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1. Kiitokset

Pro gradu -tutkielma on ensimmäinen tieteellinen, laaja ja itsenäisesti tehty työ.
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apua ja työpanosta on tarvittu sen valmiiksi saamiseen.

Ensinnäkin kiitos Helsingin yliopiston psykologian professori Göte Nymanille, tämän

työn ohjaajalle, kommenteista ja asiantuntemuksesta työn aikana. Samoin kiitokset

psykologian tohtori Jussi Saariselle Helsingin yliopistosta, joka niinikään kommenteillaan

auttoi työn etenemisessä.

SoneraPlazan / www.fi :n kanssa hedelmällinen yhteistyö tuotti runsaasti analysoitavaa

dataa ja koehenkilöitä, ja ilman heidän apuaan olisivat tulokset olleet vähemmän valideja.

Kiitos myös niille sadoille ihmisille, jotka kävivät täyttämässä verkossa tiedonkeruu-

lomakkeeni, sekä etenkin niille parille kymmenelle, jotka soivat aikaansa käyttööni tulemalla

tiedonhakukokeeseen, sekä niille monille, joilta sain palautetta, kyselyitä ja kannustusta työn

aikana.

Suurin kiitos kuitenkin kuuluu avovaimolleni Liisa Koskiselle, joka antoi kannustavaa ja

rakentavaa palautetta, ja joka on tyynesti aaltoilevana merenä ottanut vastaan niin

turhautumiseni kuin innostumisenikin.

Aapo Puskala

Helsingissä 14.10.2002
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3. Johdanto

Internetin tietomäärän selaamiseen ja etsimiseen syntyi 90-luvulla monia hakukoneita,

joista useimmat pyrkivät kattamaan verkon kaikki WWW-sivut (World Wide Web). Niistä

tulikin nopeasti suosittuja ja uutispalveluiden ohella ne ovat edelleen Internetin

käytetyimpiä sivuja. Hakupalvelu Googlea käytettiin huhtikuussa 2001 noin 100 miljoonaa

kertaa vuorokaudessa (Search Engine Watch 2001), keväällä 2002 luku oli jo yli 150

miljoonaa (Nevill-Manning, 2002) – eli keskimäärin 1!750 hakua joka sekunti. Tiedon

hakemiseen Internetin hakukoneet ovat Yhdysvalloissa käytetyin menetelmä (Sullivan,

2001a). Portaalien suosituin palvelu on haku, sitä käyttää 49% kävijöistä (Sullivan, 2001b).

Kun Yhdysvalloissa esitetään tietokilpailua Who Wants to be a Millionaire? (Suomessa

esitetään nimellä Haluatko miljonääriksi?), on Googlen hakutilastoissa piikki jokaisen

kysymyksen jälkeen (Maney, 2002).

Vähitellen käyttäjät ovat oppineet löytämään tietoa hakupalveluiden avulla, mutta

ongelmiakin on ilmennyt: miten voi tietää, onko tässä kaikki tieto tästä aiheesta? Samaa

hakua voi kokeilla eri koneilla, mutta ei siltikään ole varmaa, onko jokainen sivu jollakin

koneella katettuna – itse asiassa päinvastainen on paljon todennäköisempää. Ja vaikka sivu

olisikin tietokannassa, ei sen löytyminen ole varmaa. Ja vaikka se löytyisikin, se voi olla

tuloslistassa niin kaukana kärjestä, ettei sinne asti jakseta selata. Ja vaikka sivulle pääsisikin,

ei yleensä voi olla varma, onko tieto oikeaa, relevanttia, tuoretta ja kattavaa.

Hakukoneiden parantuessa ilmeni uusia ongelmia, joista tärkein lienee tiedon liian suuri

määrä, tietotulva, joka johtaa rajuun havaintojen suodattamiseen. Hakukoneiden tarjoamat

mahdollisuudet pikemminkin lisäsivät kuin vähensivät tietotulvan kokemista. Tietotulvan

syynä ei ole niinkään tiedon määrän lisääntyminen, vaan sen saatavuuden räjähdysmäiden

kasvu (Head, 1999). Juuri saatavuuttahan hakukoneet valtavasti parantavat, sillä

itsessäänhän ne eivät sisällä varsinaista omaa tietoa. Hakukoneet kertovat vain mistä tietoa

löytyy – ja hakemistot näyttävät tiedon paikan hierarkiassa.

MORIn tutkimuksessa (2000) havaittiin, että 70% niistä, jotka käyttävät työssään

Internetiä, olivat sitä mieltä, että oikean ja täsmällisen tiedon löytyminen oli heidän työnsä

kannalta erittäin tärkeää. Lisäksi puolet käyttäjistä arvioi, että täsmällinen tieto oli erittäin

tärkeää myös yksityiselämän kannalta. Verkon hakupalvelut ja tiedon organisointi eivät

kuitenkaan yllä riittävän hyviin suorituksiin: hiukan alle kolmasosa käyttäjistä sanoi, että

heiltä jää usein löytymättä tieto, jota he etsivät.
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Oleellinen kysymys onkin se, kuinka käyttäjä löytää itselleen relevantin, täsmällisen ja

oikean tiedon mahdollisimman helposti ja nopeasti. Tiedon etsimiseen ihmiset soveltavat

erilaisia tiedonhakustrategioita; joku suosii hakukoneita, toinen etsii tietoa hakemistosta,

kolmas muistelee aihetta sivuavaa tekstiä jollain tutulla sivulla tai sähköpostissa, neljäs tietää

tai arvaa sivuston jolla tietoa todennäköisesti on. On kuitenkin epäselvää, mitkä tekijät

vaikuttavat siihen, minkä strategian tiedonhakija valitsee. Suosivatko kokeneet nettikäyttäjät

jotain tiettyä strategiaa, onko jokin osoittautunut käytännössä paremmaksi? Kuinka

tiedonhakustrategian valintaan vaikuttaa se, kuinka hyvin hakija tuntee haun aihepiirin?

Internetin laajentuessa edelleen ovat tietokoneiden kanssa kokemattomatkin ihmiset

ruvenneet käyttämään netin tiedonhakupalveluita. Hakupalveluiden – niin koko netin

kattavien kuin sivuston sisäistenkin – suunnittelijoiden on osattava ottaa huomioon se,

kuinka sivuston käyttäjät tietoa hakevat ja millaisia strategioita he tiedonhaussaan käyttävät.

Tämä tutkimus käsittelee sitä, miten käyttäjät etsivät tietoa ja mitkä tekijät vaikuttavat

tiedonhakustrategian valintaan. Mahdollisia tekijöitä ovat ainakin kokemus, ATK-

asiantuntemus, tehtävän luonne ja käyttäjän tiedot tehtäväalueesta.

3.1. HAKUPALVELUT

Sullivan (2002) jaottelee hakupalvelut kahteen luokkaan:

• sellaisiin, joissa osoitteet järjestellään ja lajitellaan ihmisvoimin ja joissa on sanahaun

lisäksi mahdollista selata linkkejä hierarkkisesti. (myöh. hakemistot) ja

•  sellaisiin, jotka ottavat jokaisen löytämänsä sivun talteen tietokantoihinsa ja joista

haetaan vain hakusanoilla (myöh. hakukoneet)

Hierarkian rakentaminen on inhimillinen ja osin automaattinenkin prosessi. Kun

vaihtoehtojen määrä kasvaa suureksi ja niiden hallinta tulee kognitiivisesti vaikeaksi, ihmiset

ryhmittelevät samankaltaisia asioita ja muodostavat ryhmistä hierarkkisia, ”puumaisia”

rakenteita (Brown, 1982). Luokittelu on monimutkainen prosessi, jolle ei aina ole olemassa

täydellistä lopputulosta.

Hierarkkisissa valikoissa voidaan rakentaa silmukattomia (kuva 1) tai silmukallisia (kuva

2) verkkoja (Saastamoinen, 1993). Silmukalliset mahdostavat pääsyn samaan valintaan

useamman polun kautta. Näin siirtyminen puun toiseen haaraan onnistuu suoralla

valinnalla, ilman että tarvitsee peruuttaa korkeammalle puun rakenteessa. Tällaisissa

verkostoissa sijainnin tietäminen on äärimmäisen tärkeää eksymisen välttämiseksi.
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Kuva 1. Silmukaton hierarkia

Kuva 2. Silmukallinen hierarkia. Erona edelliseen on kaksi kaksisuuntaista nuolta eri luokkien välissä.

Tässä esimerkissä ne eivät ole luokittelujärjestelmän mukaisia, mutta ne tarjoavat järkevän yhteyden kahden asian

välillä, joilla kuitenkin on yhteisiä piirteitä.

Kun tiedon määrä kasvaa, on sitä entistä vaikeampaa luokitella hierarkioihin. Voi käydä

niin, ettei tieto enää sovi vanhoihin luokkiin, jolloin joudutaan tekemään ehkä suuriakin

muutoksia hierarkian rakenteeseen. Jokainen uusi tieto joudutaan myös järjestämään

paikoilleen, jolloin tiedon määrän kasvu on suhteessa sen organisointiin vaadittuun

työmäärään.

Hakukoneet turvautuvat konevoimaan inhimillisen älykkyyden sijaan: ne selaavat

verkkosivuja ja ottavat talteen näillä sivuilla olleita sanoja. Tiedon hakija syöttää sopivia

hakusanoja ja kone palauttaa ne sivut, joilla nämä sanat ovat esiintyneet lajiteltuna

relevanssin mukaan. Relevanssin koneet laskevat erilaisin algoritmein. Koneet käyvät tietyin

väliajoin päivittämässä tietokantansa, jotta se pysyy ajan tasalla. Uusia sivuja koneet löytävät

seuraamalla linkkejä jo selatuilta sivuilta.
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3.2. SCHNEIDERMANIN TIEDONHAKUMALLI

Ben Schneiderman (1998) on laatinut tiedonhakuprosessista neliportaisen mallin:

• Haun muotoilu

• Haun käynnistäminen

• Tulosten arviointi

• Haun uudelleenmuotoilu

Tämä malli ei kuitenkaan ota huomioon hakukoneen käytön motiivia, eikä noteeraa

mitenkään linkkisuuntautuneita kävijöitä. Jos hakijaa kiinnostaa vain osumien määrä eikä

niiden sisältö, pitäisi tuloksissa olla erilainen painotus.

Kun tietoa haetaan, täytyy Fangin (2000) mukaan samaan aikaan pitää työmuistissa

ainakin tavoite, hakuehdot ja tieto siitä missä vaiheessa hakua ollaan. Tiedonhakua ei

kuitenkaan voi pitää kognitiivisesti erityisen kuormittavana, etenkään muistin osalta.

Millerin (1956) kuuluisa 7±2 osoittaa työmuistin rajoituksia, mutta ongelmia ei yleensä ole.

Alla on eritelty mahdollisia syitä tälle:

•  Hakukoneet pitävät yleensä hakukriteerit esillä myös tulossivulla, missä niitä voi

muokata. Niitä ei siis tarvitse pitää mielessä.

• Vaikka lyhytmuistin kesto onkin rajattu, niin hakusanat haetaan usein pitkäkestoisesta

muistista, etenkin silloin, jos hakua täsmennetään lisäsanoilla.

• Hauissa käytetään tyypillisesti lyhyitä, keskimäärin 2.0 sanan mittaisia hakuja (Nielsen,

2001).

3.2.1. HAUN MUOTOILU

Haun muotoilu on todennäköisesti hakemisen osatehtävistä vaikeimpia. Ensimmäiseksi

pitää keksiä sopivat hakutermit ja juuri tämä osoittautui vaikeammaksi osuudeksi kirjastojen

hakukoneiden käytettävyystesteissä (Roussau, Jameison, Rogers, Mead & Sit, 1998).

Käyttäjän vaikeus muotoilla hakua hakusanoiksi on ymmärrettävää. Kokematon käyttäjä ei

ehkä tiedä, millä termeillä hänen hakemaansa asiaa yleensä verkossa kutsutaan, eikä hän

varmaankaan osaa käyttää riittävän harvinaisia – mutta samalla riittävän yleisiä!–

hakutermejä. Toisaalta täytyy tuntea kohdealue edes jotenkin, jotta tietää aihepiirin sanaston

ja sanojen vivahteet.

Toisin kuin kone, toimii ihmisen muisti assosiatiivisesti. Ihmisen kanssa toimiessa

yleensä tiedon haun tulos paranee kun tarjoaa riitävästi tietoja, vaikka osa yksityiskohdista ei
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olisikaan oikein (Brink, Gergle & Wood, 2002). Pyynnöstä ”Tyhjennätkö tiskit pesukoneesta?”

ihminen todennäköisesti osaa toimia oikein, vaikka oikeastaan astiat ovatkin tiskikoneessa ja

pyykit pesukoneessa. Tietokone on kuitenkin hakutermien suhteen ehdoton; kaiken

koneelle tarjotun tiedon pitää olla oikein. Ihmisen tiedonhaun assosiatiiviselle luonteelle

yleensä riittää, että annetaan riittävästi oikeansuuntaisia vihjeitä – vaikka ne eivät olisikaan

täsmällisesti oikein.

Haun muotoilua vaikeuttaa myös se, etteivät hakukoneet osaa ottaa huomioon ihmisen

muistin koodausspesifisyyttä (Ashcraft, 2002): ihminen muistaa tietyn termin yleensä vain

suhteessa asiaan, eikä osaa luoda yhteyttä, jos sama sana esiintyy täysin eri yhteydessä. Kone

vertailee vain yksittäisiä sanoja, eikä sillä ole tämänkaltaisia rajoituksia – tai etuja. Tästä

samasta syystä ihmiset ovat varsin huonoja keksimään haulleen synonyymejä tai muuten

muotoilemaan sitä uudestaan.

Hakukonehauista 45% oli yhden sanan mittaisia, mutta ennen WWW-hakukoneita

vastaava arvo oli peräti 81% (Web Developer’s Virtual Library, 2001). Mitä lyhyempi haku

on, sitä vähemmän vertailtavaa tietoa hakukone saa, ja sitä todennäköisempää on saada

asiaan liittymättömiä tuloksia. On luultavaa, että haut tarkentuvat sitten, kun yksittäisellä

sanalla tulee liian paljon ei-relevantteja tuloksia. Osasyy hakujen lyhyyteen on myös haun

käyttöliittymä: Karlgren ja Franzén (1997) havaitsivat, että kun tekstin syöttölaatikon kokoa

kasvatettiin, kasvoi keskimääräinen haun pituus 2.8:sta sanasta 3.4:ään sanaan.

3.2.2. HAUN KÄYNNISTÄMINEN

Haun käynnistäminen on yleensä suoraviivainen prosessi, joka ei sen kummemmin vaadi

käyttäjältä kognitiivista tai muutakaan ponnistelua. Se on lähinnä tekninen välivaihe kahden

kognitiivisemman osuuden, haun muotoilun ja tulosten arvioinnin välissä.

3.2.3. TULOSTEN ARVIOINTI

Tulosten arviointi on suhteellisen korkean tason toiminto, jossa sekä havaitsemis- että

kognitiivisilla seikoilla on tärkeä roolinsa. Koska käyttäjä ei tiedä täsmälleen, mitä on

tulossa, ei hän myöskään voi tietää, mitä häneltä mahdollisesti jää tulossivulla huomaamatta.

Hän tuskin odottaa, ettei huomaisi jotain tuloksia ollenkaan. Koska hän ei ainakaan voi

tietää mitä tuloksissa pitäisi olla, ei hän myöskään voi tietää, mitä mahdollisesti oikeita

tuloksia jää syystä tai toisesta tulematta.
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Normanin (1968) lisäys Treismanin (1960) tarkkaavaisuusmalliin tarjoaa hyödyllisen

näkökulman hakupalvelun tulosten havaitsemisen ja arvioinnin kannalta. Tässä mallissa

kaksi asiaa ratkaisee sen, pääseekö uusi ärsyke tietoisuuteen:

• ärsykkeen intensiteetti, eli äänen voimakkuus, valon kirkkaus jne, ja

• asian senhetkinen tärkeys.

Jos jollain hetkellä ajatellaan vaikkapa tietoturvaa niin sana virus on tärkeä ja pääsee siis

sillä hetkellä tietoisuuteen suhteessa helpommin.

Wickensin (1992) UFOV (Useful field of view) -tutkimuksissa kävi ilmi, että ihmiset

selasivat silmillään vain puolet siitä pinta-alasta, jolta kohteita piti etsiä; lisäksi joskus

kohdetta ei huomattu, vaikka sitä kohti katsottiinkin. Edelleen, kun otetaan huomioon, ettei

käyttäjä tiedä mitä hän ei näe ja se, että tietyillä objekteilla ja toiminnoilla on jo kohtalaisen

standardoidut sijainnit sivulla (Nielsen & Tahir, 2002), tarkoittaa se erityisen suurta

painoarvoa tulossivun muodolle ja rakenteelle. Käyttäjät etsivät tiettyjä asioita tietyistä

paikoista, eivätkä välttämättä huomaa niitä, vaikka katsoisivatkin niitä kohti. Tiedon

hierarkkisen rakenteen on oltava selkeä, eli otsikoiden pitää vastata niiden alla olevaa

sisältöä (Galitz, 1985).

Lukeminen on verkossa erilaista kuin paperimedialla. Nielsen (2002) havaitsi, että

käyttäjät eivät lue tekstejä kokonaan, etenkään pitkiä tekstipätkiä. Käytettävyystutkimuksissa

79% käyttäjistä selasi tekstin läpi lukematta sitä kokonaan. Nielsen löysi tälle on monia eri

syitä:

• Tietokoneen ruudulta ei ole miellyttävää lukea pitkiä tekstipätkiä

• Ruudulta lukeminen on n. 25% hitaampaa kuin paperilta

•  WWW on interaktiivinen palvelu; käyttäjillä on tunne että heidän pitää tehdä jotain

koko ajan eikä vain lukea

• Suurin osa sivuista on käyttäjien kannalta hyödytöntä eikä ole vaivan arvoista lukea

niitä kokonaan. Käyttäjät ovat oppineet kokemuksesta, että vain pienehkö osa

tekstistä on lukemisen arvoista, eivätkä he voi tietää etukäteen, onko juuri tämä sivu

heidän etsimänsä

Tulosten arviointiin vaikuttaa myös nk. priming-ilmiö: jos jokin sana aktivoituu käyttäjän

mielessä, hän on jonkin aikaa nopeampi tunnistamaan tämän sanan muiden joukosta,

nopeampi tekemään arviointeja ja päätöksiä tämän suhteen ja jopa nopeampi lukemaan

tämän sanan. Viimeinen siksi, että sana on valmiiksi aktiivinen muistissa, eikä siitä tarvitse

lukea kuin alkuosa, jotta se tulkitaan helposti samaksi sanaksi (MacLeod & Masson, 2000).
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Lukeminenhan on kaksisuuntainen prosessi – tekstin tulkintaan vaikuttaa, paitsi

kirjainten ja sanojenkin havaittu muoto, myös kieliopin ja asiasisällön perusteella

muodostettu ennakko-odotus (Wickens, 1992). Hakutuloksissa ennakko-odotuksena on

vahvasti haettu sana ja jos samanalkuisia sanoja on useampia, on helppoa sekoittaa väärä ja

oikea sana keskenään. Mikäli hakukone löytää monia samanalkuisia sanoja, primingistä voi

olla selkeää haittaa. Kun hakusana on aktiivisena mielessä, muut samanalkuiset sanat

tulossivulla tulkitaan samoiksi sanoiksi, etenkin jos sanat ovat pitkiä ja vieraita.

3.2.4. HAUN UUDELLEENMUOTOILU

Mikäli tulosten arviointi ei tyydytä, seuraa joko luovuttaminen tai haun

uudelleenmuotoilu. Tästä ihmiset suoriutuvat yllättävänkin huonosti: he eivät keksi

synonyymejä, he eivät osaa kunnolla rajata liian laveaa hakua eivätkä laajentaa liian suppeaa

hakua (Brink, Gergle & Wood, 2002). Kuten aiemmin mainittiin, ihmisen muistin

koodausspesifisyys (ks. esim Ashcraft, 2002) lienee osasyynä tälle ilmiölle. Ihmisen on

ilmeisen vaikeaa hahmottaa ongelmaa eri näkökulmasta tai eri termein ja jos hakuprosessi

etenee tähän pisteeseen saakka, on suhteellisen todennäköistä, ettei hakija tule tietoa

löytämäänkään.

3.3. ASIANTUNTIJUUS

Asiantuntijuusteoriassa (expertise theory) esitetään, että vaikka huippusuoriutujilla on

valtava määrä tietoa, löytyvät ratkaisut kuitenkin varsin nopeasti. Ratkaisun hakemiseen ei

siis ehditä käyttää valtavaa tietovarastoa analyyttisen päättelyn kautta, vaan ratkaisuun

päädytään nopeasti hahmontunnistuslakeja käyttämällä (Chase & Simon, 1973).

Aikaisemmin asiantuntijuutta pidettiin omaksutun tiedon runsauden ja monimutkai-

suuden suorana seurauksena (Ericsson & Smith, 1991), mutta huippusuoriutuminen ei

korreloi tämän kanssa kovinkaan hyvin – pelkän kokemuksen ja huippusuoriutumisen

korrelaatio oli varsin matala (Shanteau & Stewart, 1992). Tämän vuoksi asiantuntijuus

määriteltiin huippusuoritumisen eikä kokemuksen kautta; asiantuntija on sellainen joka

suoriutuu muita paremmin alansa tehtävistä, ja vielä niin että suorituminen on jatkuvasti

korkeammalla tasolla, myös silloin kun tehtävään ei voi varautua etukäteen (Ericsson &

Lehmann, 1996).

Huippusuoriutuminen näyttäisi vaativan 10 vuoden työskentelyn alalla (Simon & Chase,

1973), mutta se ei yksin riitä. Kokemuksen lisäksi tarvitaan välitöntä palautetta (Lebrohon
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& Patel, 1995), joka mahdollistaa suorituksen korjaamisen nopeasti. Lisäksi vaaditaan myös

aktiivista harjoittelemista (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993), sellaisten asioiden

tekemistä, joita ei ennestään osaa. Harjoittelu on kuitenkin suhteellisen työlästä – vain

ponnistelu asian parissa kehittää, ei jo osatun asian rutiininomainen toistaminen.

Optimaalinen päivittäinen harjoitusaika näyttäisi olevan noin 4 tuntia ilman, että harjoittelija

polttaa itsensä loppuun (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993).

Pelitilanteessa kokeneet shakinpelaajat ”keksivät” yleensä parhaan siirtonsa heti oman

vuoron alussa (de Groot, 1946/1978), eikä heidän ennakoimiensa pelikierrosten määrä

(miettimisen syvyys) eronnut noviisipelaajista. He hahmottivat pelitilanteen eri lailla – he

eivät kehittäneet siirtojaan ”lennossa” vaan pelitilanne toimi heille muistiavaimena ja heillä

on muistissa tietoja samanlaisesta tai analogisesta tilanteesta, joka mahdollistaa nopean

suoriutumisen. Heidän suoritumisensa pysyi loistavana myös silloin, kun peliaikaa

lyhennettiin rajusti (Goblet & Simon, 1995). Pohtimisen funktioksi ehdotettiin vain oman

siirron hyvyyden varmistamista (Saariluoma, 1992), vaikka joskus miettimisen aikana

keksittiinkin vielä parempi siirto (de Groot, 1946/1978), tosin harvoin.

Huippusuoriutujat voivat käyttää kokemustaan myös ennakoidessaan tulevaa; he

”näkevät” aikaisemmin mitä seuraavaksi tapahtuu, sillä heidän automatisoituneet

prosessinsa kertovat heille, mitkä tapahtumat seuraavat yleensä toisiaan, esimerkiksi

tenniksessä, ja saavat näin hiukan lisäaikaa ja muutenkin osaavat kohdistaa huomionsa

oikeisiin asioihin oikealla hetkellä (Ericsson & Lehmann, 1996). Tällä ennakoinnilla on

yhteys heidän loistavaan muistiinsa omalta alaltaan; heillä on niin paljon tietoja ja tilanteita

siitä tallessa, että heidän ei juurikaan tarvitse opetella uutta, vaan he kykenevät aktivoivaan

mielestään oikean ”solmun” ja samalla kaiken siihen liittyvän tiedon.

3.3.1. ASIANTUNTIJUUS WWW-TIEDONHAUSSA

WWW-tiedonhaku ei yleensä ole varsinainen harjoittelun kohde, vaan se on apuväline

toisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toisin kuin esimerkiksi shakinpelaajilla, joiden ensi-

sijainen tavoite on menestyminen pelissä (de Groot, 1946/1978), tiedonhakijoiden

ensisijainen tavoite on käyttää löytämäänsä tietoa johonkin, ei itse tiedon löytäminen.

Kymmenenkin vuoden kokemus Internetin tiedonhaussa on mahdollista, sillä

ensimmäiset hakukoneet julkaistiin 90-luvun alussa. Niillä ei kuitenkaan ollut likimainkaan

samaa käyttäjämäärää, tietokannan kokoa tai suosiota kuin nykyisillä palveluilla. On silti

mahdollista, että ylläkuvatun kaltaisia huippusuoriutujia on ehtinyt kehittyä, sillä jokin
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toisenlainen tiedonhaku voi olla kognitiivisesti niin samankaltaista, että se mahdollistaa

harjoitteluajan lyhentämisen.

Kokenut tiedonhakija todennäköisesti hahmottaa tiedonhakuongelman heti sopivina

hakusanoina tai sivustona, jolta tieto löytyy (vrt. de Groot, 1946/1978). Lisäksi hän osaa

hyvin nopeasti karsia pois huonot ja epärelevantit tulokset, joko hyvillä hakusanoilla jo

ennen hakua, tai sitten hän hyppää epärelevanttien tulosten yli tulossivulla. Hän on käynyt

niin monella sivulla, että osaa nopeasti tunnistaa ne piirteet, jotka määrittävät suurella

todennäköisyydellä, onko sivu relevantti ja selaamisen arvoinen vai ei. Hän ikään kuin

”näkee”, mitä sivu sisältää, ilman että sitä tarvitsee enempää edes lukea (vrt.  Goblet &

Simon, 1995).

Tiedonhakuun vaikuttaa kaksi eri osaamisen tasoa:

•  oman alansa tunteminen (domain knowledge), alan termien ja käsitteiden tunteminen

sekä näiden välisteiden suhteiden ja merkitysten hallitseminen. Jos tuntee alansa

hyvin, keksii parempia ja osuvampia hakusanoja ja osaa paremmin arvioida tuloksen

luotettavuutta ja relevanssia.

•  hakukoneiden käytön tunteminen, Boolen operaattoreiden hallitseminen ja haku-

koneiden toiminnan tunteminen

Jälkimmäisen voi edelleen jakaa kolmeen tasoon: (Carroll & Reitman-Olson, 1988)

• tehtäväsuuntautunut tieto kertoo päämäärän ja osatehtävät, joilla tähän tavoitteeseen

päästään,

•  käyttöliittymäsuuntaunut tieto kertoo, kuinka tällä järjestelmällä suoritetaan nämä

tietyt osatehtävät, mikä on tiedon esitysmuoto ja vuorovaikutuksen kieli ja symbolit,

• rakenteellinen tieto sisältää sen, kuinka järjestelmä toimii ”pinnan alla”.

Oman alansa tunteminen näyttäisi olevan tiedonhaun onnistumisen kannalta tärkeämpi

osatekijä kuin hakukoneiden käytön tunteminen. Alan asiantuntijat ovat parempia etsimään

tietoa kuin amatöörit, myös silloin kun amatöörit ovat kokeneempia tiedonhakukoneiden

käyttäjiä (Hirsh, 1997; Marchionini, 1995; McDonald & Stevenson, 1998; Patel, Drury &

Shalin, 1998). Asiantuntijat löytävät tiedon nopeammin ja käyttävät useampia eri

tietolähteitä.

Marchionini (1989) havaitsi, että lyhyt tutustuttaminen hypertekstijärjestelmään riitti

siihen, että käytäjät löysivät itselleen relevantin tiedon. Käyttäjät eivät kuitenkaan käyttäneet

järjestelmän koko potentiaalia hyväkseen eivätkä käyttäneet tehokkaita tiedonhaku-

strategioita. Marchionini (1989) päätteli, että järjestelmän tunteminen ei ole tiedonhaun

kannalta niin tärkeää kuin oman alansa tunteminen.
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On myös ristiriitaisia tuloksia, joissa WWW-osaamisen vaikutus havaittiin suuremmaksi

kuin oman alan tuntemisen (Hill & Hannafin, 1997). Tulosten ristiriidan voi selittää

tehtävien erilaisella luonteella. Mikäli kysytty tieto on spesifistä eikä se edellytä laajaa

tietopohjaa, riittää WWW-hakujen tunteminen hyvään hakutulokseen pääsemiseen. Sen

sijaan, jos tulos vaatii tietojen yhdistelyä ja päättelemistä, edellyttää se samalla laajaa

tietopohjaa alalta, jolloin oman alan tuntemisen tärkeys korostuu. Nämä tutkimukset

koskevat kuitenkin vain haun tuloksellisuutta, eivät tiedonhakustrategioita, joilla tuloksiin

on päästy.

3.3.2. KOKEMUKSEN VAIKUTUS TIEDONHAKUUN

Khan ja Locatis (1998) havaitsivat, että kokeneet käyttäjät osasivat paremmin priorisoida

tehtäviä; he suorittivat ensin yksinkertaiset osuudet ja monimutkaiset vasta myöhemmin.

He eivät kuitenkaan olleet nopeampia tai tarkempia kuin aloittelijat. Noviisien ja

kokeneiden välillä ei muissakaan tutkimuksissa aina löytynyt eroa (Jones, 1989).

Marchioni ja Schneiderman (1988) tulivat samaan tulokseen; aloittelijat käyttivät

yksinkertaisempia hakuja, kokeneet tiedonhakijat käyttivät analyyttisempiä menetelmiä.

Marchionini (1989) päätteli, että aloittelijat oppivat testin aikana sen verran, että eroa ei

enää sen lopussa ollut havaittavissa. Hän myös spekuloi, että surffailu vaatii samoja kykyjä

kuin lukeminen ja tiedonhaku kirjoista, ja että nämä taidot peittivät alleen

verkonkäyttökokemuksen vaikutuksen tiedonhakuun. Kokemus vaikutti siis tiedonhaun

nopeuteen, mutta sen vaikutus tuloksellisuuteen jäi vielä epäselväksi.

3.4. TIEDONHAKUSTRATEGIAT

Tiedonhakustrategialla tarkoitetaan linkkisuuntautunutta, hakusuuntautunutta tai

eriytymätöntä tapaa etsiä tietoa.

Linkkisuuntautunut tiedonhakija navigoi perille linkkien kautta, joko linkkihakemiston

kautta tai suoraan kohdesivustolle. Hän voi muistaa osoitteen ulkoa tai valita kirjanmerkin.

Nielsenin (2000) arvion mukaan linkkisuuntautuneita käyttäjiä on n. 20% kaikista

käyttäjistä.

Hakusuuntautunut sen sijaan käyttää ensisijaisesti erilaisia hakukoneita, joko koko

tietoverkon kattavia tai sivustojen sisäisiä. Tämä strategia soveltuu hyvin, kun tiedetään

täsmälleen mitä haetaan ja se osataan muotoilla hakusanoiksi. Nielsenin (2000) arvio

hakusuuntautuneiden määräksi on 50% kaikista kävijöistä.
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Nämä strategiat voidaan luonnollisesti yhdistää. Ellei kumpikaan strategia dominoi

käyttäjän tiedonhakua, käytetään heidän toiminnastaan sanaa eriytymätön. Heitä

arvioidaan olevan 30% käyttäjistä (Nielsen, 2000).

3.4.1. TIEDONHAKUSTRATEGIAN VALINTA

Hakustrategian valitsemiseen vaikuttaa Marchioninin ja Schneidermanin (1988) mukaan

tärkeänä tekijänä tilanne, jossa on mukana sekä fyysisiä että psyykkisiä tekijöitä. Tiedonhaku

julkisessa paikassa, kuten kirjastossa, aiheuttaa aivan erilaisia vaatimuksia haulle kuin oman

työhuoneen rauha. Samoin motivaatio voi vaihdella sen mukaan, liittyykö haku

työtehtävään tai esimerkiksi harrastuksiin. Selaus soveltuu analyyttisiä menetelmiä

paremmin satunnaiseen tiedonhakuun, jossa ei ole edes pyrkimyksenä löytää tarkkaa tietoa

jostain etukäteen määrätystä asiasta. Mikäli haun tarkoituksena on vastata johonkin tiettyyn

ongelmaan, on täsmälliseen kyselyyn perustuva haku tehokkaampi menetelmä.

Mikäli käyttäjällä on vain vähän tietoa haetusta asiasta ja siihen liittyvistä seikoista, täytyy

hänen rakentaa asiasta itselleen ”tiedon puu”, jonka voi liittää ennestään omaksuttuihin

asioihin (Brown, 1982). Tällöin hakukone voi viedä tämän puun yksittäiselle oksalle, jota on

hyvin hankalaa yhdistää vanhaan tietoon. Tällaisessa tiedonhakutilanteessa, jossa halutaan

omaksua koko aineisto ja liittää se vanhaan tietoainekseen, toimii linkkisuuntautunut

strategia todennäköisesti paremmin.

Myös käsitys itsestä ja sosiaaliset seikat voivat vaikuttaa tiedonhakustrategian valintaan.

Hakemistot ovat aina ihmisten luokittelemia, toisin kuin hakukoneiden tietokannat, joita

päivitetään koneellisesti. Jos käyttäjä pitää itseään tai tarpeitaan hyvin erilaisina suhteessa

tiedon luokittelijoihin, voi hän painottua hakusuuntautuneeseen strategiaan.

3.4.2. KOKENEIDEN TIEDONHAKUSTRATEGIA

Kokemuksen ja harjoittelun kautta ihmisille on muodostunut kuva siitä, kuinka helposti,

nopeasti ja luotettavasti tietoa löytyy eri strategioilla, ja kuinka haettavan tiedon luonne

vaikuttaa siihen. Samoin he tietävät, jos tietyntyyppistä tietoa ei voi hakea, joten

asiantuntijuus voi vaikuttaa lyhentävästi myös hakuaikaan. Toisaalta, motivaatio on edellytys

asiantuntijuuden syntymiselle, ja motivaatio puolestaan pidentää suoritusaikaa, jos

hakutehtävä on vaikea – motivoitumaton luovuttaa aiemmin ja käyttää kokonaisuutena

vähemmän aikaa kuin kokenut, vaikkei löydäkään haluttua tietoa.
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Monissa tutkimuksissa on havaittu, että kokeneet suosivat hakusuuntautunutta

strategiaa:

•  Marchioninin ja Schneidermanin (1988) tutkimuksissa tiedonhaun ammattilaiset

valitsivat selvästi useammin hakusanoihin pohjautuvan tiedonhakustrategian, mutta

vain silloin, kun kysymys oli täsmällisesti ja selkeästi muotoiltu. Muulloin hekin

valitsivat linkkisuuntautuneen navigoinnin. Pidemmällä aikavälillä todettiin, että

suurimpaan osaan hauista käytettiin linkkisuuntautunutta strategiaa (Block, 1996).

• Vassileva (1996) havaitsi, että kun käyttäjät tunsivat hakukoneen ja ohjelmiston hyvin,

he käyttivät useammin hakusuuntautunutta strategiaa.

•  WWW-tiedonhakukokeissa kokeneemmat verkon käyttäjät löysivät tiedon

nopeammin, kun tehtävänä oli löytää tietoa yleisellä hakukoneella; kokeneet käyttäjät

käyttivät hakukoneita tehokkaammin ja nopeammin. Kun käytettiin

linkkisuuntautunutta strategiaa, eli kun käyttäjät ohjattiin tietylle sivulle ja pyydettiin

etsimään tiettyä niillä sivuilla olevaa tietoa, ei kokeneiden ja aloittelijoiden välillä enää

ollut eroja tiedonhaun nopeudessa. (Lazonder, Biemans & Wopereis, 2000)

•  Lukioikäiset oppilaat, joilla oli eri määrät WWW-kokemusta, suosivat

hakusuuntautunutta strategiaa, mutta strategianvalintaa ei ilmoitettu suhteessa

WWW-kokemukseen. (Fidel ym. 1999)

Kokemuksen merkitys WWW-tiedonhaussa rajoittunee siis hakusuuntautuneen

strategian tehostumiseen. Tästä samasta syystä voi olla, että kokeneet käyttävät mielummin

hakusuuntautunutta strategiaa – sen vuoksi, että he kehittyvät siinä paremmiksi, toisin kuin

linkkisuuntautuneessa strategiassa. Mieltymyksellä käyttää hakemistoa näyttäisikin olevan

yhteyttä siihen, kuinka kokenut hakujen tekijä on, ja minkälaiset hänen ennakkotietonsa

verkon tarjonnasta ovat. Jos ennakkotiedot ovat vähäiset, on luultavasti helpompaa tutkia

tarjontaa valmiiksi luokiteltujen aihepiirien kautta.

3.4.3. KOKEMATTOMIEN TIEDONHAKUSTRATEGIA

Vassilevan (1996) tutkimuksessa aloittelijat navigoivat mielummin perille linkkien kautta,

eivätkä käyttäneet hakutoimintoa. Vassilevan mukaan tämän syynä oli se, että he halusivat

varmemmin tietää, missä he ovat menossa, eivätkä siis eksy järjestelmään, kun valitsevat itse

koko polun. Toinen syy linkkistrategian käyttöön voi olla hakusanojen keksimisen vaikeus:

kirjastojen tietokantojen käytössä oli vaikein ongelma nimenomaan sopivien hakusanojen

keksiminen (Jameison, Mead, Rogerson, Rousseau & Sit 1998).
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Kirjaston tiedonhaussa nuoremmat tiedonhakijat (18-33 v.) pärjäsivät paremmin kuin

iäkkäämmät (61-80 v.). Tietokoneen käyttökokemus ei nuoremmilla vaikuttanut suoriutu-

miseen. Vanhoilla sen sijaan ero oli huomattava; vähäinenkin tietokonekokemus paransi

tuloksia merkittävästi. Vanhoilla oli runsaasti virheitä etenkin Boolen hauissa (Jameison,

Mead, Rogerson, Rousseau & Sit, 2000). Koska hakukoneen käyttö muistuttaa kirjastojen

asiasanahakua, ilmenee tämä ongelma todennäköisesti myös WWW-tiedonhaussa.

On esitetty aiheellinen kysymys, voiko kirjastojen tiedonhakutyökaluilla saatuja tuloksia

yleistää Internetiin (Ramsay, Barbesi & Preece, 1998). Internetissä on muitakin keinoja

päästä perille kuin hakukoneet tai hakemistot, esimerkiksi osoitteen arvaaminen tai

muistaminen. Lisäksi tiedon määrä verkossa on niin suuri, että se eräiden tutkijoden

mukaan sinällään suosii hakusuuntautunutta strategiaa linkkisuuntautuneen kustannuksella

(Chen, Houston, Sewell & Schatz, 1998).

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että kokemattomat käyttäjät suosivat linkkisuuntautunutta

strategiaa ja kokeneet hakusuuntautunutta. On kuitenkin hieman kyseenalaista, kuinka

paljon harjoitusta tarvitaan, että ”kääntyisi” hakusuuntautuneeksi. Lisäksi on epäselvää,

ovatko he kokonaan hakusuuntautuneita erilaisissa tehtävissä ja kuinka voimakkaasti he

ovat hakusuuntautuneita. Samoin epävarmaa on se, kuinka usein kokemattomat käyttävät

hakusuuntautunutta strategiaa ja kuinka nopeasti eri tiedonhakijat luovuttavat. Oman alan

tunteminen paransi tiedonhaun tuloksia, mutta jäi epäselväksi, vaikuttaako se valittuun

tiedonhakustrategiaan. Ja jos vaikuttaa, niin mihin suuntaan ja kuinka paljon.

3.5. TUTKIMUSONGELMA

Tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää

• Vaikuttaako tehtävän tyyppi tiedonhakustrategian valintaan?

• Kuinka ATK-asiantuntemus ja Internetin tuntemus vaikuttavat tiedonhakustrategian

valintaan?

Toissijaisina tavoitteina on tuoda lisävaloa seuraaviin ongelmiin:

• Kuinka suuri osuus käyttäjistä on linkki- ja kuinka suuri hakusuuntautuneita?

•  Kuinka oman alan asiantuntemus (domain knowledge) vaikuttaa tiedonhakustrategian

valintaan?

• Kuinka usein tiedonhakustrategiaa vaihdetaan tehtävän aikana?

Mitä laajempi tietopohja haetusta asiasta etsijällä on, sitä paremmat ja täsmällisemmät

hakusanat hänellä on käytettävissään, ja sitä paremmin hän pystyy arvioimaan löydetyn
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tiedon relevanssia. Ne, joilla ei vielä laajaa tietopohjaa ole, joutuvat sellaisen rakentamaan ja

sovittamaan löydetyn tiedon siihen. Tähän ”tiedon puun” rakentamiseen linkki-

suuntautunut strategia on tehokkaampi. Näinollen ensimmäinen hypoteesi on, että mitä

laajemmat taustatiedot haetusta asiasta käyttäjällä on, sitä hakusuuntautuneempaa strategiaa hän

käyttää.

Toisista tehtävistä on helpompaa muodostaa hakusanoja, ja toisista taas voi kohdesivun

arvata tai tietää suoraankin. Näinollen toinen hypoteesi on, että tehtävän luonne vaikuttaa

siihen, mitä strategiaa käytetään.

Aikaisemman tutkimustiedon valossa kokeenet suosivat hakusuuntautunutta strategiaa.

Mutta koska kokeneilla on enemmän tietoja verkon sisällöstä ja hakujen toimivuudesta, on

kolmas hypoteesi, että kokeneet verkon käyttäjät ovat joustavampia vaihtamaan tiedonhakustrategiaa

tehtävän tarpeiden mukaan.
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4. Menetelmät

Tietoa kerättiin käyttäjistä kahdella tavalla; WWW-sivulla tiedonhakulomakkeella ja

tiedonhakukokeella. Lomakkeella kartoitettiin tiedonhakustrategiaa, ATK-kokemusta ja

tiedonhakua. Lomakkeelle oli linkki muutamilta WWW-sivuilta ja suosituimmalta

suomalaiselta hakukoneelta, www.fi:stä. Tämän lisäksi linkki oli muutamalla postituslistalla

ja keskustelupalstalla sekä muutama suullisesti saatu kontakti. Ihmisiä pyydettiin myös

suullisesti tai sähköpostilla, jotta myös vähemmän kokeneita verkon käyttäjiä saataisiin

mukaan tutkimukseen antamaan tietoja myös noviisien näkökulmasta.

Tiedonhakulomakkeen täyttämällä oli mahdollista ilmoittautua tiedonhakutestiin.

Testissä käyttäjille annettiin erilaisia tiedonhakutehtäviä ja myöhemmin videonauhalta

analysoitiin, mitä tiedonhakustrategiaa he olivat käyttäneet ja kuinka kauan.

4.1. KOEHENKILÖT

Kaikki koehenkilöt täyttivät WWW-kyselylomakkeen, jonka avulla he voivat ilmoittautua

tiedonhakutestiin.

Kaiken kaikkiaan WWW-kyselylomakkeen täyttäneitä ihmisiä oli 412. Miehiä ja naisia oli

molempia 199; loput 14 eivät ilmoittaneet sukupuoltaan. 409 ihmistä ilmoitti ikänsä, jonka

vaihteluväli oli 11-68 vuotta, keskiarvo 27 v. ATK-kokemus-kysymykseen vastasi 405

ihmistä; se vaihteli välillä 0-33 vuotta, keskimäärin 11 v. Internet-kokemus vaihteli välillä 0-

17 v, keskimäärin 6 vuotta. ATK-asiantuntijuudestaan vastaajat ilmoittivat seuraavasti:

vasta-alkajia 2 kpl, aloittelijoita 37, keskitason käyttäjiä 152, kokeneita 132 ja asiantuntijoita

89.

Tiedonhakutestissä kävi 23 koehenkilöä. Koska tiedonhakutestiin tulleet täyttivät myös

verkkolomakkeen, ovat nämä 23 ihmistä jo mukana kyselylomakkeen täyttäneiden

tilastossa. Näistä 23 koehenkilöstä 12 oli naisia ja 11 miehiä. Keski-ikä oli 29 v ja

vaihteluväli oli 18-57 v. Heidän ATK-kokemuksensa vaihteli välillä 4-22 v ja oli keskimäärin

13 v. Internet-kokemuksen vaihteluväli oli 3-15 v, keskimäärin 7 vuotta. ATK-

asiantuntijuudestaan vastaajat ilmoittivat seuraavasti: vasta-alkajia 0 kpl, aloittelijoita 1,

keskitason käyttäjiä 6, kokeneita 9 ja asiantuntijoita 7.
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4.2. MITTARIT

Tietoa kerättiin kahdella eri menetelmällä, WWW-kyselylomakkeella sekä käyttäjiä

seuraamalla tiedohakutestissä.

4.2.1. WWW-KYSELYLOMAKE

Käyttäjät täyttivät WWW-sivulla olleen kyselylomakkeen, joka on liitteenä 2. Tällä

lomakkeella kysyttiin ja otettiin talteen muuttujat, joista on lista liitteessä 1. Analysointia

varten linkki- ja hakusuuntautuneen strategian käytön tiheys muutettiin myöhemmin

käänteiseksi, eli suhdeasteikolliseksi käyttötiheyttä kuvaavaksi muuttujaksi.

Käyttäjät luokiteltiin tiedonhakustrategialtaan hakusuuntautuneiksi, linkkisuuntau-

tuneiksi ja eriytyneiksi sen mukaan, miten he vastasivat kyselylomakkeella. Mikäli käyttäjä

ilmoitti käyttävänsä hakusuuntautunutta strategiaa enemmän kuin linkkisuuntautunutta,

hänet luokiteltiin hakusuuntautuneksi; mikäli hän käytti molempia strategioita yhtä paljon,

oli hän eriytymätön ja mikäli hän käytti linkkistrategiaa eniten, luokiteltiin hänet

linkkisuuntautuneeksi.

4.2.2. TIEDONHAKUTESTI

Kokeessa käytettiin yhteensä 17 tiedonhakutehtävää, joista 15 oli ennalta määrättyjä ja

tehtävän luonteen mukaan jaoteltu kolmeen luokkaan (haku, neutraali, linkki,  ks liite 3).

•  Haku-luokan tehtävät (5 kpl) painottivat hakukoneen käyttöä. Niissä tieto sijaitsi

sellaisilla palvelimilla, joilla käyttäjä tuskin oli ennen käynyt ja joiden osoitteet olivat

hankalasti muistettavia. Sen lisäksi haettu tieto oli tarkasti määritelty, joten siitä voi

hyvin muodostaa hakusanoja. Tämän luokan määritteleviä piirteitä ovat siis

(1)!täsmällisesti märitelty tieto, (2)!tiedon sijainnista ei etukäteisarviota, (3) hakusanat helposti

määriteltävissä.

•  Neutraali-luokan tehtävät (5 kpl) olivat yhtä lailla haettavissa niin linkki- kuin

hakusuuntautuneellakin strategialla. Tieto löytyy varmasti hakukoneestakin, mutta ei

ole vaikeaa arvata sivustoa, josta vastaus löytyy. Tämän luokan määrittelevät piirteet:

(1)!täsmällisesti määritelty tieto, (2)!tiedon sijainnista suhteellisen hyvä arvio

•  Linkki-luokan tehtävät (5 kpl) painottavat linkkisuuntautunutta strategiaa. Näille

tehtäville on vaikeaa keksiä hakusanoja tai niiden kirjoitusasu ei ole tiedossa, tai

hakusanat eivät vielä ole ehtineet hakukoneisiin. Määritteleviä piirteitä:
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(1)!epämääräinen tieto, (2)!vaikeaa löytää täsmällisiä sanallisia hakutermejä, (3)!tiedon

sijainnista jonkinlainen etukäteisarvio

•  Vapaissa tehtävissä (2 kpl) käyttäjää haastateltiin hänen oman opiskelualansa,

työnsä, harrastuksensa tai mielenkiintonsa aiheesta ja etsittiin tiedonhaun kohde

alalta, jolla hän oli itse asiantuntija.

15 ennaltamäärättyä tehtävää annettiin satunnaisessa järjestyksessä, loput kaksi avointa

tehtiin aina viimeiseksi, jotta haastatteluosuus ei häirinnyt tehtävien tekoa.

Koehenkilön käyttämä aika kussakin tehtävässä kirjattiin ylös jälkikäteen videonauhalta,

samoin se, mitä strategiaa hän käytti kussakin tehtävässä. Jos hän käytti useampaa strategiaa

tehtävän aikana, myös tieto strategianvaihdoista otettiin talteen. Käyttäjille ei painotettu

ajan olevan tärkeä tekijä, vaan heitä pyydettiin käyttämään sen verran aikaa kuin

normaalistikin käyttäisivät. Näinollen kokonaisaika ei pyri mittaamaan optimaalisuoritusta

vaan tyypillistä suoritusta.

Hakusuuntautuneeksi strategiaksi laskettiin minkä tahansa hakukoneen käyttämiseen

käytetty aika, eli hakusanojen syöttö ja tulosten arviointi ensimmäiseen alasivuun asti.

Hakukoneiden käytöksi laskettiin niin koko netin kattavien kuin sivustojen sisäistenkin

hakupalveluiden käyttö. Jos käyttäjä kävi katsomassa mitä hakukoneen antamalla sivulla oli,

tämä laskettiin vielä hakusuuntautuneen strategian käyttämiseksi, mutta mikäli hän meni

tätä syvemmälle kohdesivustolle, kirjattiin se vaihtona linkkisuuntautuneeksi strategiaksi.

Linkkisuuntautununeeksi strategiaksi merkittiin ne tilanteet, jossa käyttäjä itse tiesi

tai arvasi sivuston osoitteen, samoin kuin kaikki hakemistojen käyttäminen sekä ”surffailu”.

Muu strategia sisältää sellaisen tiedonhaun, joka ei ole kumpaakaan yllämainituista –

esimerkiksi sanakirjan, sanomalehden (ei-verkkoversioiden) tms käyttämisen, kaverilta

kysymisen jne.

Onnistuneiksi hauiksi laskettiin ne, jotka tuottivat oikean tuloksen. Mikäli käyttäjä tiesi

vastauksen valmiiksi, hylättiin tehtävä tästä käsittelystä; samoin silloin, kun hän luovutti tai

vaihtoi kokonaan toiseen strategiaan. Oikeaksi tulokseksi ei myöskään laskettu niitä hakuja,

jotka tuottivat vain osan koko vastauksesta. Onnistuneita olivat siis vain ne, joihin hän löysi

oikean vastauksen Internetistä käyttötilanteessa.
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4.3. KOKEEN KULKU

Koekäyttäjän suostumuksella testitilanne nauhoitettiin videonauhalle. Koko ruudun

sisältö nauhoitettiin suoraan näyttökortilta, joten käyttäjää ei nauhalla näkynyt. Lisäksi puhe

ja muut äänet ympäristöstä tallennettiin nauhalle.

Käyttäjille annettiin 17 tiedonhakutehtävää (ks. Liite 3). Ennen varsinaisia

tiedonhakutehtäviä oli harjoitus, jonka tarkoituksena oli tutustuttaa käyttäjä ”ääneen

ajatteluun” ja saada hänet rentoutumaan. Seuraavaksi annettiin 15 ennaltamäärättyä

tiedonhakutehtävää kirjallisesti, erillisillä paperilapuilla, satunnaisessa järjestyksessä.

Tehtäviä ei oltu numeroitu näihin papereihin. Lopuksi annettiin suullisesti kolme

vapaamuotoisempaa hakutehtävää, joiden sisältö määräytyi haastattelun mukaan. Tehtävä

N5 annettiin aina suullisesti, sillä sen kirjallinen esittäminen olisi vienyt mielekkyyden koko

tehtävästä.

Käyttäjiä pyydettiin lausumaan ääneen, mitä hän kulloinkin oli tekemässä, siis

”ajattelemaan ääneen”. Kun käyttäjä joko löysi mielestään oikean vastauksen tai luovutti

tehtävässä, katsottiin tehtävä päättyneeksi ja aloitettiin uusi. Käyttjälle luettu ohjeteksti on

liitteenä 4.

4.4. LAITTEET

Kokeet tehtiin Academica Pro -merkkisellä tietokoneella. Koneessa oli Pentium II

–prosessori, joka pyöri 333 MHz kellotaajuudella. Käyttöjärjestelmänä oli Microsoft

Windows NT 4.0 ja muistia koneessa oli 128 Mb. Ruudun koko oli 17 tuumaa ja resoluutio

800!x!600. Virkistystaajuus oli vain 50 Hz, eli matalampi kuin tavallisesti käytössä oleva.

Näin piti tehdä sen takia, että näytön kuva saatiin videonauhalle sellaisenaan eikä tekniikka

mahdollistanut eri virkistystaajuutta eri näyttölaitteille.

Oletusselaimena oli Microsoft Internet Explorer 5.0, mutta valittavana oli myös

Netscape 4.7 ja Opera 6.0. Selaimen ikkuna täytti koko ruudun. Käyttäjät saivat vapaasti

avata uusia ikkunoita niin kuin parhaaksi näkivät.

Selaimen asetukset olivat asennuksen jäljiltä alkuperäismuodossa ja palautettiin

alkuperäisasetuksiin joka koehenkilön jälkeen, seuraavin muutoksin:

•  Kirjanmerkit (Favorites, Bookmarks) oli tyhjennetty kokonaan (niihin ei jätetty siellä

valmiina olleita linkkejä).
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•  Tavalliset laajennukset, QuickTime ja Flash, asennettiin. JavaScript ja Java jätettiin

toimintaan.

•  Aloitussivu otettiin pois käytöstä. Käyttäjät saivat siis eteensä tyhjän sivun kokeen

alkaessa. Mikäli he eivät olisi tienneet mistä aloittaa, heidät olisi ohjattu sivulle www.fi

– näin ei kuitenkaan tarvinnut menetellä kertaakaan.

4.5. TILASTOLLISET MENETELMÄT

Tilastolliset analyysit tehtiin SPSS for Windows 11.0.1 –versiolla.

Muutosten merkitsevyyttä arvioitiin yksisuuntaisen varianssianalyysein (ANOVA) avulla.

Esimerkiksi taustamuuttujien merkitsevyyttä tiedonhakustrategian valintaan tai valitun

strategian vaikutusta onnistumiseen arvioitiin näin. Muuttujien jakaumien päällekkäisyyttä

arvioitiin c2 -testillä. Tällaisia olivat esimerkiksi vastaajien ikä- ja sukupuolijakaumat.

Kunkin testituloksen kohdalla on ilmoitettu c2 tai F –testisuureen arvo sekä

vapausasteet.
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5. Tulokset

Kuten kuvassa 3 näkyy, poikkesi kyselylomakkeen vastanneiden ikäjakauma

SoneraPlazan (2002a) käyttäjien vastaavasta (p<.001, df=11, c2=441.261). Tiedonhaku-

testissä olleiden lukumäärä oli liian pieni luotettavan tilastollisen arvion tekemiseen

vastaajien ikäjakauman perusteella, mutta kuvan perusteella näyttäisi siltä, että tämän

ryhmän ikäjakauma oli varsin lähellä kyselylomakkeeseen vastanneiden jakaumaa.

Kuva 3. Vastaajien ikäjakaumat eri lähteiden aineistojen mukaan: SoneraPlaza (2002a) hakupalveluiden

käyttäjät, tämän tutkimuksen kyselylomakkeeseen vastanneet ja tiedonhakutestissä olleet.
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Kuvassa 4 on eritelty sukupuolijakauma samoista kolmesta lähteestä; SoneraPlazan

(2002a) käyttäjät, kyselylomakkeeseen vastanneet ja tiedonhakutestissä olleet. SoneraPlazan

käyttäjien ja kyselylomakkeeseen vastanneiden jakauman välillä oli merkitsevä ero (p=.004,

df=1, c2=8.081), mutta eroa ei ollut SoneraPlazan käyttäjien ja tiedonhakutestissä olleiden

(p=.400, df=1, c2=0.708)  tai kyselylomakkeeseen vastanneiden ja tiedonhakutestissä

olleiden välillä (p=0.835, df=1, c2=0.043).
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Kuva 4. Vastaajien sukupuolijakaumat eri lähteiden aineistojen mukaan: SoneraPlaza (2002a)

hakupalveluiden käyttäjät, tämän tutkimuksen kyselylomakkeeseen vastanneet ja tiedonhakutestissä olleet.
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5.1. KÄYTTÄJIEN SUUNTAUTUNEISUUS

Taulukossa 2 on kolmen käyttäjäryhmän suuntautuneisuus hakustrategian suhteen

prosentuaalisina osuuksina koko joukosta. Nielsenin (2002) ja WWW-kyselylomakkeella

saatujen jakaumien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero (p=.036, df=2, c2=6.630);

tilastollisesti merkitsevää eroa ei sen sijaan ole Nielsenin ja tiedonhakutestin jakaumien

välillä (p=.444, df=2, c2=1.625) eikä WWW-kyselylomakkeen ja tiedonhakutestin

jakaumien välillä (p=.114, df=2, c2=4.336).

Taulukko 1. Käyttäjien suuntautuneisuus tiettyyn tiedonhakustrategiaan.

Haku-
suuntautuneet

Linkki-
suuntautuneet

Eriytymättömät

Nielsen (2000) 50% 20% 30%

WWW-kyselylomake 42% 22% 36%

Tiedonhakutesti 62% 13% 25%
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5.2. STRATEGIAN VALINTA

Tehtävän tyyppi on erittäin merkitsevä tekijä tiedonhakustrategiaa valittaessa. Haku-

(p<.001, df=3, F=33.129) ja linkkisuuntautuneen (p<.001, df=3, F=10.355) strategian

suhteen vaikutus oli tilastollisesti erittäin merkitsevä, muun strategian suhteen ei merkitsevä

(p=.219, df=3, F=1.481).

Tarkemmassa analyysissä kävi ilmi, että tehtävien luokittelu ei ollut täysin onnistunut –

osaa neutraaleista tehtävistä haettiin linkkisuuntautuneemmin kuin joitakin linkki-

suuntautuneiksi alunperin luokiteltuja tehtäviä. Tämän vuoksi tehtävät luokiteltiin

uudestaan sen mukaan, mitä strategiaa niiden haussa oikeasti käytettiin – eli tehtävät

lajiteltiin strategian mukaan ja ne, joissa oltiin käytetty linkkisuuntautunutta strategiaa,

määriteltiin linkkisuuntautuneiksi tehtäviksi. Tehtävät N1, N3, N4 (neutraaleja) muutettiin

linkkisuuntautuneiksi, ja tehtävät L1, L2 ja L4 (linkkistrategiaa suosivia) muutettiin

neutraaleiksi. Hakusuuntautuneissa tehtävissä ei ollut muutoksia. Lopuissa analyyseissä

laskutoimitukset tehtiin käyttäen tätä parannettua tehtävien luokitusmallia.

Muista taustamuuttujista ainoastaan ikäluokka oli strategian valinnan suhteen merkitsevä,

ja sekin ainoastaan hakustrategian osalta (p=.004, df=6, F=3.219). Taulukossa 1 on eritelty

eri taustamuuttujien merkitsevyys kunkin strategian osalta.

Taulukko 2. Eri taustamuuttujien merkitsevyys eri strategioiden käytölle tiedonhakutestissä. Tehtävän tyypin

lisäksi ainostaan ikäluokka on merkitsevä, ja sekin vain linkkistrategian käytön osalta. Tehtävän tyypin osalta F-

arvot poikkeavat hiukan tekstissä ilmoitetuista sen takia, että taulukossa käytettiin parannettua tehtävien

luokitusta (ks teksti).

Haku Linkki MuuVapaus-
asteet F p F p F p

Tehtävän tyyppi 3 35.572 <.001 15.327 <.001 1.481 .219

Käyttäjän suuntautuneisuus 2 1.149 .318 1.629 .198 2.101 .124

ATK-kokemus 5 0.365 .827 1.837 .105 1.184 .317

Internet-kokemus 5 1.216 .301 1.864 .100 1.210 .304

ATK-asiantuntemus 3 0.992 .397 3.761 .011 1.532 .206

Ikäluokka 6 1.519 .171 3.219 .004 0.265 .953

WWW-kyselylomakkeen tietojen perusteeella niin haku- (p<.001, df=7, F=4.499) kuin

linkkistrategiankin (p<.001, df=7, F=4.556) käyttö kasvaa Internet-kokemuksen myötä.

Erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä ja tulokset ovat samansuuntaisia ja tilastollisesti

yhtä merkitseviä myös ATK-kokemuksen osalta (linkkistrategia p<.001, df=7, F=5.818;



23

hakustrategia p<.001, df=7, F=4.922). Myös ikäluokka on erittäin merkitsevä niin haku-

(p<.001, df=11, F=3.358) kuin linkkistrategiankin (p=.003, df=11, F=2.599) käytön

muutoksen suhteen.

ATK-asiantuntemuksen taso on molempien strategioiden muutoksen suhteen erittäin

merkitsevä (linkkistrategia p<.001, df=3, F=10.098; hakustrategia p<.001, df=3,

F=26.880). Kasvu kokemuksen myötä on voimakasta ja samansuuntaista molemmille

strategioille; hakusuuntaunutta strategiaa käytetään tosin kautta linjan enemmän. Näyttää

siltä, että ATK-kokemuksen myötä kaikenlainen tiedonhaku kasvaa, mutta strategioiden

käytössä ei tapahdukaan muutoksia toisen eduksi. Kuvassa 5 on esitetty haku- ja

linkkisuuntautuneen strategian käytön kasvu Internet-kokemuksen myötä.

Kuva 5. Haku- ja linkkistrategian käytön määrän kasvu Internet-kokemuksen määrän myötä WWW-

kyselyn perusteella. Molempien kasvu on tilastollisesti erittäin merkitsevää (p<.001). Kasvutahti on samanlainen,

ja hakustrategian ero linkkistrategiaan verrattuna näyttäisi pysyvän samanlaisena. Toisin sanoen, kokemus ei lisää

hakustrategian käyttöä, vaan molempien strategioiden käyttöä yhtälailla. 11 kokemusvuoden paikkeilla näyttäisi

tapahtuvan käänne. On vielä epäselvää, onko ilmiö aito vai harhaa.
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5.3. SUORITUSAIKA

On ajateltavissa, että hakusuuntautuneet käyttäjät olisivat nopeampia hakustrategiaa

suosivissa tehtävissä kuin linkkisuuntautuneet tai neutraalit käyttäjät. Näin ei kuitenkaan

näyttänyt olevan – linkkisuuntautuneet tehtävät olivat säännönmukaisesti nopeimpia tehdä,

mutta tämä ilmiö tuskin johtuu linkkisuuntautuneen strategian tehokkuudesta, vaan

tutkimuksessa olleiden linkkisuuntautuneiden tehtävien helppoudesta.

Taulukossa 3 on tehtävien suoritusaikojen mediaanit eriteltynä käyttäjän suuntau-

tuneisuuden ja tehtävän luokan mukaan. Koska suoritusaikajakaumat eivät olleet

normaalisti jakautuneita, käytettiin suoritusaikojen vertailussa mediaaniaikoja. Kuvassa 6 on

eri tiedonhakustrategoihin käytetty aika eri tehtäväluokkien mukaan.

Taulukko 3. Kussakin tehtäväluokassa kullekin käyttäjäluokalle suoritusaikojen mediaanit.

Tehtävän luokka

Haku Linkki Neutraali Vapaa

Hakusuunt. 77 s. 40 s. 84 s. 165 s.

Linkkisuunt. 60 s. 30 s. 76 s. 135 s.

Käyttäjän
suuntautu-
neisuus

Eriytymätön 87 s. 31 s. 77 s. 90 s.

Kuva 6. Eri tiedonhakustrategioiden käyttö eri tehtäväluokissa ajan mukaan suhteutettuna. Tehtävän tyypillä

oli tilastollisesti erittäin merkitsevä vaikutus tehtävän suorittamiseksi käytetyn strategian valintaan niin haku-

(p<.001, df=3, F=33.129) kuin linkkisuuntautuneenkin (p<.001, df=3, F=10.355) strategian osalta. Muun

strategian osalta ei tilastolta merkitsevyyttä havaittu (p=.219, df=3, F=1.481).
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5.4. HAUN ONNISTUMINEN

Muita kuin vapaita tehtäviä suoritettiin 345 kappaletta (23 koehenkilöä teki kukin 15

tehtävää). Näistä 345 tehtävästä 10 eli 3% hypättiin yli sen vuoksi, että käyttäjä tiesi

vastauksen valmiiksi.

Tiedonhakutehtävän onnistumisprosentit kunkin tehtävätyypin ja käyttäjän suuntautu-

neisuuden mukaan on eritelty taulukossa 4. Erot onnistumisprosenteissa tehtävän luokan

suhteen olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p=.001, df=3, F=5.254).

Taulukko 4. Kussakin tehtäväluokassa kullekin käyttäjäluokalle keskimääräiset onnistumisprosentit.

Tehtävän luokka

Haku Linkki Neutraali Vapaa

Keskiarvo

Hakusuunt. 87 % 95 % 77 % 84 % 86 %

Linkkisuunt. 93 % 100 % 87 % 100 % 94 %

Käyttäjän
suuntautu-
neisuus

Eriytymätön 90 % 100 % 87 % 100 % 94 %

Keskiarvo 90 % 98 % 84 % 95 % 91 %

Tiedonhaun onnistuminen oli kiinteästi yhteydessä kokemukseen: ATK-asian-

tuntemuksen kasvu aloittelijasta asiantuntijaksi kasvattaa hakujen onnistumisprosentin

45%:stä noin 65%:iin. Onnistumisprosentin muutos on tilastollisesti erittäin merkitsevä

(p<.001, df=3, F=28.499). Tämä ilmiö oli kuitenkin havaittavissa ainoastaan WWW-

kyselyn aineiston osalta; tiedonhakutestissä ei löytynyt merkitsevyyttä kokemuksen tai

muidenkaan taustamuuttjien ja onnistumisprosentin välillä: ATK-kokemus (p=.157, df=5,

F=1.608); Internet-kokemus (p=.827, df=5, F=0.431), ikä (p=.863, df=6, F=0.424) ja

ATK-asiantuntemus (p=.511, df=3, F=0.771). Kuvissa 7-11 on eritelty hakujen

onnistumisprosenttia eri taustamuuttujien suhteen.

Jos asiaa tarkastellaan siitä näkökulmasta, millainen hakusuuntautuminen käyttäjillä oli

heidän oman ilmoituksensa mukaan, oli linkkisuuntautuneilla tiedonhakijoilla oli suurin

onnistumisprosentti, 94%, eriytymättömillä 93% ja hakusuuntautuneilla 86%. Erot eivät

kuitenkaan olleet tilastollisesti riittävän merkitseviä (p=.087, df=2, F=2.452).
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Kuva 7. Hakujen onnistumisprosentti hakusuuntautu-

neen strategian käytön mukaan WWW-kyselyn perusteella.

Mitä enemmän hakusuuntautunutta strategiaa käytetään,

sitä useammin hakutehtävissä onnistutaan. Hakustrategian

käytön vaikutus hakujen onnistumiseen on tilastollisesti

merkitsevä (p=.007, df=6, F=3.027).

Hakustrategian käyttö

Useita kertoja päivä

Kerran päivässä

M
uutam

an kerran viik

Kerran viikossa

Kerran kuussa

Harvem
m

in

En koskaan

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

60
57

555453

48
45

Kuva 8. Hakujen onnistumisprosentti linkkisuun-

tautuneen strategian käytön mukaan WWW-kyselyn

perusteella. Mitä usammin tätä strategiaa käyttää, sitä

useammin haut onnistuvat, mutta vaikutus on

huomattavasti lievempi kuin hakusuuntautuneen strategian

suhteen. Linkkistrategian käytön vaikutus hakujen

onnistumisprosenttiin on tilastollisesti merkitsevä (p=.087,

df=6, F=2.966).
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Kuva 9. Hakujen onnistumisprosentti ATK-

asiantuntemuksen funktiona WWW-kyselyn perusteella.

Kasvu on selkeää ja suoraa. ATK-asiantuntemuksen

vaikutus hakujen onnistumiseen on tilastollisesti erittäin

merkitsevä (p<.001, df=3, F=28.499).
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Kuva 10. Hakujen onnistumisprosentti ATK-

kokemuksen funktiona WWW-kyselyn perusteella. ATK-

kokemuksen vaikutus hakujen onnistumiseen on

tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<.001, df=5,

F=5.002).
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Kuva 11. Hakujen onnistumisprosentti Internet-koke-

muksen funktiona WWW-kyselyn perusteella. Internet-

kokemuksen vaikutus hakujen onnistumiseen on

tilastollisesti erittäin merkitsevä (p=.001, df=7,

F=3.752).
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5.5. STRATEGIANVAIHDOT

Jokainen strategian käyttöönotto laskettiin strategianvaihdoksi, joten jotta tehtävän voi

suorittaa onnistuneesti, tulee vähintään yksi strategianvaihto. Haku-luokan tehtävissä oli

keskimäärin 1.4 strategianvaihtoa, linkkitehtäville vastaava arvo on 1.1; neutraaleille

tehtäville 1.7 ja vapaille 1.6. Nämä erot strategianvaihtojen määrissä olivat myös

tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<.001, df=3, F=9.099).

Muilla mitatuilla muuttujilla ei ollut merkitsevää vaikutusta strategianvaihtojen luku-

määrään: käyttäjän ilmoittama hakusuuntautuminen (p=.843, df=2, F=0.171), ATK-

kokemus (p=.976, df=5, F=0.162), Internet-kokemus (p=.579, df=5, F=0.760), ATK-

asiantuntemus (p=.718, df=3, F=0.450) ja ikäluokka (p=.387, df=6, F=1.059).
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6. Tulosten tarkastelua

Kyselylomakkeeseen vastanneiden ja tiedonhakutestiin osallistuneiden ikä- ja

sukupuolijakauma poikkesi jossain määrin SoneraPlazan käyttäjäkyselyn vastaavista. Tämän

tutkimuksen käyttäjäotos keskittyi 20-30 vuotiaisiin käyttäjiin, kun SoneraPlazan koko

käyttäjäkunta kattoi laajemman ikähaitarin tasaisemmin. SoneraPlazan käyttäjäkunnasta oli

naisia hiukan enemmän, tässä tutkimuksessa sukupuolijakauma oli tasainen.

Tiedonhakutestin ikä- tai sukupuolijakauma ei eronnut SoneraPlazan tai kysely-

lomakkeen vastaavista, mikä johtuu varmaankin siitä, että tiedonhakutestin otoskoko oli

huomattavasti pienempi. Tiedonhakutestin käyttäjät olivat kuitenkin edustava otos

kyselylomakkeeseen vastanneista.

On mahdollista, että koehenkilöiden voimakkaampi keskittyminen 20-30 –vuotiaiden

ikäryhmään aiheuttaa vääristymiä tuloksissa. Ikä ei kuitenkaan kaiken kaikkiaan ollut

merkitsevä tekijä muun kuin tehtävän kokonaiskeston ja linkkisuuntautuneen strategian

käytön osalta. Kokonaiskesto ei ollut tärkeä asia koko tutkimuksen kannalta, sillä tutkimus

keskittyi strategian valintaan ja tietyn strategian käytön suhteelliseen osuuteen koko

tiedonhakutehtävässä, joten ikäjakauman mahdollinen vääristymä tehtävien

kokonaiskestojen osalta ei ole merkittävä seikka.

Sekä linkki- että hakusuuntautuneen strategian käyttö lisääntyy kokemuksen myötä,

mutta linkkistrategia aavistuksen hakustrategiaa nopeammin. On mahdollista, että koska

otos oli painottunut nuorempiin käyttäjiin, niin linkkistrategiaa käytettiin hiukan vähemmän

kuin mitä olisi käytetty, jos ikäjakauma olisi ollut tasaisempi. Iän vaikutus on kuitenkin sen

verran vähäinen, että on syytä olettaa, että vääristymät eivät olleet merkittäviä

kokonaistulosten kannalta.

Tiedonhakutestissä olleet eivät edustaneet koko WWW-kyselyyn osallistunutta joukkoa

(ks 4.1 Koehenkilöt), sillä testiin oli valikoitunut ATK-asioissa hiukan tavallista kokeneempia

ihmisiä. Ehkä kokemattomammat eivät olleet niin kiinnostuneita alan tutkimuksesta, että he

olisivat uhranneet aikaansa tutkimukselle. On mahdollista, että tämä seikka vaikuttaa

tuloksiin, mutta merkitys on tuskin kovin suuri. Suurin osa tuloksista on suoraviivaisia ja

kun eri kokemusluokkia on useita, on trendi nähtävissä muutenkin. On kuitenkin syytä olla

varovainen tulosten yleistämisestä koskemaan aivan vasta-alkajia, sillä heitä ei

tiedonhakutestissä ollut yhtään ja kyselylomakkeellakin heitä kävi vain kaksi. Lisäksi on
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syytä pitää mielessä, että kokemus ei useinkaan ollut merkitsevä tai kriittinen tekijä, joten

mahdollinen epäedustus ei välttämättä vaikuta tuloksiin.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että ääneen ajattelu voi tuottaa erilaisia

tuloksia kuin normaali toiminta (Nielsen, 1993). Ääneen ajattelu voi tuoda omat virheet

konkreettisemmin mieleen, ja sitä kautta nopeuttaa toimintaa. Sen vuoksi aikojen vertailu

samojen hakujen tekemiseen muissa tilanteissa ei ole ongelmatonta, mutta ääneenajattelu-

aikojen vertailu keskenään on kyllä mahdollista.

Eri tehtäväluokissa käytettiin eri määrät aikaa ja tehtiin eri määrät virheitä, ja onkin

vahvat perusteet olettaa, että tehtävät olivat vaikeustasoltaan erilaisia. Tämän vuoksi suoria

päätelmiä eri strategioiden nopeudesta eri tehtäville ei voi tämän aineiston perusteella tehdä.

6.1. KÄYTTÄJIEN SUUNTAUTUNEISUUS

Vaikka erot käyttäjien jakutumisessa eri strategioiden käyttäjiksi olivatkin merkitseviä

WWW-kyselyn ja Nielsenin (2000) arvion välillä, ei eroja voi kuitenkaan pitää suurina.

Tähän voi vaikuttaa niinkin yksinkertainen asia kuin käytetyn asteikon tiheys. Lisäksi on

syytä tuoda esiin, että Nielsenin luvut olivat hänen henkilökohtainen arvionsa eivätkä

ilmeisesti systemaattisen tutkimuksen tulosta.

Se, että tiedonhakutestiin osallistuneiden jakauma taas ei eronnut muista, on varmaankin

seurausta siitä, että tiedonhakutestin otoskoko oli huomattavasti pienempi kuin WWW-

kyselylomakkeen. Joka tapauksessa Nielsenin 50%-20%-30% näyttäisi olevan

oikeansuuntainen arvio, vaikka luvut voisivat olla myös 40%-20%-40%. Näitä lukuja

voidaan tuskin kuitenkaan pitää vakioina, sillä ei ole tietoa siitä, mikä ihmiset saa

käyttämään tiettyä strategiaa. Ja kuten tämä tutkimus viittaa, suuntautuminen ei ole erityisen

voimakas, vaan tehtävän vaatimukset ohittavat sen tärkeydessä.

Syitä ihmisten sijoittumisesta tiettyyn ryhmään on syytä pohtia. ATK-kokemus tai

Internet-kokemus eivät tähän vaikuttaneet, joten on syytä olettaa, että taipumus on

olemassa jo ennen ATK:n kohtaamista – tai jos se syntyy tietoliikennetekniikan kanssa

vuorovaikutuksessa, kokemus vaihtelee eri ihmisillä. Esimerkiksi yksinkertainen selitys voisi

olla, että eri ihmiset ovat havainneet erityyppisen tiedon hakemisen olevan tehokkaampi

tapa tai heidät on ensin esitelty tietyllä tavalla toimivaan järjestelmään. Selitys on kuitenkin

puutteellinen, sillä tutustuttuaan mahdollisuuksiin käyttäjän pitäisi vaihtaa parhaiten hänelle

sopivaan järjestelmään, joten kysymys jää edelleen auki: mikä määrää sen, mikä tälle

käyttäjälle sopii?
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On mahdollista, että käyttäjän taustatiedot (domain knowledge) vaikuttaa asiaan, mutta

tämän tutkimuksen tilastollisen analyysin valossa vaikutus ei ole ainakaan suoraviivainen,

sikäli kun sitä on ollenkaan. Mikäli vaikutusta on, on se monimutkaisemman vuorovaiku-

tuksen tulosta – etenkin kun on mahdollista perustella domain knowledgen vaikutus sekä

linkki- että hakusuuntautuneen strategian käyttöön.

Ehkä lupaavin hypoteesi käyttäjän hakustrategiasuuntautumisen muodostumisesta on

käyttäjän metatieto verkon tietopalveluista. Käyttäjän asiantuntemus omasta alastaan ei

kerro sitä, millä tavalla tietoa haetaan verkosta tai täsmällisesti sitä, missä tällaista tietoa on

tarjolla. Tieto hakukoneen tai hakemiston toiminnasta ei taas tarjoa mitän sisällöllistä

informaatiota. Niinpä käyttäjän metatieto – tieto siitä, mitä verkossa on tarjolla – voi olla

kriittinen tekijä. Metatieto sisältää sen, millä yrityksillä ja laitoksilla on WWW-sivut, millaisia

hakupalveluita on, millaisia tuloksia ne palauttavat, millä sivuilla mitäkin tietoa on tarjolla ja

minkälaista tietoa verkossa ylipäänsä on saatavissa. Mitä pidempi kokemus verkosta on, sitä

laajempi on myös metatiedon määrä ja sitä luotettavammin käyttäjä sivulle löytää. Tätä

hypoteesia tukee havainto, että molempien strategioiden käytön taso kasvaa suunnilleen

samaa tahtia kokemuksen myötä. Jos kokeneella käyttäjällä on jo tieto sivusta, jolla tieto

varmaankin on, ei hän enää tarvitse hakukonetta, vaan löytää kohdesivulle muutenkin.

Toisaalta, hän osaa ottaa hakukoneen käyttöön tilanteissa, joissa hän olettaa, että sitä ei

löydy hänen tietämistään palveluista. Näinollen metatiedon kertyminen ei automaattisesti

suosi siirtymistä tiettyyn strategiaan, vaan tilanteen mukaan voi käyttää molempia.

6.2. STRATEGIAN VALINTA

Tehtävän tyyppi oli hyvin vahvasti yhteydessä sen suorittamiseksi käytettyyn strategiaan.

Näinollen hypoteesi tehtävän luonne vaikuttaa siihen, mitä strategiaa käytetään saa selkeän

vahvistuksen. On syytä panna merkille, että käyttäjän suuntautuminen tiettyyn

tiedonhakustrategiaan ei ollut merkitsevä tekijä päätettäessä sitä, miten tiettyä tietoa

ruvetaan verkosta hakemaan.

Muista tutkituista muuttujista vain käyttäjän ikäluokka oli merkitsevä tekijä strategian

valinnalle (p=.004) ja sekin vain linkkistrategian suhteen. Tälle havainnolle on vaikea löytää

syytä, sikäli kun havainto on aito eikä sattuman tulosta. Ilmeisesti merkitsevyys tulee siitä,

että niin haku- kuin linkkistrategiankin käyttö kasvaa kokemuksen myötä, mutta

linkkistrategia lievästi nopeammin. Vaikka ATK-kokemus ja Internet-kokemus eivät

olleetkaan tämän tekijän suhteen merkitseviä, eivät ne jääneet kovin kauaksi. Näiden
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muuttujien korrelaatio iän kanssa jäi kuitenkin yllättävänkin alhaiseksi (iän korrelaatio ATK-

kokemukseen oli .31 ja Internet-kokemukseen .19) – mahdollinen selitys tälle on, että

käyttäjät olivat sen verran vanhoja, että he olivat eläneet merkittävän osan elämästään

ennen ATK-aikakautta.

Sen, että kokemus ei nopeuttanut tiedonhakua tai parantanut sen luotettavuutta, voi

selittää sillä, että tehtävien edellyttämää metatietoa ei kokeneilla ollut sen enempää kuin

kokemattomillakaan. Tehtävät olivat suhteellisen yleisluontoisia, eivätkä ne edellyttäneet

mitään erityisosaamista. Tiedonhaku alueelta, joka on käyttäjälle tuttu, olisi voinut muuttaa

tilanteen, sillä tästä alasta hänellä todennäköisesti on sekä metatietoa että erityistä

asiantuntemusta. Tätä tulkintaa tukee se seikka, että oman ilmoituksensa mukaan kokeneet

lopulta löytävät etsimänsä tiedon useammin verkosta – etsityt asiat sisältyvät varmaankin

etsijän tuntemaan aihepiiriin, jolloin kokeneet voivat käyttää tiedonhaussaan hyväkseen sekä

metatietoaan että asiantuntemustaan tältä alalta.

Metatietohypoteesin testaamiseksi ei voida verrata tutkimuksen vapaiden, käyttäjän itse

määrittelemien tehtävien suoritusaikoja tai onnistumista, sillä nämä tehtävät olivat

luonnollisesti koehenkilökohtaisia, joten niiden sisältöä ja vaikeustasoa on hyvin vaikeaa

vertailla. Näyttää kuitenkin siltä, että vapaat tehtävät olivat eri tehtäväluokista hitaimpia.

Vapaat tehtävät toisaalta vaikuttivat epämääräisimmiltä ja hankalimmilta, mutta tästä ei ole

säännöllisesti koottua tilastollista tietoa. Vapaissa tehtävissä n. 30% ajasta käytettiin

linkkistrategiaa ja 70% hakusuuntautunutta strategiaa. Marchioninin (1989) tulosta, jonka

mukaan oman alan asiantuntemus on tärkeämpi seikka hakujen onnistumisen suhteen kuin

hakukoneen toiminnan tunteminen, ei voi tällä aineistoilla arvioida, sillä tehtävät eivät olleet

samantasoisia kaikille käyttäjille.

Tutkimusongelman ensimmäinen hypoteesi mitä laajemmat taustatiedot haetusta asiasta käyt-

täjällä on, sitä hakusuuntautuneempaa strategiaa hän käyttää ei saanut aukotonta tukea tässä

tutkimuksessa. Näyttää siltä, että hakustrategian käyttö olisi suurempaa kuin neutraaleissa

tehtävissä, mutta mikäli eroa on ollenkaan, se ei ole kovin suuri. Hypoteesin kumoutumisen

voi selittää metatiedolla: mitä laajemmat taustatiedot käyttäjällä on, todennäköisesti sitä

laajemmat tiedonhaun metatiedotkin hänellä on. Ja jos on hyvät metatiedot, ei tarvita enää

hakukoneita, sillä kohdesivusto voi olla valmiiksi tiedossa.

Aikaisemmin on havaittu, että kokeneet tiedonhakijat suosivat hakusuuntautunutta

strategiaa (Marchioni & Schneiderman, 1988), varsinkin silloin, kun he tunsivat hakukoneen

hyvin (Vassileva, 1996). Minkä vuoksi tässä tutkimuksessa tiedonhakutesteissä ei havaittu

tällaista yhteyttä, vaikka kyselylomakkeessa sellainen esiintyikin, tosin lievänä?
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Linkkisuuntautuneet tehtävät olivat aikojen ja onnistumisprosenttien perusteella muita

helpompia, ja voi olla, että ne olivat liian helppoja, eli näissä tehtävissä sivuston

löytäminen/tietäminen oli liian itsestäänselvää. Näinollen niiden hakeminen hakukoneella

olisi ollut hyvin tehotonta, ja käyttäjien kokemuksen kautta saama metatieto sisälsi tämän.

Kokemattomienkin vähäisempi metatiedon määrä riitti helppoihin tehtäviin.

6.3. SUORITUSAIKA

Suoritusajat eivät olleet normaalisti jakautuneita, joten keskiarvojen vertailu on

ongelmallista, samoin kuin varianssianalyysin käyttö erojen vahvistamiseen. Ikäluokka oli

kuitenkin merkittävä kokonaisajan ennakoija – mitä vanhempi käyttäjä oli, sitä enemmän

aikaa hän käytti tehtävien tekoon. Ikä ei kuitenkaan tuonut ATK-kokemusta, sillä ikä ei

korreloinut ATK-kokemuksen (.31) tai Internet-kokemuksen (.19) kanssa juuri ollenkaan –

ilmeisesti koehenkilöt olivat eläneet merkittävän osan elämäsään ennen ATK-aikakautta.

Tätä tulkintaa tukee se, että kokonaisajan muutos oli nähtävissä 30 ikävuoden jälkeen, ja

vasta 40 ikävuoden jälkeen se oli merkittävä.

ATK-asiantuntemuksen määrä oli kokonaisajan kannalta merkitsevä muuttuja.

Suoritusajoissa ei kuitenkaan ollut selkeää trendiä ylös- tai alaspäin, eivätkä erot olleet

kovinkaan suuria. Asiantuntijoiden hakuja voi nopeuttaa esimerkiksi se, että heillä on paljon

metatietoa ja tieto hakukoneiden toimivuudesta. Hidastavana tekijänä taas voidaan pitää sitä

nopeutta, jolla monet heistä hylkäsivät löytämänsä sivut, vaikka haettu tieto oli tällä sivulla.

Tästä tiedosta ei ole säännönmukaisesti kerättyä tietoa, mutta asiantuntijat vaikuttivat

olevan kiireisempiä hylkäämään sivuja, ellei vastaus löytynyt heti –!myös silloin kun vastaus

todellisuudessa sivulta löytyy. Heillä oli siis ehkä liiankin vahvasti kehittynyt kyky selata sivu

läpi. Mikäli sivua ei oltu kirjoitettu WWW-käyttöön, eli siitä puuttui korostukset ja

väliotsikot, ei haettua tietoa välttämättä havaittu vaikka se sivulla olikin. Näin käy erityisesti

silloin, ellei käytetty selaimen omaa hakutoimintoa.

Toisaalta, kuten aiemmin on havaittu, kokemattomien ja kokeneiden välillä oli tiedon-

hakunopeudessa eroa ainoastaan silloin, kun käytettiin hakustrategiaa, linkkistrategialla ei

eroja havaittu (Lazonder, Biemans & Wopereis, 2000). Kokonaisaikojen vaihtelu oli

suhteellisen suurta, ja koska linkkistrategialle ei eroja aiemmin löydetty, voi erojen puute

johtua siitä, että linkkistrategiaa käytettiin suhteellisen paljon. Näin hakustrategian käytön

aikana mahdollisesti syntyneet erot voivat jäädä liian pieniksi, jotta niitä havaitsisi tämän
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kokoisella aineistolla. Block (1996) havaitsi saman ilmiön – tiedonhakuprosessia

dominoivan linkkistrategian.

Linkkisuuntautuneet käyttäjät olivat keskiarvoilla laskien jossain määrin nopeampia

tiedonhakijoita kuin muut, samoin linkkisuuntautuneet tehtävät olivat nopeampia suorittaa

kuin muut. Todennäköisin selitys on linkkisuuntautuneiden tehtävien helppous suhteessa

muihin – linkkisuuntautuneet käyttäjät olivat nopeampia tekemään linkkisuuntautuneita

tehtäviä. Linkkisuuntautuneita tehtäviä voi pitää nopeampina muistakin syistä: kun

linkkistrategian käyttö on ylipäänsä mahdollista, on kohdesivuston oltava jo tiedossa, paitsi

jos käytetään hakemistoa –!ja hakemistoa käytti vain yksi koehenkilö 23:sta. Näinollen

sivustolle löydetään nopeammin, kun hakukoneen käyttö ja tulosten arviointiosuus jää

kokonaan pois. Toinen mahdollinen selitys on se, että ainakin eräässä tutkimuksessa (Tevis,

2000) havaittiin, että hakua käyttäneet olivat käyneet useammalla sivulla kuin muut, mikä

vie aikaa. Tässä tutkimuksessa ei otettu talteen sitä sivujen määrää, jolla käyttäjä kävi tietoa

hakiessaan.

6.4. HAKUJEN ONNISTUMINEN

Sekä Internet- että ATK-kokemuksen tuoma hakumenestyksen kasvu näyttää

pysähtyvän 7-8 vuoden kohdalle. Korkeimman kokemuksen luokassa (yli 15 v) näytti

nousua vielä olevan, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tulos on mielenkiintoinen,

kun sitä tarkastellaan siitä näkökulmasta, että huippusuoriutuminen vaatii 10 vuoden

kokemuksen alalla (Simon & Chase, 1973). Mikäli ero on aito, herää kysymys, miksi tälla

alalla asiantuntijuuden kehittyminen vaatisi vähemmän aikaa. Yksi mahdollinen selitys on

alan tuoreus ja huima kehitys: ATK-alan tietämys vanhenee melkein kokonaan 7-8 vuoden

aikana, joten tällä hetkellä kokemus sitä aikaisemmalta ajalta ei ole hyödyksi. On tietysti

mahdollista, että tilanne tasoittuu myöhemmin. Ei myöskään ole takeita siitä, että

huippuosaaminen tietyllä alalla on vastaava saavutus kuin huippuosaaminen jollakin toisella

alalla. Vertailu on tietysti ongelmallista, mutta voi olla, ettei ATK-alalla 7-8 vuoden

kokemuksella pääse sen pidemmälle kuin shakissakaan vastaavalla kokemuksella –ATK-

alalla pidemmästä kokemuksesta ei vain olisi hyötyä, toisin kuin shakissa. Voi myös olla,

että jonkin toisen asian osaaminen edesauttaa tiedonhaun hallitsemista niin, että 7-8 vuoden

kokemus on riittävä. ”Puuttuvat” vuodet on ehkä korvattu jonkin toisen, samankaltaisen

alan osaamisella.
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Sekä linkki- että hakusuuntautuneen strategian käytön lisääminen lisää hakujen

onnistumisen todennäköisyyttä, mutta muutos on voimakkaampaa hakustrategian suhteen.

Erot eivät kuitenkaan olleet suuria, ja ovat hyvin selitettävissä kokemuksen tuomalla

tehokkuudella, varsinkin kun kokemus ja hakujen kokonaismäärä korreloivat voimakkaasti

keskenään.

Vaikka eri tehtävätyypeille oli oleellisestikin erilaiset onnistumisprosentit (81% - 97%), ei

tästä voi vielä päätellä mitään, sillä tehtävien vaikeustasoa on hankala tai mahdotonkin

verrata toisiinsa. Ilmeisesti linkkisuuntautuneet tehtävät olivat helpompia kuin muut; ne

laadittiin siten, että käyttäjät voisivat arvata sivuston, jolta tieto löytyy. Näin ollen suuri osa

käyttäjistä osuu nopeasti oikealle sivulle, toisin kuin hakutehtävissä, jossa vastaus voi löytyä

useammalta sivustolta.

ATK-asiantuntemuksen kasvu aloittelijasta asiantuntijaksi kasvattaa hakujen

onnistumisprosentin 45%:stä noin 65%:iin, mutta tämä ilmiö oli havaittavissa ainoastaan

kyselylomakkeen tuloksista, ei tiedonhakutestissä. Samanlainen ilmiö oli myös ATK-

kokemuksella ja Internet-kokemuksella, mutta nekin ilmenivät vain kyselylomakkeella

kerätystä aineistosta. On mahdollista, että kokeneet tiedonhakijat oppivat, mitä tietoa

verkosta kannattaa hakea, eivätkä edes yritä hakea muuta tietoa – kokeneiden metatieto

tiedonhaun mahdollisuuksista auttaisi heitä siis tehostamaan hakuaan. Syy siihen, että

kokemuksen yhteyttä menestykseen ei tiedonhakutesteissä huomattu, lienee tehtävien

helppous: tehtävät olivat riittävän helppoja kokemattomillekin.

Aikaisemmissa tutkimuksissa havaittiin, että hiukan alle kolmasosa käyttäjistä sanoo, että

heiltä jää usein löytymättä tieto, jota he etsivät (MORI, 2000). Kokonaismenestys näyttää

olevan samanlainen tämän kyselyn osalta – tieto lopulta löytyi ”harvoin” 32%:lla ja ”ei

koskaan” 21%:lla vastaajista. Lisäksi on todettu, että ihmiset ovat taitamattomia

muotoilemaan hakua uudelleen tai keksimään uusia hakutermejä, mikäli ensimmäinen haku

ei tuota tulosta (Brinkle, Gergle & Wood, 2002). Tässä tutkimuksessa ei pidetty

säännönmukaisesti kirjaa, mutta esimerkiksi π:n desimaali -tehtävässä (H3) vain kaksi

koehenkilöä käytti hakusanaa ”likiarvo”, jota tehtävässä ei mainittu. Yksikään koehenkilö,

joka ei tätä sanaa heti käyttänyt, ei keksinyt sitä myöhemminkään.

6.5. STRATEGIANVAIHDOT

Kolmas hypoteesi oli, että kokeneet verkon käyttäjät ovat joustavampia vaihtamaan tiedonhaku-

strategiaa tehtävän tarpeiden mukaan. Tämä tarkoittaisi, että strategianvaihtojen määrä kasvaa
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suhteessa kokemuksen määrään. Näin ei kuitenkaan ollut; millään kokemusmuuttujalla

(ATK-kokemus, Internet-kokemus, ATK-asiantuntemus, ikäluokka) ei ollut mitään yhteyttä

strategianvaihtojen määrään. Ilmeisesti kokemattomillakin oli riittävästi metatietoa verkon

tiedonhakumahdollisuuksista, niin että heillä oli yhtäläiset mahdollisuudet vaihtaa

tiedonhakustrategiaa kuin kokeneemmillakin tiedonhakijoilla.

On myös mahdollista, että kokeneet tiedonhakijat tiesivät valmiiksi, mitä strategiaa

kannattaa käyttää, ja pitäytyivät tämän käytössä loppuun asti. Näinollen heille olisi kertynyt

strategianvaihtoja vähemmän. Tulokset eivät kuitenkaan tue tätä hypoteesia, sillä kokemus

ei ollut millään tavalla merkitsevä strategian vaihtojen lukumäärän suhteen. Kokemattomat

vaihtoivat strategiaa yhtä usein kuin kokeneet.

Haku-luokan tehtävissä oli keskimäärin 1,4 strategianvaihtoa, linkkitehtäville vastaava

arvo on 1,1; neutraaleille tehtäville 1,7 ja vapaille 1,6. Linkkitehtävät olivat myös nopeimpia

ja varmimpia suorittaa, joten ilmeisesti tämä matala arvo tarkoittaa sitä, että

strategianvaihdolle ei ole tarvetta, sillä käyttäjällä on koko ajan käsitys, että hänen toimensa

vievät hänet lähemmäksi tavoitetta.

6.6. LOPUKSI

Tiedon määrä maailmassa ei ole niinkään räjähtänyt käsiin, vaan sen saatavuus (Head,

1999). Nyt käsillämme on sellaisia tietovarastoja, jollaisia ennen oli vain ammattilaisten

käytössä. Tämän tiedon hallitseminen vaatii uutta tietoa ihmisen tiedonhaku- ja

käsittelyprosesseista.

Tutkimuksen tärkeimmät kysymykset – kuinka tehtävän tyyppi ja hakijan kokemus

vaikuttaa tiedonhakustrategian valintaan – saivat ainakin osittaisen vastauksen. Strategian

valinta tapahtuu ensisijaisesti tehtävän vaatimusten mukaan ja kokemus kasvattaa

molempien strategioiden käyttöä, tosin hakusuuntautunutta ehkä hiukan enemmän. Moni

asia jäi kuitenkin edelleen vaille vastausta. ”Metatietohypoteesi” kaipaa testausta ja

vahvistusta. Suoritusaikakysymys jäi vielä jossain määrin auki. Tärkeä näkökohta on oman

alan asiantuntemuksen vaikutus – onko suoritusajoissa tai onnistumisessa eroa suhteessa

tiedonhakijan kokemukseen, jos kysymys liittyy hakijan omaan alaan?

Tulokset eivät olleet kaikilta osin sitä mitä odotettiin, ja on syytä olettaa, että tähän

vaikutti se, että tehtävät olivat liian helppoja. Jatkoa ajatellen on hyvä miettiä tätäkin puolta

tehtävistä, eli tehdä niistä riittävän vaikeita. Ennen kaikkea haettavien asioiden tulisi olla

sellaisia,  joita ihmiset oikeastikin verkosta hakevat.
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8. Liitteet

8.1. MITATUT MUUTTUJAT

WWW-kyselulomakkeella otettiin talteen seuraavat muuttujat:

• Ikä (vuotta)

• Tietokonekokemus (vuotta)

• Internet-kokemus (vuotta)

•  ATK-osaamisen taso (Vasta-alkaja / Aloittelija / Keskitasoa / Kokenut /

Asiantuntija)

• Tehtyjen hakujen onnistuminen (Aina / Melkein aina / Yleensä / Joskus / Harvoin /

Ei koskaan)

•  Kuinka usein käyttää linkkisuuntautunutta strategiaa (Useita kertoja päivässä /

Kerran päivässä / Muutaman kerran viikossa / Kerran viikossa / Kerran kuussa /

Harvemmin / Ei koskaan)

• Kuinka usein käyttää hakusuuntautunutta strategiaa (Useita kertoja päivässä / Kerran

päivässä / Muutaman kerran viikossa / Kerran viikossa / Kerran kuussa /

Harvemmin / Ei koskaan)

• Viesti tekijälle

• Haluaako ilmoittautua käyttötestiin

• Haluaako lukea tiivistelmän valmiista tutkielmasta

• Yhteystiedot (mikäli vastasi myöntävästi jompaan kumpaan edelliseen kohtaan)



40

8.2. WWW-KYSELYLOMAKE
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8.3. TEHTÄVÄT TIEDONHAKUTESTISSÄ

Käyttäjien erilaiset tiedonhakutehtävät: harjoitus, ennaltamäärätyt ja avoimet tehtävät.
Ennaltamäärätyt tehtävät on jaettu luokkiin sen mukaan, mitä strategiaa ne suosivat:
hakusuuntautunutta, linkkisuuntautunutta, vai ei kumpaakaan (neutraali). Tieto-sarake
kertoo, onko käyttäjällä selkeä kuva siitä mitä hän etsii. Sijainti-sarake kertoo, onko
käyttäjällä todennäköisesti tieto siitä miltä sivustolta vastaus löytyy. Termit-sarake kertoo,
onko haettavasta tiedosta helppoa (+) vai vaikeaa (-) muodostaa hakukoneelle hakutermejä
haetusta asiasta.

# Tehtävä Vastaus Luokka Tieto Sijainti Termit

0 Mikä on Helsingin yliopiston
postiosoite?

00014 Helsingin
yliopisto

harjoitus + + +

H1 Kuinka monta litraa on yksi gallona
(US)?

3.78541 haku + - +

H2 Kuinka monta olympiamitalia
Paavo Nurmi sai uransa aikana?

12 haku + - +

H3 Mikä on !:n 7. desimaali? 6 haku + - +

H4 Minä vuonna Pentti Holappa sai
Finlandia-palkinnon ja millä
teoksella?

”Ystävän muoto-
kuva”, 1998

haku + - +

H5 Mikä on henkitorvi latinaksi? trachea haku + - ±

N1 Kuinka halvalla voi edullisimmil-
laan lähettää kotimaassa pika-
kirjeen?

4,50 € neutraali ± + +

N2 Sano yksi bussilinja, jolla pääsee
Helsingistä Haukilahteen.

100, 111, 112 neutraali + + ±

N3 Mikä on Helsingin virallinen lämpö-
tila (Kaisaniemi) tällä hetkellä?

- neutraali ± + +

N4 Missä kaupungeissa Stockmannilla
on tavarataloja?

HKI,ESP, TKU,
TRE, OUL, Tal,
Mos, (Pie)

neutraali + + ±

N5 Kuinka Ben Zyskowiczin sukunimi
kirjoitetaan?

Zyskowicz neutraali - ± +

L1 Montako jäsentä on Espoon
kaupungin johtoryhmässä?

7 linkki + + ±

L2 Mitä pelejä on Nokian uudessa
Communicatorissa?

Bounce,
Triplepop, Card
Deck ja Snake
ex.

linkki - + ±

L3 Mitä ohjelmaa tänään tulee
TV:stä?

- linkki - + ±

L4 Mikä on seuraavan Kauniiden ja
Rohkeiden juoni?

- linkki - + ±

L5 Kerro päivän pääuutisotsikot. - linkki - + -

V1
V2

Haun kohde määräytyi sen
mukaan, missä käyttäjä on
asiantuntija

- vapaa ± ± ±
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8.4. KÄYTTÄJILLE LUETTU OHJETEKSTI

Pyydän sinua etsimään Internetistä joitakin asioita. Aikaa tähän menee noin tunti.

Tarkoitus on, että toimit mahdollisimman paljon kuten oikeassakin tiedonhakutilanteessa:

käytät niitä hakupalveluja ja -mentelmiä, joita muutenkin käyttäisit. Jos et etsisi jotain tietoa

verkosta ollenkaan, älä etsi nytkään, vaan sano että etsisit tiedon muilla keinoin. Jos tietoa ei

löydy, jatka hakua vain niin kauan kuin tavallisestikin jatkaisit. Voit siis keskeyttää hakemisen

milloin haluat. Tarkoituksena ei ole vertailla eri yksilöiden suorituksia tiedonhaussa, vaan

selvittää, millaisia tiedonhakustrategioita he käyttävät.

Voit ottaa suosikkihakupalvelusi osoitteen talteen selaimen arkistoon. Samoin voit tallentaa

sinne kaikki muutkin sivut joita yleensä käytät tiedonhakuun. Suosikkilista on kokeen alussa

tyhjä.

Osa tehtävistä on varsin vaikeita ja voi aivan hyvin käydä niin, ettet löydä kaikkia tietoja.

Tästä ei ole syytä huolestua; tutkimuksen kohteena on myös se, miten eri tyyppiin ja hankaliinkin

hakutehtäviin suhtaudutaan. Mikäli tiedät tehtävän vastauksen valmiiksi, sano se, ja tehtävä

hypätään yli.

Lisäksi pyydän sinua lausumaan ääneen sen asian, mitä kulloinkin olet tekemässä.

Esimerkiksi, jos etsit tiettyä linkkiä tai mietit mitä hakusanoja käytät, sano se ääneen ja se

tallentuu nauhalle. Eli sinun pitäisi tavallaan ”ajatella ääneen”, jotta tiedän paremmin, mitä

kulloinkin olet tekemässä.

Ensimmäinen tehtävä on harjoitus. jonka tarkoitus on tutustuttaa sinut tähän menetelmään.


