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Információ szűrés és rendezés

✤ Érdektelen tartalom kihagyása

✤ Prioritások felállítása, lényeg kiemelése

✤ Az információ kategorizálása

✤ Az információ megfelelő címkézése

✤ Strukturálás megfelelő módjának kiválasztása (abc, tematikus, 
időrendi stb.)

✤ Navigáció és kereső alkalmazások



Barcelonai metró



Navigáció

✤ A navigáció jó azonosíthatósága

✤ Ne legyen kettős navigáció

✤ Legördülő menü felhasználóbarát megvalósítása

✤ Nehezen értelmezhető kategórianevek kerülése

✤ Helyünk áttekinthetősége (kenyérmorzsa)

✤ Felesleges ikonok



Alapelvek navigációban

✤ Kevés mozgással kezelhető

✤ Kiszámítható működési logika

✤ Lineáris áttekintés

✤ Nincsenek sokszintes lenyíló menük

✤ Navigáció nem mozog el

✤ Honlaptérképek megítélése



Menüelvek 1.

✤ Menüpontok száma 7+-2

✤ Találó nevek (tematikus vagy funkcionális megközelítés)

✤  



Menüelvek 2.

✤ Értelmes menünevek (contact, kfb, PSZÁF alkalmazásai nem)

✤ Tartalmas menünevek (hasznos, érdekes stb. nem)

✤ Egyforma ragozás (kamerák és lencsék)

✤ Főnév, főnévi szerkezet előnyben

✤ Sok kategóriánál struktúra



Menü elvek 3.

✤ Hasonló tartalmak egymás 
mellé

✤ Konvencionális a szokott 
helyre (kapcsolat, 
magunkról)

✤ Szimuláljuk a folyamatot



Világos belépés korábbi változat



Világos belépés



Globális navigáció régen



Globális navigáció



Hub modell



Piramis



Felugró ablak



Szekvencia

4. lépés3. lépés2. lépés1. lépés



Kenyérmorzsa



Átmenetek



Kártyarendezgetés előnyök

✤ Egyszerű

✤ Olcsó

✤ Gyors

✤ Bevett

✤ Bevonja az embereket

✤ Jó alapot ad



Kártyarendezgetés hátrányok

✤ Nem folyamat orientált

✤ Vegyes eredmények

✤ Időigényes elemzés

✤ Felszínes is lehet

✤ http://www.boxesandarrows.com/view/
card_sorting_a_definitive_guide



Miért fontos a hatékony keresés?

✤ Integrálható a böngésző és a céltudatos keresés

✤ Már a találati oldalon is tájékoztat, segíti a jó döntést

✤ Rossz működése esetén nem kapnak megfelelő képet 
kínálatunkról

✤ Ronthatja a cég megbízhatóságába vetett hitet, első meghatározó 
élmény oldalunkkal kapcsolatban

✤ Gyors folyamat -> gyors bevétel



Megfelelő bevitel

✤ Jobb felső sarok

✤ Keresésnek címkézett gomb

✤ Rossz helyesírás, ékezetmentesség kezelése

✤ Kézzel beállított találatok

✤ Megfelelő keresési tartományok

✤ Gépelés közbeni ajánlás



Paraméteres keresés



Tag keresés



Keresés gépelés nélkül



Találatok felépítése

189 találat a kabát szóra
olcsóbb előre

Hasonló keresések: női kabát, felöltő, dzseki



Irányított 
keresés
✤ Rangsorolás

✤ Szűrés

✤ Termékek



Szűkítés



Eszközök

✤ Csúszkák

✤ Plusz-mínusz

✤ Checkbox

✤ Radio-gomb

✤ Vizuális

✤ Szövegbevitel



Teljesen fedő kategóriák



Nem több, mint 10 szűrő



Böngészés ajánló rendszerrel



Többféle ajánlás



Youtube ajánlás



Ajánlás alapkritériumai

✤ Jó algoritmus

✤ Sok indirekt (megtekintési, lájkolás) vagy direkt (vásárlási) adat

✤ Elegendő információ

✤ Ajánlási logika átláthatósága a bizalom megteremtéséhez

✤ Rugalmasság - személyre szabhatóság

✤ Gyors elérhetőség



Megvalósítási elvek

✤ Név, kép, ár

✤ Promóciók

✤ Alatta vagy jobbra

✤ Ajánlás személyre szabása, kattintások alapján finomítás

✤ Értékelések mutatása

✤ Kapcsolati háló alapján (facebook)

✤ Saját szokásaink alapján (okos pénzügyi rendszer, pl. megfelelő 
befektetés, akció)



Banner 
blindness

✤ 1990-es évek óta közismert

✤ A felhasználók látják és 
tudatosan elutasítják

✤ Megnézik, ha nem 
gondolják, hogy hirdetés, 
ezért az integráció fontos

✤ Tartalmi kapcsolódás

✤ Ne akadályozzon, 
ellenérzést kelthet.



Szöveghirdetés vakság

✤ Justin és mtsai 2011

✤ A szöveges hirdetéseket sem veszik figyelembe.

✤ Jobb oldalt kihagyják, főleg ha valamire vadásznak.

✤ Ha egyértelmű, hogy valami hirdetési terület, akkor szívesebben 
hagyják ki.

✤ A jobb oldalt eleve lényegtelen területnek tekintik, így más 
tartalmak is elkerülhetik ott a figyelmüket.



Háttérinformáció tooltippel



Háttérinformáció tabokon, 
ablakoban

✤ Több ablak összehasonlíthatóságot tesz lehetővé

✤ Emlékeztető, rövidtávú könyvjelző, gyűjtögetést támogat

✤ Lazy load könnyebb alkalmazása

✤ Bizonyos felhasználóknak az új tabok használata szokássá vált, 
hasonlóan erős, mint a vissza gomb (0.04-0.14 átlagos url 
váltásoknál Dubroy 2009)



Köszönöm a figyelmet! 
Rung András - www.ergomania.eu

http://www.ergomania.eu

