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Izvleček
Članek podaja pregled področja vizualizacije informacij, pri čimer se osredotoča na
njegovo uporabo v sistemih za poizvedovanje. Predstavljeni so temelji vizualizacije
informacij in razlogi, ki napeljujejo k uporabi vizualizacije tudi v sistemih za poizvedovanje. Ob tem je predstavljena izbira prave vizualizacijske tehnike, za boljšo ponazoritev pa je prikazanih nekaj primerov uporabe. Posebna pozornost je posvečena
problemom evalvacije in dosedanjim rezultatom implementacije vizualizacije v sistemih za poizvedovanje. Čeprav študije ne dokazujejo, da bi bilo poizvedovanje bolj uspešno z uporabo vizualizacije, se zdi, da raziskovalci še vedno verjamejo v moč in prednosti vizualizacije in vztrajajo pri iskanju tehnike, ki bi to dokazala. Avtorici zaključujeta, da s spremembami na spletu in napredkom sistemov za poizvedovanje morda
šele prihaja čas za vizualizacijo informacij, ki bo izpolnila dolgoletna pričakovanja.
Ključne besede: vizualizacija informacij, informacijski sistemi, poizvedovanje, tehnike,
evalvacija
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Abstract
The paper brings an overview of information visualization field, concentrating on its
application to information retrieval systems. It presents the basis of information visualization and the reasons that implicate the use of visualization in information retrieMERČUN, Tanja; Maja ŽUMER. Information visualisation in information retrieval
systems. Knjižnica, Ljubljana, 52(2008)2–3, p. 95–114
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val systems. It also discusses the selection of the right visualization technique and portrays some examples of visualization. Special attention is given to evaluation problems
and results of information retrieval visualizations that were made so far. Even though
studies have not proved information retrieval to be more successful with the use of
visualization, it seems that researchers still believe in the power and the advantages
of visualization and continue to look for a technique that would prove that. The authors conclude that with the changes on the web and the progress made in information retrieval systems, the time for visualization that would live up to its expectations
might only be coming.
Key words: information visualization, information retrieval systems, information retrieval, techniques, evaluation

1

Uvod

Podatki na internetu, v online katalogih, digitalnih knjižnicah in drugih sistemih
za poizvedovanje rastejo z eksponentno hitrostjo, povečuje pa se tudi število
njihovih uporabnikov. Vsak izmed njih prihaja v interakcijo s podatki z drugačnim predznanjem, sposobnostmi, potrebami in pričakovanji, zaradi česar je postalo njihovo učinkovito in uspešno izkoriščanje ter raziskovanje pomembna tematika (Zhang, 2008). V tradicionalnih sistemih za poizvedovanje je seznam rezultatov omejen in linearen, povezave in odnosi med dokumenti so redko predstavljeni, okolje pa ne ponuja interaktivnih mehanizmov, ki bi uporabnikom omogočili
brskanje. Tako je velik finančni in časovni vložek pogosto zapravljen, saj so
možnosti za pravo interakcijo še vedno preveč omejene. S tem ko ne uspejo
priskrbeti dobre predstavitve tega, kar v resnici vključujejo, sistemi zapravljajo
čas uporabnikov in povečujejo njihovo frustracijo nad sistemom (Gelernter,
2007). Mnogi avtorji menijo, da prav vizualizacija informacij predstavlja rešitev
opisanih problemov.
Da ugotovimo, kako bi vizualizacija informacij lahko pomagala uporabnikom
pri poizvedovanju, pa je potrebno tako dobro razumevanje oblikovanja sistemov
za poizvedovanje, prostorskih karakteristik informacijskega prostora, značilnosti
brskanja in oblikovanja poizvedb kot tudi uporabnikovih kognitivnih procesov
pri iskanju informacij (Song, 2000; Zhang, 2008).

2

Opredelitev vizualizacije informacij

Čeprav se izraz »vizualizacija informacij« prvič pojavi šele leta 1989, Card et al.
(1999) začetke področja postavljajo v drugo polovico sedemdesetih let, ko Tu-
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ckey (1977) predstavi vizualizacijo kot način za odkrivanje zakonitosti v podatkih in s tem preseže dotedanjo sliko vizualizacije kot zgolj grafične predstavitve
podatkov.
Najbolj znana definicija opredeljuje vizualizacijo informacij kot »uporabo računalniško podprte, interaktivne, grafične predstavitve podatkov za podporo kognicije« (Card et al., 1999). Med novejšimi prispevki na področju Keim et al. (2006)
opredelijo vizualizacijo informacij kot »komunikacijo relevantnih abstraktnih1
podatkov preko uporabe vizualnega vmesnika«, Zhang (2008) pa kot »proces
pretvarjanja podatkov, informacij in znanja v grafične predstavitve za podporo
nalog, kot so analiza in raziskovanje podatkov, razlaga informacij, napovedovanje
trendov, zaznavanje vzorcev ipd.«. Library Technology Reports (Eden, 2005) v
svoji številki na temo vizualizacije podaja še nekatere aktualne opise vizualizacije informacij, kot so »transformacija abstraktnih podatkov v vizualno predstavitev, ki jo uporabnik enostavno razume«, »visoko učinkovit način, s katerim
možgani neposredno dojemajo podatke in odkrivajo znanje znotraj njih« ali »vizualna predstavitev podatkov in njihovih odnosov«. Vse definicije nakazujejo,
da je glavni namen vizualizacije informacij ustvarjanje modelov, ki uporabnikom
pomagajo izboljšati njihove kognitivne sposobnosti, kot sta zaznavanje in razumevanje abstraktnih podatkov ter jim tako omogočijo vpogled, odkrivanje,
snovanje odločitev in razlago (Card et al., 1999).

2.1

Vizualizacija in kognicija

Card et al. (1999) svojo trditev, da vizualizacija podpira kognicijo, utemeljujejo
s študijo Larkina in Simona (1987), ki ilustrira razloge, zakaj je vizualizacija lahko
učinkovita pri razumevanju podatkov. Tudi drugi avtorji (npr. Gelernter, 2007;
Zhang, 2008; Hearst, 1999; Hawkins, 1999) pišejo, da ljudje hitreje in bolj učinkovito dojemamo vizualno kot besedilno ali katerokoli drugo predstavitev. Vizualizacija naj bi razbremenila delovni spomin za pomembnejše delo, kot je npr.
presojanje informacij v bazi, hitrejše procesiranje in boljša razpoznava vzorcev,
struktur in zakonitosti, kot so npr. gruče, osamelci, trendi in relacije med spremenljivkami (Leban, 2007; Shneiderman, 2002).
Da zagotovimo učinkovito in uspešno komunikacijo in interakcijo, mora biti
vizualna predstavitev narejena tako, da tudi v resnici olajša posameznikov kog1

Vizualizacijo v osnovi delimo na znanstveno vizualizacijo in vizualizacijo informacij. Medtem
ko je primarna naloga znanstvene vizualizacije zvesta upodobitev resničnih objektov (npr. molekul ali vremenskih vzorcev), se vizualizacija informacij ukvarja z upodobitvijo abstraktnih informacij, za katere pogosto ne obstaja nobena predstavitev v fizičnem svetu. V prispevku se bomo
osredotočili zgolj na slednjo.
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nitivni proces, saj slabo oblikovan prikaz lahko ne le obremeni uporabnika pri
iskanju, ampak moti tudi njegov proces poizvedovanja (Zhang, 2008). Takšna
vizualizacija od uporabnika zahteva več časa in energije za procesiranje in razumevanje ter tako izgubi svoj namen. Koshman (2005) pri tem opozarja, da
pravzaprav vsaka vizualizacija (dobra ali slaba) predstavlja določeno kognitivno
breme s svojim pripenjanjem pomena simbolom, oblikam, ureditvi in vizualnim podobam.

2.2

Vizualna analitika

Ko govorimo o analiziranju podatkov s pomočjo vizualizacije, pravzaprav govorimo že o področju t. i. vizualne analitike. Keim et al. (2006) ločijo vizualno
analitiko kot posebno disciplino, ki se je razvila iz vizualizacije, in jo opišejo kot
znanost analitičnega mišljenja, ki je podprta z interaktivnim vizualnim vmesnikom in tako predstavlja preplet vizualizacije, človeških faktorjev in analize
podatkov. Vizualizacija informacij in vizualna analitika imata kar nekaj skupnih
področij in med njima ni jasnega konsenza glede delitve mej. Načeloma lahko
rečemo, da se vizualizacija informacij bolj ukvarja s strukturo abstraktnih podatkov, vizualna analitika pa se posveča razumevanju, interpretaciji in sklepanju na podlagi teh vizualnih predstavitev.

3

Pomen vizualizacije pri poizvedovanju

Vizualizacijo v sistemih za poizvedovanje lahko opišemo kot segment uporabniškega vmesnika, kjer je osnovni način prikaza grafičen in prinaša vizualno strukturo iskanja in prikaz odnosov med predmeti (Song, 2000), poizvedovalna vizualizacija pa je sestavljena iz dveh delov: vizualne prezentacije informacij in
vizualnega poizvedovanja (Zhang, 2008).
Med raziskovalci se že dalj časa pojavlja zanimanje za vizualizacijo dokumentov, zbirk in rezultatov poizvedovanja, saj naj bi uporaba vizualizacijskih tehnik
predstavljala rešitev za določene omejitve tekstovnih sistemov (Newby, 2002).
Raziskovalci moč vizualizacije vidijo predvsem v tem, da predstavlja naravno
platformo za brskanje (Zhang, 2008; Gelernter, 2007), kot tudi orodje, ki lahko
pomaga uporabnikom izboljšati iskalni proces (Koshman, 2004; Newby, 2002).
Vizualizacija znotraj sistema za poizvedovanje naj bi omogočila, da se razširi
uporabnikovo obzorje pri formuliranju poizvedb in pri učinkovitem pregledovanju rezultatov, s tem pa uporabnik dobi večji nadzor nad samim procesom poizvedovanja. Vizualiziran pristop naj bi, teoretično, pokazal tudi skrite odnose med
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priklicanimi dokumenti, podpiral boljše razumevanje podobnosti in različnosti
ter omogočal hitrejšo sodbo o relevantnosti.
Song (2000) tudi bolj natančno našteva možnosti, ki bi jih v sistemih za poizvedovanje lahko vizualizirali. Naj izpostavimo le nekatere:
- zgodovina iskanja uporabnikov s podobnimi poizvedbami;
- povezave med dokumenti, izrazi in poizvedbami – vizualiziran prostor, ki
omogoča uporabniku, da raziskuje s pomočjo brskanja;
- vizualizacija klasifikacijskih shem in tezavrov;
- vizualizacija kot pomoč pri razvrščanju glede na relevantnost.
Ob vsem tam pa se seveda pojavljajo opozorila, da je potrebno hipotetično uporabnost vizualizacije v sistemih za poizvedovanje potrditi tudi z znanstvenimi
raziskavami, o čemer bomo govorili v enem od naslednjih poglavij.

3.1

Izbira vizualizacije

Kreiranje ali že sama izbira primerne vizualizacije ni lahka naloga. Podatki, vizualizirani v sistemih za poizvedovanje, so kompleksni, abstraktni in večdimenzionalni, odnosi med njimi pa zapleteni in prepleteni, zato je izbira primernega
prikaza in prostorske strukture prvi pogoj za oblikovanje. Postavlja pa se vprašanje, na kakšen način bomo grafično in prostorsko prikazali podatke, da bo uporabnik dobil kar največ relevantnih podatkov na razumljiv način in da bo upravljanje s podatki lažje. Obstaja veliko različnih načinov transformacije podatkov
v smiselno vizualizacijo in ni jasno, kateri izmed njih je najboljši (Keim et al.,
2006). Gelernter (2007) ugotavlja, da v literaturi ni prisotnih razlag, zakaj izbrati
določeno vizualizacijo in ne katere druge. Ob tem se tudi sprašuje, ali je ena oblika
boljša od druge in če je, ali je tako v vseh okoliščinah ali le pri nekaterih uporabniških skupinah oziroma pri določenem tipu podatkov.
Vizualizacija informacijskega prostora zahteva transformacijo nefizičnih v fizične in prostorske komponente (Heo in Hirtle, 2001) in mora temeljiti na dobrem razumevanju tipa in prikaza podatkov (Song, 2000). Lahko rečemo, da gre
za proces izbire glavnih atributov za predstavitev, vzpostavljanje semantičnega
okvirja za prikazane podatke, organizacijo informacij, zrcaljenje podatkov na
strukturo in sintetiziranje značilnosti iskanja, podatkov in odnosov na vizualni
prostor (Zhang, 2008). Najboljše rešitve pri poizvedovanju bi morale biti intuitivne in služiti tako mladim kot starejšim, izkušenim in neizkušenim, ne glede
na jezik, ki ga govorijo.
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3.2

Vizualizacijske tehnike

V literaturi lahko zasledimo celo vrsto različnih tehnik vizualizacije, med katerimi lahko izbirajo oblikovalci in načrtovalci sistemov za poizvedovanje. Na tem
mestu jih zaradi obsežnosti samega področja ne bomo natančneje opisovali, bi
pa na kratko izpostavili kategorizacije, ki prikazujejo različne vidike vizualizacije.
Strokovnjaki, ki so poskušali kategorizirati dimenzionalne aspekte v vizualizaciji informacij, so v osnovi ločili med sedmimi ali osmimi tipi vizualizacije (Eden,
2005): 1D, 2D, 3D, multi-dimenzionalna in časovna vizualizacija, drevesa, mreže
in delovni prostor. Pojavljajo pa se tudi druge kategorizacije, kot na primer razdelitev na štiri tipe (hierarhična, mrežna in razpršena vizualizacija ter zemljevid),
delitev na statično in dinamično vizualizacijo (Card, 1996) ali delitev glede na
strategije, potrebne za vizualen prikaz. Med slednjimi sta Heo in Hirtle (2001)
določila:
- tehniko ukrivljanja: sem spada t. i. tehnika ribjega očesa, ki izpostavi enega
ali dva dela pogleda. Prikaže torej podrobnosti, medtem ko so druga področja
zmanjšana in manj podrobna.
- tehniko približevanja: približa del, ki je zanimiv, vendar v nasprotju s tehniko ukrivljanja ne popači slike, ampak razmerja ostanejo po približevanju
enaka, kot so bila pred tem.
- tehniko razširjanja pregleda: prikaže več ravni informacij z uporabo razširjene drevesne strukture.

3.3. Primeri vizualizacij
Vse od konca 80. let lahko spremljamo gradnjo in testiranje raznovrstnih vizualizacij, ki pa so v večini primerov ostale na ravni prototipov. Tudi danes, ko splet,
razvoj tehnologije in širokopasovne povezave odpirajo povsem nove možnosti,
vizualizacija še vedno predstavlja izjemo in ne pravilo. Na tem mestu bomo s
slikovnim gradivom prikazali nekatere izmed tradicionalnih vizualizacijskih
tehnik in nekaj primerov vizualizacij, ki jih trenutno najdemo na spletu.
Slika 1 prikazuje orodji za brskanje v obliki hiperboličnega drevesa, ki dajeta
možnost hierarhičnega prikaza velike količine podatkov in vozlišč, uporabnik
pa poleg celovitega pregleda dobi tudi možnost natančnejšega prikaza okolice
izbrane točke2.
2

Prikazovanje podatkov znotraj hiperboličnega drevesa je mogoče preizkusiti na spletni strani http:/
/ucjeps.berkeley.edu/map2.html
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Slika 1: Hiperbolični drevesi v 2D (zgoraj – Lamping et al., 1995) in 3D tehniki
(spodaj – Munzner, 1998).
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Vizualizaciji hierarhične strukture so namenjeni tudi drevesni zemljevidi (angl.
treemaps), ki znotraj omejenega prostora elemente predstavljajo v obliki t. i.
gnezdenih pravokotnikov3. Slika 2 (levo) prikazuje novejšo aplikacijo te tradicionalne tehnike, ki pomaga pri prikazu velike količine informacij zbiralnika
Google News. Na principu drevesnega zemljevida je nastala tudi njegova radialna različica (slika 2 – desno), kjer je vrh hierarhije prikazan v notranjosti kroga,
podrejene stopnje pa se širijo navzven s pomočjo koncentričnih krogov.

Slika 2: Drevesni zemljevid v klasični (zgoraj – Newsmap4) in radialni obliki
(spodaj – Stasko et al., 2000).
3

Osnove tehnike so razložene in prikazane v temeljnem prispevku Shneidermana (1992).

4

Program je dostopen online na: http://marumushi.com/apps/newsmap/
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Med hierarhične vizualizacije spada tudi eden izmed redkih aktivnih vizualnih
iskalnikov – Grokker (slika 3).

Slika 3: Iskalnik Grokker (www.grokker.com) rezultate združuje v kategorije in podkategorije, ki se s klikom uporabniku približajo in mu dajo podrobnejši prikaz.
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V primeru, da so odnosi kompleksnejši od preproste hierarhične strukture, se za
prikaz uporablja mrežna vizualizacija (slika 4), ki jo pogosto srečamo pri prikazih
socialnih povezav, povezav med dokumenti na spletu ali bibliometričnih analizah.

Slika 4: Primera mrežne vizualizacije bibliometričnih analiz, oba narejena s slovenskim programom Pajek5 (zgoraj – Ke et al., 2004, spodaj – Janssen, 2007).
5

Več o programu na: http://pajek.imfm.si/doku.php
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Mrežno vizualizacijo lahko najdemo tudi v tezavrih (slika 5) in drugih kontroliranih slovarjih (slika 6), kjer različno oblikovane povezave pripovedujejo o
relacijah med elementi.

Slika 5: Vizualni tezaver v 2D in 3D tehniki (www.visualthesaurus.com).
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Slika 6: Visuwords je vizualni spletni slovar, ki prikazuje tudi raznovrstne povezave med posameznimi izrazi (www.visuwords.com).
Med najnovejše in tudi najbolj razširjene vizualizacije pa vsekakor spada t. i.
oblak oznak (slika 7).

Slika 7: Orodje Wordle (http://wordle.net) je oblikoval oblak oznak tega prispevka.
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4

Evalvacija implementacij vizualizacije v
sistemih za poizvedovanje

Domneva raziskovalcev in oblikovalcev vizualnih sistemov za poizvedovanje
je, da so vizualne predstavitve intuitivne, omogočajo preprosto interpretacijo ter
rešujejo nekatere pomanjkljivosti tradicionalnih sistemov za poizvedovanje, kot
so težavno formuliranje poizvedb, omejeno brskanje, neinteraktivnost in skopost v prikazovanju odnosov. Vendar pa se ob tem postavlja vprašanje, ali so
vizualni vmesniki resnično bolj učinkoviti od konvencionalnih tekstovnih in ali
jih znajo ljudje sploh uporabljati?
Zdi se, da je pomembnost in uporabnost vizualnih vmesnikov zaradi njihove
privlačnosti samoumevna, a raziskave kažejo, da vloga vizualizacije v sistemih
za poizvedovanje še ni bila dokazana (Newby, 2002; Hearst 1999, 274). Med
metodami za evalvacijo vizualizacije sta najpogosteje uporabljeni kontroliran
eksperiment in študija uporabnosti (Park, 2006), raziskovalci pa pri evalvacijah
opažajo različne probleme, ki otežujejo oceno resničnega stanja.

4.1

Problemi evalvacije

Chen (2006, 173) meni, da so empirične evalvacije vizualizacije informacij pogosto zasenčene z dejstvom, da načrtovalci razmišljajo bolj o tem, kaj se da narediti, in premalo o tem, kaj bi se moralo narediti. Za pridobivanje empiričnih podatkov je potrebnega veliko časa, iz podatkov pa je težko izpeljati zaključke zaradi
variacij v značilnostih in motivaciji uporabnikov, kot tudi zaradi velikega obsega aktivnosti, ki so vključene v iskanje informacij (Hearst, 1999).
Newby (2002) našteje nekaj razlogov, zakaj evalvacija vizualnih vmesnikov sistemov za poizvedovanje predstavlja izziv:
- izdelava prototipnih sistemov, primernih za evalvacijo, je časovno potratna,
pomembne značilnosti pa so lahko spregledane,
- medtem ko sistemi za poizvedovanje shranjujejo več tisoč ali več milijonov
dokumentov, je takšen obseg dokumentov le redkokdaj dosežen v prototipnem sistemu,
- ljudje so navajeni nevizualnih vmesnikov, kar lahko postavi vizualne vmesnike v slabši položaj,
- meritve, ki jih tipično uporabljamo za merjenje delovanja sistema (npr. odziv
in natančnost), se lahko pri tovrstni evalvaciji ne obnesejo najbolje.
Narejenih je bilo tudi nekaj primerjav rezultatov različnih študij, ki naj bi pokazale najpomembnejše trende v vizualizaciji sistemov za poizvedovanje. Julien et
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al. (2008) so zaključili, da so sistemi preveč različni za pravo primerjavo, saj
naloge med seboj niso primerljive, veliko študij podaja pomanjkljive podatke,
opazne pa so tudi različne interpretacije tega, kaj naj bi vizualizacija informacij
bila. Primerjava sistemov je otežena tudi zaradi uporabe zelo raznolikih metodologij (Koshman, 2006).
Zaradi otežene evalvacije sistemov pa imajo razvijalci aplikacij za vizualizacijo
informacij le malo smernic, ki bi kazale, katere naloge pri poizvedovanju so najbolj primerne, da jih podpremo s posameznimi tehnikami za vizualizacijo. Julien et al. (2008) menijo, da to delno razloži, zakaj obstaja tako veliko prototipov
in tako malo komercialnih aplikacij, ter pišejo, da so potrebne metode za evalvacijo, ki bi omogočile preoblikovanje prototipov v uporabne in zabavne
produkte.

4.2

Rezultati študij

Newby (2002) je z analizo prototipnih sistemov poskušal ugotoviti, ali uporabniki zaznajo preprost 3D sistem kot uporaben. Rezultati analize nakazujejo, da
lahko 3D predstavitev povzroči pri uporabnikih večjo zmedo kot 2D predstavitev,
kljub temu pa so uporabniki s sistemom 3D lahko presojali o dokumentih in
povezavah med njimi. Raziskava je tudi pokazala, da večina udeležencev ni intuitivno razumela delovanja vizualiziranega sistema, zaradi česar avtor zaključuje, da se morajo uporabniki naučiti konceptov vizualiziranega sistema, prav tako
kot so se morali naučiti uporabljati Boolove operatorje in druge koncepte. Ta
zaključek ni presenetljiv, saj tudi v vsakdanjem življenju poznamo težave, ki jih
imajo nekateri posamezniki ob uporabi zemljevidov.
Tudi Perez in de Antonio (2004) na podlagi preteklih raziskav ugotavljata, da so
3D vmesniki za uporabnike sicer bolj privlačni, vendar manj učinkoviti pri iskanju posameznih dokumentov kot 2D ali tekstovni vmesniki, Newby (1993; cv:
Koshman, 2005) pa poroča, da so testiranci dobro ocenili vizualizirane sisteme,
vendar so imeli kljub temu rajši besedilne sisteme.
S primerjavo tekstovnih, 2D in 3D vmesnikov so se ukvarjali tudi Sebrechts et
al. (1999). Ugotovili so, da 3D sistem predstavlja velik strošek in ga je težje osvojiti kot druge, pomembno vlogo pri dojemanju vizualizacije pa igrajo tudi izkušnje uporabnika. Zaključili so tudi, da so za različne tipe iskanja primerni različni tipi vizualizacije. Ob tem se odpira vprašanje, kako dobre so bile 3D implementacije, torej ali so dejansko omogočale ogled z vseh strani, približevanje
in oddaljevanje.
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Heo in Hirtle (2001) sta prav tako analizirala, kako različne vizualizacije in obseg zajetih podatkov vplivajo na uporabnike in njihovo uspešnost pri iskanju.
Pri raziskavi so uporabniki iskali s pomočjo treh vizualiziranih vmesnikov in
vmesnikom brez vizualizacije. Rezultati pri uporabi vizualizacije niso bili nič
boljši kot pri kontrolni skupini z besedilnim sistemom. So se pa pojavile razlike
med tremi vizualizacijami, in sicer se je tehnika približevanja izkazala za najtežjo,
tehnika razširjenega pogleda pa za najbolj uporabno. Razlog za slednji rezultat
verjetno leži v predhodni uporabi podobnih tehnik, zaradi česar so bili uporabniki z njimi že seznanjeni.
Med študijami je le nekaj takih, ki vsaj na določenem delu govorijo v prid vizualizaciji: Morse et al. (2002) so ob testiranju velikega števila uporabnikov prišli do
ugotovitve, da so uporabniki rajši uporabili grafično metodo v primeru težjih nalog. Tudi Veerasamy in Allan (1996) sta zaznala rahel trend preferiranja vizualnih
orodij, ki pa ni bil statistično pomemben. Koshman (2004) je za sistem VIBE zaključila, da so testiranci razumeli njegov princip in se jim je zdel sam prikaz dokaj
preprost, le izvedba značilnosti je bila slabša, zaradi česar so bili bolj zadovoljni z
uporabo tradicionalnega sistema. Ob tem opozarja, da velikost oziroma obseg rezultatov predstavlja pomemben dejavnik pri učinkoviti vizualizaciji.
Gelernter (2007) na podlagi rezultatov raziskav predlaga, da je za uspešno vizualizacijo potrebno izpustiti kompleksne elemente, ki jih lahko pogrešamo, saj
mora biti vizualizacija enostavna, uspešne pa naj bi bile predvsem tiste vizualizacije, ki se bodo zdele uporabnikom znane.
V zadnjih letih sta bili narejeni tudi dve metaanalizi študij uporabnosti vizualiziranih sistemov za poizvedovanje. V prvi je Chen (2006) lociral 27 empiričnih
študij vizualizacije pri poizvedovanju med leti 1991 in 2000, pogoje za metaanalizo oziroma primerjavo pa jih je izpolnjevalo le nekaj. Chen z metaanalizo ni
mogel prikazati statistično pomembnih razlik, ki bi dokazale, da vizualni vmesniki pripomorejo k boljšemu poizvedovanju, pokazalo pa se je tudi neujemanje
med privlačnostjo 3D vmesnikov za uporabnike in učinkom pri njihovi dejanski uporabi. Avtor je sicer največji vpliv pripisal kognitivnim razlikam med
posamezniki.
Drugo metaanalizo kontroliranih študij uporabnosti, narejenih za področje vizualizacije informacij, so objavili Julien et al. (2008). V analizo so zajeli 31 študij, tudi ta metaanaliza pa je nakazala, da ima sama vizualizacija majhen vpliv na
končni rezultat, saj nanj močno vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so na primer
uporabniki in naloge. Ob tem se sprašujejo tudi o sami merljivosti učinka vizualiziranih sistemov s tradicionalnimi metodami. Možen razlog za pomanjkanje merljive prednosti vizualizacije je tudi navajenost večine testiranih uporabnikov na besedilne sisteme za poizvedovanje, kar je lahko postavilo vizualne
vmesnike v slabši položaj. Julien et al. (2008) opozarjajo, da morda res obstaja
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malo ali skoraj nič poročil o izboljšanem učinku pri uporabi vizualizacije informacij v sistemih za poizvedovanje v primerjavi s tekstovnimi sistemi, vendar to
še ne pomeni nujno propad vizualizacije. Tudi v preteklosti (sredina osemdesetih)
poročila o uporabi grafičnih vmesnikov (GUI) niso prikazovala nobenih izboljšanj
v primerjavi s tekstovno-ukaznim sistemom, pa vendar komercialni uspeh
grafičnih vmesnikov daje vedeti, da je morda potrebno pogledati tudi na druge
elemente, ki lahko vplivajo na preferenco uporabnikov. V metaštudiji so avtorji
na primer zabeležili dva primera, kjer so uporabniki izrazili preferenco vizualnemu vmesniku kljub temu, da se sistem ni izkazal za boljšega pri testiranju, kar
kaže na vpliv vizualne podobe vmesnika na uporabnikove preference.

5

Diskusija

Vizualizacijo informacij opisujejo kot hitro razvijajoče se področje, o čemer priča
naraščajoče število objav ter povezovanje z aktualnimi področji, kot so podatkovno rudarjenje, semantični splet, strojno učenje in splet 2.0. Kljub temu pa prihajajo opozorila, da še vedno ni modela, ki bi opisoval naravo vizualizacije na
koherenten, podroben in dobro definiran način. Predvsem se opaža potreba po
splošni teoriji na področju vizualizacije informacij, ki bi lahko oblikovalcem in
analitikom pomagala pri ocenjevanju (Reeve et al., 2005). Jaeschke et al. (2005)
menijo, da ravno to ovira oziroma zadržuje komunikacijo o tematiki in aplikacijo vizualizacijskih tehnik. Vsekakor lahko rečemo, da za zdaj še ni jasno, kakšna naj bi bila optimalna vizualizacija, raznolikost vmesnikov z vizualizacijo in
pomanjkanje standardizacije pa kaže na to, da je nastanek vizualiziranih vmesnikov še vedno v povojih, saj se oblikovanje poenostavi in stabilizira sčasoma
(Fast in Sedig, 2005).
Čeprav je področje poizvedovanja v vizualizacijo informacij vneslo nove navdihe in izzive ter je igralo pomembno vlogo pri oblikovanju samega področja (Reeve
et al., 2005), so dosedanje raziskave pokazale vrsto problemov. Pomembna problematika, povezana s prikazom podatkov, je dimenzionalnost besedilnih podatkov. Projekcije podatkov iz multidimenzionalnega prostora na dvo- ali tridimenzionalnega ni lahko doseči, saj se v samem procesu podatki lahko izgubijo oziroma lahko pride do določenega popačenja pri atributih in povezavah med objekti
(Song, 2000; Zhang, 2008). Prav tako se lahko zgodi, da neka rešitev deluje le pri
majhnem obsegu podatkov ali pri določenem tipu podatkov.
Izziv predstavlja tudi samo sprejetje s strani uporabnikov. Pojavilo se je več novih
vizualizacij, ki se niso širše razvile predvsem zaradi nepripravljenosti uporabnikov, da bi spremenili svoje običajne delovne postopke (Keim et al., 2006). Prav
tako so lahko inovacije v vmesnikih zaradi razlik med posamezniki (npr. v pros-
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torskih sposobnostih, spominu, starosti, kulturi ali osebnosti) uporabne in prijetne za nekatere uporabnike in tuje ter okorne za druge. Hearst (1999) zato predlaga fleksibilnost pri stilu interakcije, ki bi ga morala omogočati programska
oprema, pri tem pa opozarja, da kljub vsemu ne smemo pričakovati, da bodo nove
značilnosti koristne za vse uporabnike.
Zaradi slabih rezultatov testiranja vizualiziranih sistemov v primerjavi s tekstovnimi se pojavljajo tudi dvomi, ali je vizualizacija resnično smer, ki naj bi predstavljala prihodnost sistemov za poizvedovanje. Gelernter (2007) meni, da vizualni prikaz ne more posredovati večje količine informacij in da prepričanje o
nasprotnem verjetno botruje temu, da oblikovalci precenjujejo zmožnosti uporabnikov pri dojemanju vizualizacije. Song (2000) v svojem preglednem delu prav
tako zaključuje, da je teoretična utemeljitev uporabe vizualizacije v sistemih za
poizvedovanje povsem nezadostna. Področje zato trpi zaradi pomanjkanja metod za evalvacijo učinkovitosti vizualnih predstavitev.

6

Zaključek: Mit ali resničnost?

Skozi predstavitev vizualizacije informacij smo pravzaprav odgovarjali na nekatera osnovna vprašanja, ki se zastavljajo ob srečanju s tematiko: zakaj, kako in
kaj. Pregled študij je pokazal, da odgovor na nobeno izmed zastavljenih vprašanj
ni enoznačen ali prav gotovo ne preprost. Rezultati študij in eksperimentov niso
naklonjeni vizualizaciji in le malo poskusov je v resnici zaživelo, pa vendar se
zdi, da raziskovalci še vedno verjamejo v moč vizualizacije. Song (2000) to dobro opiše z besedami, da kljub vsemu ve, da vizualizacija lahko pomaga uporabnikom, le da za zdaj še nismo odkrili pravega načina. Morda pa se čas vizualizacije šele začenja, saj se spletna orodja (in s tem tudi ljudje?) vse bolj premikajo
k vizualnim podobam. Tudi sami sistemi za poizvedovanje so v zadnjem letu
naredili velik preskok v obvladovanju in predstavljanju rezultatov in ne moremo zanikati potencialne uporabnosti vizualizacije ter dejstva, da so morda sedaj,
bolj kot kdajkoli prej, pripravljeni za nadgradnjo v obliki vizualizacije odnosov
in povezav med dokumenti.
Nenazadnje novi konceptualni modeli bibliografskega sveta, kot na primer FZBZ,
omogočajo opisovanje kompleksnih odnosov med opisovanimi entitetami. Za
prikaz takih odnosov dosedanji linearni tekstovni prikazi niso ustrezni, zato bo
potrebno najti najprimernejši način vizualizacije.
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