://flamenco.berkeley.edu/

3.5. Gyors, hatékony és informatív visszacsatolás 

A felhasználó minden tevékenységét követnie kell a felhasználói felület részéről 
valamilyen egyértelmű egyértelmű és gyors visszajelzésnek, például az egér mozgatása 
szerint mozdul a kurzor ábrája, és a kurzor mozgatása szerint módosul az az alatta levő 
aktív terület grafikai megjelenése.

Ha a visszajelzés elmarad, vagy nem elég gyors, az bizonytalanságot, vagy hibákat 
okozhat. Például, ha a rendszer válaszának hiányában a felhasználó ismét rákattint a 
gombra, megszakíthatja a folyó műveletet, vagy megismételheti az aktuális tranzakciót. 

A felület tervezésekor eldöntendő, hogy milyen gyorsan és milyen módon történjenek a 
visszajelzések. Azonnali visszajelzés, ha a rendszer 0,1 másodpercen belül reagál. Az 1 
másodpercen túli visszajelzés már zavaró, ha rendszeresen jelentkezik, frusztráló hatású. 
Ha a rendszer nem tudja azonnal elvégezni a kívánt műveletet, például a keresési 
folyamat hosszabb ideig tart, a felhasználó felületnek ezt jeleznie kell, valamilyen 
indikátorral (pl. animált grafikus elem jelzi, hogy a rendszer működőképes és dolgozik).

3.6. Felismerés kontra felidézés

Memóriánk sokkal könnyebben végzi a felismerő, mint a felidéző feladatokat. Például a 
grafikus felületű programok menürendszerét könnyebben használjuk, mint a 
parancssoros rendszereket (DOS), az utóbbinál ugyanis nem láthatjuk a rendelkezésre 
álló műveleteket, emlékeznünk kell a használható parancsokra.

Ennek megfelelően a grafikus felhasználó felület kialakításakor biztosítanunk kell, 
hogy a szükséges információk, opciók, használható elemek láthatóak legyenek a 
felhasználó számára. A felhasználót segítjük, ha a felületen:

• a menüpontokban felsorolt alternatívákból választhat
• ikonokkal jelölt objektumokból választhat
• a listában felsorolt adattípusok közül választhat
• felirat, vagy legalább tooltip jelzi az adott elem funkcióját, állapotát 
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A tapasztalt, gyakorlott felhasználók számára lehetőséget adhatunk a felidéző módú 
kezelésre (parancssor, billentyűparancsok), mert rutinszerű használat esetén gyorsabb is 
lehet – de ne ez legyen a kizárólagos kezelési mód. 

Általában érdemes a lehető legkevésbé terhelni a felhasználó rövid távú memóriáját. 
Sok gondot okozhat akár a már meglátogatott dokumentumok ismételt előkeresése. 

Az előzmények listáját megjelenítő felületi elem enyhíti a visszatérés nehézségét (Hearst, 
2009).

Gyakorlati példa

★ Safari Books Online  http://my.safaribooksonline.com/
Az összetett keresőkifejezések létrehozásához kétféle felületet is nyújt a rendszer. 
Az első használatához szükséges, hogy a felhasználó ismerje, és felidézze a 
használható kifejezés-elemeket és szintaxist:

A második felülettel a laikus felhasználó is létrehozhatja ugyanezt a 
keresőkifejezést, de felismerés segítségével:

★ A felület feliratai emlékeztetik a felhasználót, hogy az adott keresőmező épp 
milyen dokumentumhalmazban keres.
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3.7. Direkt és indirekt manipuláció

Ha az egér segítségével megragadunk egy objektumot, tehetünk vele valamit: 
mozgathatjuk, elfordíthatjuk, megváltoztathatjuk a színét, stb. Például az egérkurzor 
mozgatásával bekeretezzük, kijelöljük, majd a Kuka ikonra húzzuk a törlendő 
dokumentumokat. Ez a direkt manipuláció, tulajdonképpen utánozzuk a valós világban, 
a fizikai objektumokkal végezhető tevékenységeket.

Indirekt módon kezelünk egy objektumot, ha nem közvetlenül a digitális objektum 
egy részét használjuk. Például a Minden kijelölése menüpont használata után a 
billentyűzeten lenyomjuk a Del gombot.

A direkt műveletek közvetlenebbül kötődnek tudatunkban fizikai 
tapasztalatainkhoz, ezért könnyebben tanulható és használható műveletek. Az grafikus 
felhasználói felület tervezésekor eldöntendő, hogy bizonyos műveleteket direkt, indirekt 
manipulációval, vagy esetleg mindkét módon érdemes elérhetővé tenni. 

Gyakorlati példa

★ VQuery 
Direkt manipulációval szerkeszthető boolean keresőkifejezés összeállításához 
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3.8. Hasonlóság, következetesség

Az intuitív használat előfeltétele a hasonlóság. A tapasztalatok alapján létrejött mentális 
modellt használjuk.

Fontos, hogy a grafikus felületen alkalmazott elemek funkciója, felhasználási módja 
és megjelenése kövesse az adott környezetben – adott operációs rendszerben, egyéb 
alkalmazásokban – általánosan megszokottat. Ez vonatkozik a vezérlőelemek, feliratok, 
billentyűparancsok és grafikai elemek kialakítására is. A hasonló elemek konzisztens 
interakciót biztosítanak a különféle alkalmazások között, ez gyorsabb tanulást tesz 
lehetővé, és segíti elkerülni a megszokásból származó hibákat. 

A rendszeren belül a hasonló dolgokat hasonló módon kell megjeleníteni, a grafikai 
egység és következetes terminológia segíti a felhasználót a rendszer intuitív 
használatában. A standard megoldások használatának elhagyása csak akkor ajánlott, ha 
nem öncélú, hanem valóban jobb megoldást tudunk nyújtani az adott helyzetben.

Például a megszokások miatt elektronikus környezetben aláhúzott szöveget csakis 
hivatkozások esetén szabad használni. A szöveges hivatkozás legyen legalább aktív 
állapotban aláhúzott. 

3.9. Fitts törvénye

A cél eléréséhez szükséges idő a cél méretének és közelségének függvénye. A 
felhasználói felületen található kezelőelemek mérete és pozíciója meghatározza, hogy a 
felhasználó mennyire gyors és hatékony mozdulatokkal tudja majd végezni munkáját.

Fitts törvénye gyors, precíz célzást igénylő mozgásokra vonatkozik, így 
alkalmazható a grafikus felhasználói felületek esetében, az egérkurzorral mutató-kattintó 
és az egérrel húzó „fogd és vidd” mozdulatokra is. Az egyszerű kattintásnál még 
nehezebb az egérrel történő húzás, mivel a fokozott izomtónus nehezíti a célzást.

A hatékonyan használható felhasználói felülethez ajánlott: 
• Távolság csökkentése

A helyi menü közelsége miatt gyorsabban használható, mint az ablak szélén 
található fő menüsor.

• Méret növelése
A kattintandó vezérlőelemek, például gombok és ikonok mérete ne legyen 
nagyon kicsi. 

• Érzékelt méret növelése
A képernyő sarkában vagy szélén elhelyezkedő elem könnyen elérhető: mivel a 
kurzor mozgását a képernyő széle korlátozza, egyszerűbbé válik a célzás, az elem 
érzékelt mérete. (pl. Windows „Start” gomb, Mac OS menüsor). 
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Gyakorlati példa

★ Songza http://songza.fm/
A keresőrendszer találati listájából helyi menüként gyorsan és egyszerűen érhetők 
el az aktuális dokumentumhoz kapcsolódó funkciók. 
A „rate” ötszög mérete nagyobb, mintha csak egyszerű ikont vagy szöveges 
menüpontot használt volna a dizájner, ezzel is könnyíti az interakciót.

Songza helyi kezelőelemek

3.10. Hick törvénye

A döntéshez szükséges időt meghatározza a felkínált lehetőségek száma, kevesebb 
opcióból gyorsabban tudunk választani. Például a menüpontok számának növelése 
lassabbá teszik egy-egy menüpont kiválasztását. .

Az egyszerre látható alternatívák számának csökkentése a hierarchikus felépítés 
bonyolultságát vonhatja maga után – a mélyebb hierarchia több kattintás igényel, ami 
szintén lassítja a felhasználó tevékenységét.

A Hick törvény csak egyszerű döntésekre vonatkozik, bonyolultabb, 
problémamegoldást kívánó feladatokra nem érvényes.

3.11. Esztétikus megjelenés

A grafikailag igényesen kivitelezett oldal jó benyomást kelt, igényességet sugall, 
bizalmat ébreszt. Az alábbi néhány alapelv miatt érdemes hangsúlyt fektetni felhasználói 
felület grafikai tervezésére is :

• esztétikum-használhatóság összefüggése 
A kísérletek szerint a felhasználók az esztétikusabb tervezésű rendszereket 
tanulhatóbbnak és hatékonyabban használhatónak érzik.

• elfogultság („attractiveness bias”) 
A vonzóbb embereket intelligensebbnek, hozzáértőbbnek, tisztességesebbnek és 
barátságosabbnak látjuk, mint a kevésbé vonzó külsejűeket. Hasonló „érzéki 
csalódás” tapasztalható egy vállalat elegáns irodáit, üzletkötőit vagy 
prospektusait látva – vagy akár egy cég weboldalát böngészve.
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Többek között az alábbi grafikai elemek használatáról kell döntenie a felület 
tervezőjének:

• Színek
a színek használhatók kiemelésre, elemek csoportosítására, az esztétikum 
növelésére. Olyan palettát kell használni, amit a szem egyszerre képes 
feldolgozni, körülbelül 5 szín a design összetettségétől függően.

• Betűtípusok
csak 1-2 betűtípust szabad használni egyszerre. A kiemelésekhez színek, illetve a 
betűváltozatok használhatók (dőlt, félkövér).

• Animációk, speciális grafikus vezérlőelemek 
Funkciótól függően alkalmazható, vigyázva a méretkorlátokra, a letöltődés és a 
működés okozta időveszteségre. Bár a szép animációk, multimédiás elemek 
szórakoztatóak, a nem megfelelő helyen inkább a rendszer kárára vannak. A túl 
lassan töltődő oldal elriaszthat sok felhasználót, illetve rontja az rendszerrel 
végzett munka hatékonyságát.
Az egyedi, grafikus kezelőelemek hiába esztétikusak, ha megjelenésük/
működésük nem elég intuitív, nehézkes, akkor inkább a rendszer kárára vannak. 
Az öncélú, csillivilli elemek használata kerülendő.
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4. A felhasználói  fe lü let  e lemei

A tervezési minták általános dizájn problémák megoldásához nyújtanak segítséget. A 
bevált gyakorlat alapján összegyűjtött útmutatások és alapelvek a felhasználói felület 
tervezéséhez, bemutatva egy-egy elem struktúráját, viselkedését, lehetséges 
megjelenítési módokat stb.4

Az alábbi tervezési minták természetesen nem kőbevésett, szigorú receptek, nem 
helyettesítik az átgondolt, kreatív felülettervezést és a felhasználói teszteket.

4.1. Találatok sorrendje

A találati lista elején jelenjenek meg az adott helyzetben legrelevánsabbnak ítélt találatok.
Az elvárt relevancia következményeként a megtalálhatóság és a hitelesség szoros 

kapcsolatban állnak: a találati lista elejére kerülő találatokat a felhasználók 
megbízhatóbbnak tartják. 

A találati lista elején megjelenő dokumentumok a legfontosabbak.

De mi dönti el, hogy mi kerül a találati lista elejére? A relevancia kritériumainak 
meghatározása nem egyszerű, és nem kizárólag technikai kérdés: a rendszernek 
figyelembe kell vennie a felhasználó feltételezett szándékait, a keresés okát és célját. A 
nem megfelelően rendezett találati lista még mindig az egyik elsődleges használhatósági 
probléma.

Alapértelmezetten mindig az adott környezetben relevánsnak tekintett találatok 
kerüljenek a lista elejére, de amennyiben lehetséges, a lista egyéb szempont(ok) szerint is 
legyen rendezhető, az adott tartalomtípustól és a felhasználás céljától függően, például 

• cím, név ábécésorrend,
• ár 
• azonosító jel, 
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• utolsó módosítás dátuma szerint. 

Gyakorlati példák

★ Flickr  http://www.flickr.com/

A Flickr találati listában a képek rangsorolása alapértelmezetten az „érdekesség” 
(“interestingness”) alapján történik. A találati listában előkelőbb helyezést ér el a 
kép, ha több felhasználói aktivitás kapcsolódik hozzá, vagyis
• több címkével rendelkezik,
• több felhasználó nézte már meg,
• több felhasználó látta el címkével.

★ Yahoo Mindset5 
A találatok sorrendje módosítható a keresési szándék alapján. A felhasználó 
döntésétől függ, hogy mi kerül a találati lista elejére. A találati lista tetején látható 
csúszkával jelezhető a keresés célja – elsősorban kereskedelmi jellegű, vagy 
tudományosabb, informatív találatokra van szükség –, a rendszer ez alapján 
újrarendezi a találati listát.

★ Libri  http://www.libri.hu/
A találati lista rendezhető az egyes dokumentumokhoz kapcsolt metaadatok 
révén. A rendezéshez kiválasztott adatok a felhasználót valószínűleg leginkább 
érdeklő paraméterek.

4.2. A legvalószínűbb találatok kiemelése

Ha a keresőrendszernél meghatározhatók tipikus, gyakori keresések, akkor viszonylag 
kevés emberi munkával nagyban javítható a keresések sikeressége. 
A legvalószínűbb találatok, legjobb tippek listája (“best bets”) általában egy manuálisan 
karbantartott lista. 
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A rendszerben leggyakrabban használt keresőkifejezésekre adható legrelevánsabb 
találatokat tartalmazza, így ezek a dokumentumok kiemelhetők a találati lista elejére.

Gyakorlati példák

★ Apple  http://www.apple.com/

4.3. Automatikus kiegészítés és javaslatok

Mi a legkorábbi pillanat, amikor a rendszer segítséget nyújthat a keresés sikerességéhez? 
Ha a rendszer folyamatosan értelmezni tudja a felhasználói inputot, már a 
keresőkifejezés létrehozása közben segítséget adhat, például keresési javaslatok 
automatikus megjelenítésével.

Automatikus kiegészítés és javaslatok

Szöveges keresőmező esetén létrehozható egy dinamikus menü, ami a 
keresőkifejezés gépelése közben javaslatokat mutat a felhasználó korábbi keresései 
és/vagy a rendszer által eltárolt népszerű keresések alapján. Az automatikus javaslatok 
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megjelenése gyors visszacsatolást is nyújt, a felhasználó látja, ahogy a keresőrendszer 
értelmezi a már bevitt kérdés-elemeket. Gyorsítja a keresés folyamatát, és megkíméli a 
felhasználót a felesleges gépeléstől. Helyesírási segítséget nyújthat, és javasolhat 
kapcsolódó vagy specifikusabb keresőkifejezéseket is. 

A javaslatok listája a felhasználói input előrehaladtával folyamatosan változik, ebből 
származik az „inkrementális keresés” elnevezés (Hearst, 2009).

A felület nagyon hasznos eleme, de nem mindig megvalósítható. Létrehozásához 
szükség van például keresési analitikai adatokra, egyéni és/vagy csoportszinten.

Gyakorlati példák

★ Google Suggest
A keresőrendszer automatikusan javaslatokat tesz a keresőkifejezésre.

★ Yahoo! Search Assistant
A Yahoo! a keresőfifejezés mellett kapcsolódó fogalmak listájával is segíti a 
felhasználót. Mivel elsősorban a hezitáló, bizonytalan keresőnek van szüksége 
segítségre, a keresőrendszer figyeli a gépelés sebességét is. 
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★ Apple  http://www.apple.com/
A keresőrendszer automatikusan javaslatokat tesz a lehetséges találatokra, akár 
már egyetlen betű begépelése után. 
Mivel nem keresőkifejezést, hanem azonnal találatot javasol, „legvalószínűbb 
találatok” szerepet is betölt, és a felhasználó a találati lista oldal kihagyása nélkül 
juthat el a célzott dokumentumhoz.

4.4. Strukturált találatok

Egyedi interfész vagy adatmegjelenítési mód (pl. táblázat, diagram) használata, bizonyos 
keresőkifejezés-típusok felismerésén alapszik (pl. időjárás, tőzsdei adatok). Előfeltétele, 
hogy a keresőrendszer megfelelő módon értelmezni tudja a keresőkifejezést.

Strukturált találatok
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Gyakorlati példa

★ Google
A találati lista elején speciális formában jelennek meg a tőzsdei adatok, időjárás és 
egyéb jellegzetes információtípusok. 

4.5. Irányított keresés

Az irányított keresés a metaadat mezőket és értékeket kihasználva segíti a felhasználót. 
A szűrési lehetőségek megjelenítésével a találati lista viszonylag szabad szűkítésére nyújt 
lehetőséget, áttekintés és hasznos továbblépési lehetőségeket ad a felhasználónak. 
Integrálja a keresés és a böngészés élményét.

A találatok szűkítése

Általában egy sekély hierarchia alatt, vagy egy kezdeti keresés után jelenik meg ez a 
több-szempontú szűkítési mód. A lépcsőzetes építkezéssel támogatja a felhasználó 
kutató, felderítő tevékenységét, hosszú boolean kifejezés helyett egyszerű lépésekkel 
összetett keresőkérdést állíthat össze a laikus felhasználó is. 

Csak megfelelő metaadatokkal ellátott tartalomnál használható. Egyre elterjedtebb, 
főleg az ekereskedelem területén, ahol üzleti érdekként jelentkezik a megtalálhatóság 
javítása, és így indokolt lehet a metaadatolásra fordítandó befektetés.

Gyakorlati példák

★ Flamenco  http://flamenco.berkeley.edu/
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★ Kayak  http://www.kayak.com/

★ Vinmonopolet  http://www.vinmonopolet.no

★ Árukereső  http://www.arukereso.hu/

4.6. Lapozás

Ha a keresés olyan sok találatot eredményez, hogy kényelmesen nem férnek el a kijelzőn, 
a találati listát több „oldalra” érdemes bontani – akár szöveges listáról, akár grafikusan 
megjelenített találati oldalról van szó. Ez elősegíti az első találati halmaz gyors 
megjelenítését is, az egy oldalon megjelenő találatok száma hatással van a letöltődés 
sebességére.

A megjelenítés sebességénél még kis módosításoknak is nagy jelentőségük lehet. A 
Google mérései szerint a 0,4 s alatt betöltődő 10-találatos oldal helyetti 0,9 s alatt 
megjelenő 30-találatos oldal használata 20%-kal csökkentette a forgalmat és a 
bevételeket. Az Amazon.com mérései szerint minden 100 ms növekedés 1%-kal 
csökkenti az eladásokat (King, 2008).

Gyakorlati példák

★ Google 
A webes keresőrendszereknél a találatok száma általában nagyon nagy, lapozás 
tördeli oldalakra a találati listát, ez elősegíti a gyors megjelenítést. 
Az oldalszám linkek közötti távolság segíti a kurzorral történő célzást (Fitts 
törvény).
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5. További  gyakor lat i  példák

★ Flamenco  http://flamenco.berkeley.edu/
Példa az irányított keresésre. A kereső és böngésző tevékenységet ötvözi. A 
rendszer engedi, hogy felhasználó lépésenként hozza létre a keresőkifejezést, így 
bonyolult részletes keresés építhető fel.
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★ Wolfram Alpha  http://www.wolframalpha.com/
A keresőkifejezés értelmezése után kiszámított válaszok strukturált megjelenítése:
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★ Google Wonderwheel  (Google Varázskerék)
Quintura  http://quintura.com/
A keresőkifejezéshez kapcsolható fogalmak megjelenítése, a címkékre kattintva 
további találatokat jelenít meg a keresőrendszer. Az automatikus javaslatokhoz 
hasonlóan támogatja a felhasználó felfedező tevékenységét.
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★ Google Image Swirl
„hasonló képek keresése”, vizuális kereső
A relevánsnak tekintett kép jellemzőit figyelembe véve mutat hasonló képeket,  a 
találatokat klaszterekbe rendezi.
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★ AquaBrowser 
Openbare Bibliotheek Amsterdam, AquaBrowser alapú rendszer 
• bal oldalsáv: kapcsolódó fogalmak böngészésére, felderítésre használható elem
• jobb oldalsáv: szűkítési feltételek, irányított keresés
• középső sáv: aktuális találati lista, az oldalsávok módosításainak megfelelően 

változó tartalommal

31



★ KartOO  http://www.kartoo.com/
Grafikus találati lista, a találatok mellett fogalmakat is térképezve.
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B E F E J E Z É S

A felhasználói felület kialakításakor fontos szempont a használhatóság, hogy 
meghatározott felhasználók meghatározott célokért hatásosan, hatékonyan és elégedetten 
használhassák az adott környezetben. A használhatóság mellett a rendszer legyen hasznos, 
megtalálható, értékes, tetszetős, hiteles és hozzáférhető, ezek az alaptulajdonságok 
határozzák meg a felhasználó élményt. 

A felület tervezésekor soha nem szabad elfelejteni, hogy a keresés általában csak a 
cél eléréséhez vezető út része, és nem maga a cél, így a felhasználói felületnek 
elsődlegesen nem a keresést, hanem a megtalálást kell támogatnia.

Bár a keresés egyszerűnek tűnik, mégis az egyik legnehezebb probléma az 
információépítészet és a felhasználói felületek tervezésének területén. A keresés élménye 
nem csak a keresőmotortól függ; a keresés egy összetett, adaptív rendszer, és a problémát 
nem oldhatjuk meg, ha csak egy-egy komponensére fókuszálunk. A keresés egészével 
kell megbírkózni, a felhasználókon és a felhasználói interfészen keresztük a tartalomig és 
a tartalmat létrehozókig. 
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