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Temeljna dualnost: Svetovni splet je primarno zamišljen kot hipertekstualni informacijski
prostor toda razvoj bolj in bolj soﬁsticiranih front-end in back-end tehnologij je stimuliral
njegovo vlogo programskega vmesnika. Ta dvojna narava spleta je povzročila veliko zmede in
strokovnjaki za uporabniško izkušnjo so poskušali prilagoditi svojo terminologijo primerom, ki
presegajo namen njegove prvotne uporabe. Cilj tega dokumenta je, da bi deﬁniral nekatere
teh izrazov v njihovem dejanskem kontekstu in pojasnil odnose med temi različnimi elementi.
Konkretno

Vizuelno oblikovanje: Graﬁčna
obdelava elementov vmesnika (look
and feel)

Oblikovanje
vmesnika

Oblikovanje navigacije: oblikovanje
elementov vmesnika, ki omogoča
premikanje uporabnika znotraj
informacijske arhitekture
Oblikovanje informacij: v smislu Edwarda
Tuftea: oblikovanje prezentacije informacij,
ki olajša razumevanje

Oblikovanje
navigacije

Oblikovanje informacij

Oblikovanje Informacijska
arhitektura
interakcij

Oblikovanje interakcij: razvoj toka
aplikacij, ki omogočajo da uporabniki
opravljajo naloge. Deﬁnicije, kako
uporabnik interaktivno sodeluje z
funkcionalnostjo spletnega mesta

Funkcionalne
speciﬁkacije

Funkcionalne speciﬁkacije: ʻnabor
funkcijʼ: natančni opisi funkcij, ki jih spletno
mesto mora imeti če hoče zadovoljiti
potrebam uporabnikov
Uporabniške potrebe: zunanje pogojena
namembnost spletnega mesta; identiﬁcira se
jih s pomočjo raziskav uporabniške baze, etno/
tehno/psihograﬁjo, ipn.
Cilji spletnega mesta: poslovni, kreativni in
drugi od znotraj deﬁnirani cilji spletnega mesta

Vsebinske
zahteve

Informacijska arhitektura: oblikovanje
strukture informacijskega prostora, ki
omogoča intuitiven dostop do vsebin

Vsebinske zahteve: deﬁnicija vsebinskih
elementov, ki jih spletno mesto rabi če
hoče zadovoljiti potrebam uporabnikov
Uporabniške potrebe: od zunaj deﬁnirana
namembnost spletnega mesta identiﬁcirana
skozi raziskave uporabnikov, etno/tehno/
psihograﬁjo, ipn.
Cilji spletnega mesta: poslovni, kreativni in
drugi od znotraj deﬁnirani cilji spletnega mesta

Uporabniške potrebe
Cilji spletnega mesta
Abstraktno

Splet kot hipertekstualni sistem
Vizuelno oblikovanje: vizuelna
obdelava besedil, graﬁčnih elementov
strani in navigacijskih komponent

Vizuelno oblikovanje

Oblikovanje vmesnika: kot v tradicionalnem
HCI (Human-Computer Interface):
oblikovanje elementov vmesnika, ki olajšajo
interakcijo uporabnika z funkcijami
Oblikovanje informacij: v smislu Edwarda
Tuftea: oblikovanje prezentacije informacij, ki
omogoča razumevanje

naravnanost na naloge

Realizacija

Čas

Splet kot programski vmesnik

slovenski prevod
Vuk Ćosić

Zamisel

naravnanost na informacije

Ta slika ni kompletna: pričujoči model ne upošteva sekundarnih konsideracij (kot so tiste, ki nastajajo ob tehničnem ali vsebinskem razvoju)
in ki lahko uplivajo na odločitve v procesu razvoja uporabniške izkušnje. Istočasno ta model ne opisuje razvojni proces niti deﬁnira vloge znotraj
ekipe, ki razvija uporabniško izkušnjo. Zgolj poskuša defnirati ključne konsideracije, ki danes tvorijo razvoj uporabniške izkušnje na spletu.
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