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1. Tiedon hakijat peruskdytteijini

1.1. Yleistd

Tietoa hakevat henkil6t tarvitsevat kdytdnn6ssd joko laajaa kaiken kattavaa relevanttia

tai vain muutamaa aiheeseen sopivaa (relevanttia) tietoa (Fidel 1991a, 490). Koska

tiedonhakijoilla on kuitenkin rajoitettu kyky ldytiiii uutta tietoa, niin he tarkoituksella

seuraavat niit6 tiedon jyvdsi6, joita heillii jo ennestddn on olemassa. Itse asiassa tie-

donhaku liittyy ihmisen koko persoonaan, kokemukseen, tunteeseen ja toimintaan.

(Kuhltan 1991, 362.)

Tietokantojen tuottajat ovat jo 198O-luvulta liihtien olleet kiinnostuneita siit6, miten

tiedon hakijat etsivit tietoa. He ovat tutkineet mm., mitd peruskdytteijdt ovat l6yteineet

ja miten. (Fidel 1991a, 491.) Tdssi kirjallisuuskatsauksessa pyrit66n selvittdmdin,

mitd tutkimukset kertovat peruskdyttdjien hakutekniikasta sekd hakutermien kdytdstd.

Peruskdyttiijille tarjotaan katsauksen lopuksi my6s tapoja, joita kayttiimiilld he voivat

selviytyii tiedonhaun aikana syntyneisti ongelmatilanteista. Peruskdyttejilla tarkoite-

taan tdssi kaikkia online-tietokantojen loppukiiyttiijiii.

1 .2. Peruskayttajat tiedonhakutilanteessa

197O-luvulla pdiasiassa vain tiedonvdlittajat kayttivfit hyvEikseen tiedonhauissaan

online-tietokantoja. Tietokantojen itsendiskaytto lisdintyi 1980-luvulla, kun tietokanto-
jen tuottajat pystyiviit tarjoamaan yhi helppokiytt6isempid kdytt6liittymid tietokantojen

kayttajille. Tdssd yhteydessa ryhdyttiin my6s tutkimaan peruskiyttajia ja heiddn

tiedonhakuihin liittyvid valintojaan. Haluttiin esimerkiksi tietaiai, mitd kokemus tiedon-

haussa vaikuttaa tiedonhakutekniikkaan ja hakutermien valintoihin.

Peruskdyttdjien tiedonhakutekniikka on tutkinut mm. Hsieh-Yee, jonka tutkimus rajoittui

Dialog-jdrjestelmdSn ja sen ERlCtietokantaan. H€in teki tutkimuksensa laboratorio-
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oloissa niin, etti kustannustekijit oli eliminoitu kaikista tiedonhakutilanteista. Ysieh-

yee valitsi koehenkil6iksi sekd vasta-alkajia ettd kokeneita tiedonhakijoita. Ko-

keneeksi tiedon hakijaksi tutkimuksessa on mddritelty henkil6, joka on kaynyt vdhin-

tiidn yhden online-tietokannan kiiytt6kurssin ja jolla on vuoden ajalta hakukokemusta

tiedonhausta. Vasta-alkajana eli noviisina on pidetty henkildd, joka ei ole saanut

koulutusta tiedonhaussa, ja joka on suorittanut alle viisi tiedonhakua. (Hsieh-Yee

1993, 162-164.)

Vasta-alkaja ei tiedonhakutilanteessa ole voinut kayttaa hyvdkseen haettavan aiheen

tuntemuksen lis6ksi syvempi6 tietoja esimerkiksi hakutekniikasta kuin korkeintaan tie-

don tuottajan tarjoamat alkeistiedot. Kokeneella tiedonhakijalla on sitdvastoin haun ai-

heeseen liittyvien tietojen lisiiksi tietoa itse tietokannasta ja siinEi kdytetystd kielestd.

Koetilanteessa Hsieh-Yeella oli yhteen*i 32 kokenutta tiedonhak\aa ia 30 noviisia.

Tutkimustulokset on koottu tiedoista, joita kerdttiin mm. koehenkil6itd havainnoimalla

ja tehdyistd hakup6ytdkirjoista (Hsieh-Yee 1993, 165). Hakutekniikalla (search tac-

tics) tarkoitetaan tutkimuksessa haun aikana tehtiivid muutoksia, joiden avulla on

tarkoitus pdiistEi tiedonhaussa eiteenptiin (Hsieh-Yee 1993, 161).

Kun Hsieh-Yee valitsikoetilanteeseen hakuaiheeksisellaisen aiheen, jota tiedonhakijat

eivit tunteneet, niin kokeneet peruskdyttdjdt osasivat vasta-alkajia paremmin kiiyttdfi

tiedonhaussaan hyvdkseen (Hsieh-Yee 1993, 161, 168-169.)

- omia hakusanojaan

- aiheeseen liittyvaid tesaurusta

- hakutermeja tietokannan ulkopuolelta

- hakutermien synonyymejd

- hakutermien yhdist6mistd

Aiheen tuntemus on vaikuttanut positiivisestivasta, kun peruskayttajalla on tietty md6-

rd kokemusta tiedonhausta sindnsd (Hasie-Yee 1993, 161-169).
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Vasta-alkajat Siegfriedin yms. tekemdn tutkimuksen mukaan pystyvdt ajan kuluessa

kehittymiidn tiedonhaun tekniikan hyvdksikiiyttdjina. Tutkimuksen mukaan vasta-

alkajat oppivat hyodyntdmddn hauissaan liheisyysoperaattoria, sanojen katkaisua ja

sanojen ennalta spesifiointia yms. (Sigfried et al., 1993, 288.), mutta sulkujen kaytt66

hakulausekkeissa tuskin esiintyi (Siegfried et al., 1993, 280).

Myds Sullivan yms. (1990, 28-30) on todennut tietokantojen peruskdyttdjistd, ettd

tavalliset peruskdyttdjdt ovat tyydyttdvi€i tiedonhakijoina, mutta tekevdt enemmdn

virheitd ja vdhemmdn ennakkovalmisteluja kuin asiantuntijat (kokeneet tiedonhakijat).

Saman tutkimusryhmdn mukaan viitetddn, ettd naiset tekevdt miehiii useammin

virheitd tiedonhaun aikana (Sullivan et al 199A,27). Bellardo (1985a) on puolestaan

todennut, ettd useimmat loppukayttajet tekevdt virheitd.

Bellardo on kerdnyt peruskdyttdjtistii tietoa havainnoimalla kuudessa eri informaatio-

alan koulussa yhteensd 61 :td opiskelijaa. Hdnen mielestddn haun hyvii€i tasoa eijuuri-

kaan voida ennustaa tiettyjen perusk6yttiijan persoonallisten ominaisuuksien perus-

teella. (Bellardo 1985b, 241.) Kokoamiensa tulosten perusteella hdn on kaikkien

peruskdyttdjien hakuteknikoista (hakutyyleistai) vetdnyt edellisen lisdksi seuraavia joh-

topddtoksiii. (Bellardo 1985a, 236.):

- koulutuksen mddrdlld ja laadulla on huomattava vaikutus aloittelijan (vasta-alkajan)

hakuihin, mutta saavutetut edut tasaantuvat aikaa mydten

- jdrjestelmiriin liittyvilld ominaisuuksilla paitsi kustannuksilla, ei n€rytii olevan juurikaan

vaikutusta peruskdyttdijdn kiiyttdytymiseen ja asenteisiin

- kokemuksella on vain vdhdn positiivista vaikutusta hakutuloksiin, mutta useat tutkijat

ovat sitd mieltd, ettii saman kokemuksen omaavilla peruskdyttajilla saattavat hakutek-

niikka ja hakutulokset vaihdella huomattavastikin
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- niiden ominaisuuksien (matemaattisten, verbaalisten tms.), joiden on havaittu

vaikuttavan positiivisestiyksil6n ohjelmointitaitoihin, on havaittu tietyssd mddrin (mutta

ei vdlttdmdtti) vaikuttavan my6s positiivisesti peruskayttajiin hakutaitoihin

- ne peruskayttejat, jotka ovat joustavia ja luovia hakuongelmia ratkoessaan, pirjiiiivdt

hyvin myds itse tiedonhakutilanteessa. Niiden ominaisuuksien keskeinen riippuvuus

ei kuitenkaan ole voimakas

- kaikki peruskdytttijiit toimivat interaktiivisimmin silloin, kun tiedonhaku tapahtuu

tutussa tiedonhakuympdristdssii ja normaalissa tiedonhakutilanteessa

- ne peruskayttajat, jotka ovat nopeita hakiessaan tietoa eriss6 (fast batch searchers),

eivdt ole huonompia tiedon hakijoina kuin interaktiivisetkaan loppukayttajat. Tietyissii

tilanteissa he saattavat olla jopa tehokkaampia (esim. he saattavat ldytdd istunnon ai-

kana enemmin relevantteja viitteitii minuutissa kuin muut tiedonhakijat)

- kokeneilla tiedon vEilittajilla on Selvdstimuista peruskdyttiijistii erottuva hakutekniikka,

joka saattaa vaikuttaa haun tulokseen positiivisesti, tai pdinvastoin

Edellii interaktiiviselta tiedon hakijalla tarkoitetaan peruskdyttdjiid, joka pyrkii

vaikuttamaan tiedonhaun tulokseen tekemdlld runsaasti korjauksia yhden tiedonhaun

aikana. Korrelaatiotestit osoittavat (Fidel 1991a, 520) interaktiivisen hakutyylin kor-

reloivan subjektiivisten tekijdiden kanssa.

Tijstd johtuen toiset peruskdyttdjit ovat interaktiivisempia kuin toiset. Sullivan yms.

(1990, 27) vdittiivdt vield, ettd naiset ovat interaktiivisempia kuin miehet peruskdyttiji-

ni.
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1 .3. Peruskayttiijiit kokeneina tiedonhakijoina

Fidel (1984) on jakanut online-tietokantojen ammattikdyttajat (asiantuntijat, kokeneet

peruskdyttajat) kahteen toisistaan selvdsti erottuvaan ryhmddn:

(a) operationalisteihin ja (b) konseptualisteihin.

Ndistd ensimmdinen ryhma (a) tarkoitta niiti tiedon hakijoita, jotka hakuprosessin

kestdess6 tekevdt hakulausekkeeseen muutoksia siten, ettd haussa mukana oleviin

termeihin (vapaatermeihin taiasiasanoihin) eivaikuteta asiasisdltdi muuttamalla. Ope-

rationalistit kayttdvdt tiedonhaun muutostilanteissa hyvdkseen pelkkeiai hakutekniikkaa.

(Fidel 1985, 62 & Fidel 1984, 212-213.)

Operationalisti pyrkii supistamaan hakutulosta esim. julkaisuvuosien perusteella tai

kdyttamdlld pelkkid synonyymisanoja. Hdn voi muuttaa viitejoukkoa myds etsim6ll6

hakutermeille erilaisia kirjoitustapoja tai suorittamalla hakutermien katkaisuja. Tavalli-

sesti hdn valitsee hakutermeiksi vain sellaisia asiasanoja,.jotka ovat jo aikaisempien

tiedonhakujen avulla osoittautuneet hyvin aihetta kuvaaviksi hakutermeiksi. Nailld ter-

meilld on loydetty aikaisemminkin ko. aihetta runsaasti. (Fidel 1984, 212-213.)

Operationalisti uskoo tarjoavansa tietoa l6ytiimtillii sopivia ldhteitd, joiden avulla pdd-

stdin kiinni itse aiheeseen. Loppu jdd tiedon kiyttdjdn omaksi huoleksi.(Fidel 1984,

218.)

Konseptualisti (b) sitfivastoin pyrkii aluksi ymmdrtim66n hakukysymyksen yhden

fasetin puitteissa valitsemalla kaikki asiasanat juuri tiisti fasetista. Tiedonhaun aikana

hdn tekee muutoksia l6ydettyjen viitteiden sisdltdon. Hdn saattaa muuttaa kesken

haun kyselylauseketta ja k€iytettyii indeksikieltdi.(Fidel 1985, 62.)Han saattaa muuttaa

tiedonhakuun valitun termin laajempaan taisupistavaan termiin taivaihtaa sen rinnak-

kaisen termiin. H6n voi lisdksi yhdistdai toisesta fasetista jonkin elementin kiiytdssii

olevaan hakulausekkeeseen. (Fidel 1984, 213.) Konseptualisti uskoo ldytdneensi mel-

kein kaiken, mitd aiheesta t6std tietokannasta voikin ldytaa (Fidel 1984, 218).
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Tiimti asiantuntijoiden eli kokeneiden tiedon hakijoiden jakautuminen kahteen eri

tiedonhakutyyppiin perustuu tutkimukseen,jossa havainnointiin viittd kokenutta tiedon-

hakijaa. Niiistd kukin suoritti tutkimuksen kestdessEi 10-13 tiedonhakua. Tiedonhaut

analysoitiin vaihe vaiheelta aina tiedonhakuun valmistautumisesta, hakukysymyksen

ymmdrtdmisest6, tietokannan ja termien valintaan saakka. Myds itse tiedonhakutilan-

teita ja lopputulosten kuvailua havainnointiin. (Fidel 1984, 213.)

1.4. Peruskayttajat ja hakutermien valinta

Tyypillinen online-tiedonhaku jakautuu suoritusten perusteella kolmeen edelld mainit-

tuun vaiheeseen (Fidel 1991, 491). Fidel on 1990-luvulla keskittynyt tutkimuksissaan

erikoisesti peruskdyttEijien hakutermien valintoihin. Hdnen mielestddn on olemassa

kaksi hakutermityyppiii: vapaan tekstin termit (vapaatermit) luokittelematonta tekstid

varten, ja tesauruksen asiasanat kontrolloitua teksti6 varten. Useissa tietokannoissa

on mahdollista tehdd tiedonhaku hakemalla tietoa suoraan jollakin vapaatermilli tai

vapaatermejti yhdistdmtlllii tai asiasanoilla seki asiasanoja yhdistiimiil16. Ndiden ter-

mien kdyttdminen samanaikaisesti haussa on my6s mahdollista. (Fidel 1991a, 4g1.)

Asiasana mddritel166n Sf-standardin mukaan indeksointikielentermiksi, joka on valittu

kuvaamaan tiettyd kdsitettii. lndeksointikieli tarkoittaa dokumentaatiokieltd, jonka

termit ovat luonnollisesta kielestd valittuja sanoja. (SFS 5471.1988,2.) Sf-standardin

mukaan (SFS 5471 .1988,7) hakusanat ovat tiedon haussa kaytettaiviti sanoja. Tdss6

katsauksessa hakusanasta k6ytetEidn myds nimityst6 hakutermi tai termi. Hakutermit

= asiasanat + vapaatermit (Fidel 1991c, 517).

Fidel on selvittinyt peruskdyttdjien hakutermien valintaa valitsemalla koehenki16iksi4T

kokenutta peruskdyttajaa tai tiedonhaun ammattilaista. Tulokset on kerdtty havainto-
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ja kyselytutkimuksella sekd koehenkildiden tekemil16 hakupdytdkirjoilla. (Fidel 1991a,

490-492.) Termien valinnat tapahtuvat liitteessd 1 esitetyn "hakurutiinien" luettelon mu-

kaisesti (Fidel 1991b, 503).

Lisdksi hakurutiinien luettelosta (Liite 1) selvidi esimerkiksi, milld perusteella ja mistd

kdsitteeltddn yleinen taitarkasti rajattu (spesifi) hakutermi on valittu. Siitd ndkyy myos,

jos hakutermin rinnalle on valittu muita termeji tai samoja hakutermejd on kiytetty
toisessa tietokannassa. (Fidel 1991a, 493-495.)

Hakutermien frekvenssijakautumat on laskettu sen jdlkeen, kun 47 koehenkil6d oli

suorittanut yhteensd 281 hakua, joissa kdytettiin yhteensd 3 200 termid (Fidel 1991b,

502). Laskettujen jakautumien perusteella Fidel on kehittdnyt muutamia tunnuslukuja

(Fidel 1991b, 502, 504-505 & Fidel 1991b, 517). Ne ovat:

(1 ) Vapaatermien kdyttdkerroin (ilmaistaan %:na)

= kaikkien vapaatermien lukumdiirti / kaikkien hakutermien

lukumddrdlld / = Lue:jaettuna

(2) Tesauruksen kayt6n hylkfryskerroin (ilmaistaan o/o:na)

= kaikkien niiden vapaatermien lukumddrd, joita perustdyttiijdit eivdt ole tarkistaneet

asiasanastoista / kaikkien hauissa kirytettyjen hakuterm ien lukumddrdillS

(3) Vapaatermien ja asiasanojen lukum66rdt

(4) Hauissa k6ytettyjen tietokantojen lukumddrd

(5) lstunnon aikana hakulausekkeeseen tehtyjen muutosten lukumddrd
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(6) Eri aiheista tehtyjen tiedonhakujen lukumdird

= peruskdyttajaa kohtitehdyt eri aihehakujen lukumddrit, eli osoittaa sen, mille aloille

hakija on erikoistunut.

(Tassii voi esiintyi aiheita laiketieteen, luonnontieteen, sosiaalipolitiikan, humanistis-

ten ja yleistietojen alueelta)

(7) Tietoja peruskdyttiijdn hakuympdristdsti kdytdnn6n, teoreettisella ja yleisella

tasolla

= Kaytinnon tasolla hakuympdristdnd on laitos, jolle peruskayttaja suorittaa tiedon-

hakunsa. Teoreettisella tasolla hakuympdrist6nd on paikka, jossa suoritetaan tutkimuk-

sia, kuten yliopistot, jokin toimisto jne. Yleiselld tasolla on kyse kaikista muista ympa-

ristoistd.

Edellisten tunnuslukujen perusteella Fidel on voinut todeta,ettd kaikista koehenkil6iden

kdyttiimist6 termistd puotet oli asiasanoja ja puolet hakusanoja. Luvut kertovat

edelleen, etti kontrolloituja asiasanastoja eli tesauruksia sek6 aineiston indeksointia

tarvitaan. Esimerkiksi tulokset osoittavat, ettd peruskdyttdjat tutkivat asiasanastoja

kolme neljdnnesti termien valintaan kulutetusta ajasta. He my6s kuluttivat puolet

hakuun kdrytetystii ajasta hakemalla juuri asiasanoilla. (Fidel 1991b, 505.)

Ne peruskiyttijdt, jotka vdlttdvit tiedonhauissaan asiasanojen kdiyttod ilmoittivat

vapaatermien suosimisen syyksi seuraavia asioita:

- he eivit luota asiasanastoihin tai indeksointiin

- heiddn terminsd eiviit l6ydy asiasanastoista

- he suorittavat tiedonhaun useista eri tietokannoista

- heilltr ei ollut asiasanastoa kdytettdvissddn

Fidelin mukaan vastaukset osoittavat, ettd ainakaan huonosti laadittua asiasanastoa

ei kannata kiiyttdiei. Tietenkddn asiasanastoa ei voi keyttaa, jollei sitdi ole olemassa-

kaan. (Fidel 1991c, 51 1.)
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Lisdksi vastausten perusteella, kun tiedonhaku joudutaan tekemddn useasta eri tieto-

kannasta, niin tiedonhaussa vdltetdin asiasanaston kdytt66. Jos monien tietokantojen

kiiyttajilla olisisaatavilla tesaurus, jossa asiasanalle annetaan "kiidnndstermi" sen mu-

kaan, missd tietokannassa tdtd kddnndstermid voidaan kdyttdi asiasanana, niin

todenndkoisestitdllaista moneen tietokantaa soveltuvaa tesaurusta taitermitietopank-

kia my6s k6ytettdisiin. (Fidel 1991c, 513.)

Fidel on Pearsonin Moment-Product -korrelaatiotestin avulla osoittanut myds, ettd

kokeneista tiedonhakijoista operationalistit kdyttdvdt mieluummin vapaatermeje ja

konseptualistiasiasanojatiedonhauissaan. Vapaatermien kdytt6kertoimesta suoritettu-
jen korrelaatiotestien perusteella Fidel pddttelee lopuksi, ettd vapaatermien kayttd tie-

donhaussa on riippuvainen seuraavista muuttujista (Fidel 1991c, 521-522.):

- tehtyjen operationaalisten muutosten mddrdstd

- tesauruksen kdyton hylkEiyskertoimesta

- aihealasta, eli onko kysymys yleisestd vai teoreettisesta aiheesta

- tieteenalasta, josta tietoa etsitdin

Edellii mainitusta "tieteenalasta" Fidel mainitsee esimerkkina liiaketieteen ja luonnon-

tieteen. Ndissd tieteissd keiytetyt sanat ovat jo sindnsd kontrolloituja termejd. Fidelin

laskujen perusteella lidketieteessd peruskdyttejat kayttdvdt tiedonhauissaan hyvdk-

seen alan asiasanastoja useammin kuin luonnontieteessd. Luonnontieteessd perus-

kayttdjdt etsivdt alan tietoja useimmiten vapaatermeilld. Lddketieteen piirissd tesauruk-

set ja indeksointi ovatkin tunnetusti hyvdtasoisia, minkd perusteella Fidel olettaa, ettd

tesauruksen kaytt6 l6dketieteessd johtuu juuri liiiiketieteen piirissd huolella laadituista

tesauruksista. (Fidel 1991 c, 522.)

Siegfried & Bates & \Mlde (1993) ovat havainneet, etti humanististen alojen perus-

kayttajat eroavat huomattavasti muiden tieteenalojen peruskriyttrijist6. Tutkimuksen

mukaan humanistit hakevat muiden tieteenalojen edustajia useammin tietoa henkilOi-

den nimen, maantieteellisten termien ja ajanjakson mukaan. Lisdksi he kdyttavdt run-
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saasti oman oppialansa termej6. Tiedot on kerdtty Getty Centerissd vuosina 1988-

1990 humaanisten alojen tiedemiesten tiedon hakujen tuloksista. He ovat kdyttineet

Dialog -jfirjestelmid tietojensa hankkimiseen. (Bates & \Mlde & Siegfried 1993,1 , 34,
30.)

1.5. Peruskdiyttajat ja Boolen-logiikan kaytto

Kun hakukysymyksestd muodostetaan ensin hakulauseke, niin se muodostetaan eri

hakuelementeistd (hakutermeistii) ja Boolen operaattoreista. Ndmd hakuelementit ovat

joko yksittdisia sanoja tai sanaliittoja (Bates et al 1993,27.).Boolen operaattoreina

kdytetdein AND, OR tai NOT -operaattoreita. Ndistd AND leikkaa, OR ryhmittdEi ja

NOT erottaa hakutermejd toisistaan. (Fidel 1985, 61.) Talla Boolen-logiikan kiiytolld

tiedon haussa on havaittu olevan eroja vasta-alkajien ja kokeneiden kiiyttdijien kesken.

EdellisessEi Dialog-jdrjestelmdd tutkivassa tiedonhakututkimuksessa (Getty Art History

lnformation Program) kiinnitettiin huomiota vasta-alkajien Boolen operaattoreiden kdyt-

t66n hakulausekkeissa.

Vertailuryhmdnd tdssd tutkimuksessa oli asiantuntijaryhmd, joka ty6kseen teki

tiedonhakuja Dialogi-jiirjestelmdssd. T6mdn asiantuntijaryhmdn tekemiin hakuihin

verrattuna vasta-alkajien Boolen operaattoreiden kiryttd pysyi vield yksinkertaisena.

Vaikka koehenkilOiden tiedot hakutekniikasta ja Boolen operaattoreista kokeen kestd-

essd (3 vuotta) koko ajan karttuivat, niin kokeen loppuvaiheessakin heiddn tiedon-

hauistaan perdti 63o/o'.zolihakuja, jotka suoritettiin yhdelli hakutermilla. Ehka he osa-

sivat kuitenkin leikkaa ns. settejii AND-operaattorilla paremmin kuin aikaisemmin (Sig-

fried et al., 1993, 279-280). Sitdpaitsi neljinnes koeryhmddn kuuluvista vasta-alkajista

ei kdyttdnyt kertaakaan OR-operaattoria tiedonhauissaan. (Sigfried 1993 et al., 1993,

288).
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Edelliset tulokset osoittavat, kuinka Boolen logiikan kayttd on ja pysyy ongelmana

peruskiyttijille, jos he eivdt ole tiedonhaun ammattilaisia. Samalla lailla ovat sanoneet

mm. Misch Lee 1987 ja Sullivan et al. 1990 (Siegfried et al., 1993, 288).

2. Miten peruskdyttiijdit selviytyvdt tiedonhaun pulmatilanteista?

Tiedonhaussa hakustrategialla tarkoitetaan sitd suunnitelmaa,joka tehdddn koko

tiedonhakua varten, elisiinnd suunnitellaan hakulausekkeen muotoja mukaanotettavat

hakutermit. Muutoksilla itse hakutilanteessa hakija pyrkii vaikuttamaa jo tehtyyn ha-

kuun (Fidel 1985, 61 ).

Bates (1979a) on koonnut tutkimuksen kautta tietoa edel16 mainitusta, hakutilanteessa

tehtdvistd muutoksista. Hdn on ldytdnyt 29 hakutekniikkaa, joilla on tarkoitus muuttaa

itse hakutilannetta. Lisdksi hdn on erottanut 17 toisistaan selvdsti eroavaa ideointitek-

niikkaa, joilla voidaan ratkaista hakutilanteessa syntyvid ongelmia. Ndiden tarkoituk-

sena on vaikuttaa peruskdyttdjdn ajatteluprosessiin tiedonhaun aikana. Seuraavassa

esitetdin luettelo ndistd ideointiteknikoista (idea tactis). Lopuksi esitetddn erditd Bate-

sin mainitsemia hakuteknikoita. Tarkoituksena on teknikoiden esittdmiselld auttaa

peruskdyttajaa toimimaan ongelmatilanteessa ideaalisella tavalla. (Bates 1979b, 280.)

Ndmd tekniikat soveltuvat sekd biograafiseen ettd online-tiedonhakuihin.

2.1 Batesin ideointitekniikat

17 Batesin mainitsemaa ideointitekniikkaa ovat (Bates 1979b, 282-285.)

1. THINK (ajattelu)

- peruskdyttdji pystyy oman ajattelun avulla loytEimiidn uusia ideoita ongelmatilantees-

SA
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2. BRAINSTORM (ideatulva, neronleimaus)

- peruskdyttiijiin ajatuksissa syntyy nopeasti useita uusia ideoita, joita kohtaan hdn ei

saa olla liian kriittinen vaan hdnen tulee kdsitelld kaikki syntyneet ideat kunnes l6ytdd

niistd hyvin muotoillut ja toteuttamiskelpoiset tapaukset

3. MEDITATE (mietiskely)

- peruskdyttajiin rationaaliset ja intuitiiviset voimavarat saatetaan yhteistydhdn

ratkaisemaan olemassaolevaa ongelmaa

4. CONSULT (neuvojen hakeminen)

- peruskiyttaja pyytaii ehdotuksia kollegoiltaan

5. RESCUE (pelastusoperaatio)

- peruskdyttdjdi tutkii mahdollisesti kdytttimiittii jiiiineet reitit ja kokeillaan niitd tiedon-

hakuun

6. WANDER (vaellus)

- perusk6yttiijei siirtyy lahteeltti toiselle ja yhdistdd jo ldydettyjti viitteitd, ja kdyttdd hy-

vdkseen sattumalta muualta ldydettyjii hyddyllisid vihjeitti

7. CATCH (sieppaus)

- peruskdyttdjd muuttaa tiedonhankintaansa esimerkiksilainaamalla puuttuvat elemen-

tit muista liihteistii tai kirjastoista

8. BREAK (keskeytys)

- peruskdyttaja keskeyttdd tiedonhaun ainakin tilapdisesti ja tekee uuden aiheeseen

paremmin sopivan hakusuunnitelman
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9. BREACH (l6ipimurto)

- peruskdyttiijii lahtee ihan uusille alueille, joissa sisdltd vastaa paremmin tiedonhaun

aihetta, eli vastaus ldytyy ihan ennen kdyttdmdttdmistd, dlyllisista tai fyysisista lah-

teistd. Tdssd peruskdyttaja hylkad tutun hakuymparistdn.

10. REFREME (uudelleen suunnittelu)

- peruskdytt6jd tekee uudet raamit tiedonhaulle sen mukaan, mitd informaatiota hdn

aiheesta on saanut tiedonhaun aikana muiden kanssa aiheesta keskusteltuaan. Hdn

pyrkii v6lttdmidn tiettyyn aiheeseen liikaa keskittyvdn (vinoutuneen) hakuaiheen.

11. NOTICE (neuvojen kiiyttd)

- peruskdyttaja seuraa neuvoja ja tietoja, joita hiin on saanut hakukysymyksen

luonteesta tai tiedonvdlittiijiin antamasta informaatiosta

1 2. JOLT ("yll6tysiskut")

- peruskdyttdjii muuttaa tiedonhakutilanteen tdysin erilaiseksi ldhestymilld ongelmaa

aivan erilaisella, dramaattisella ajatustavalla

1 3. CHANGE (suunnitelmanmuutos)

- peruskdyttaja muuttaa jotakin alkuperdiseen hakuun liittyv6d termid, tietoldhdettti

tms.

14. FOCUS (keskittaei)

- peruskdyttaja siirtyy kdsittelem6dn pala palalta aihetta ja luopuu hallitsemasta

kokonaisuutta kerralla

15. DILATE (laajentaa)

- peruskdyttaja siirtyy hakemaan laajempaa kokonaisuutta, esim. siirtyy kdiyttiimiidn

suppeiden termien sijasta laajoja aiheeseen liittyviii termejd
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16. SKIP (hyppelehtia)

- peruskdyttdjii keskeyttdii monimutkaisen kysymyksen kdsittelyn ja hakee aiheeseen

liittyviEi asioita sieltd taana ja yksinkertaisemmasta ndkdkulmasta

17. STOP (loPetus)

- peruskdyttaja keskeyttdd vdliaikaisesti tiedonhaun. Hdn siirtyy toistaiseksi muiden

t6iden pariin

2.2. Balesin hakuteknikoita

Edellti mainituista ideateknikoiden lisdiksi voidaan haun aikana tehdd muitakin

muutoksia. Esim. muutostilanteita syntyy, kun (Fidel 1985, 62.)

- loytynyt viitejoukko on liian pieni

- l6ytynyt viitejoukko on liian suuri

- ldytynyt viitejoukko on epdreleVanttia

Silloin, kun on lciytynyt liian pieni viitejoukko, niin Bates (1979a, 208, 212'213) on

ehdottanut seuraavia tapoja suurentaa tulosta:

(a) SUPER (laajentaa hakua)

- peruskdyttaja siirtyy hakemaan termeilli, jotka ovat tesauruksen hierarkiassa

hakutermin laajempia termejd

(b) RELATE (hakea rinnakkaistermeilld)

- peruskdyttaja siirtyy hakemaan termeilld, jotka ovat tesauruksen hierarkiassa

hakutermiin ndhden rinnakkaisia termeji
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(c) REDUCE (madaltaa hakukynnysti)

- peruskdyttdjd yksinkertaistaa tai lOyhentdd hakua mm. pudottamalla hausta pois AND

-operaattorilla rinnastetut term it

(d) PARALLEL (lisaiii synonyymejd)

- peruskiyttaja lisdd hakuun hakutermin synonyymejd tai hakutermin k6sitteeseen

ldheisesti rinnastettavissa olevia termejd

(e) NEIGHBOR (lisad aihetta sivuavia termejd)

- peruskdyttiijd lisiid hakuun vapatekstin termejd tai aikaisemmin kiiytettyjii termejd,

jotka ldheisesti sivuavat aihetta

(f) TRACE fialjittaa termejai)

- peruskdyttaja tutkii ja jaljitte termej6, joilla on aikaisemmin l6ytdnyt ko. aihetta, ja

lisdrdr niiitd hakuun

(g) VARY (muuntaa termejii)

peruskiytteija vaihtaa term ejd m uuntam al la alkuperdisid hakuterm ejd

Silloin, kun on ldytynyt liian suuri viitejoukko, niin

Bates (1979a, 208, 212) on ehdottanut seuraavia tapoja pienentdd tulosta

(aa) SUB (kayttaa hakutermien sijasta termille annettuja supistavia termejd)

(bb) EXHAUST (kayttdd AND-operaattoria ja tiukentaa hakua)

(cc) PINPOINT (veihentSi synonyymi- tai rinnakkaistermien mddrdd)

(dd) BLOCK (sulkee pois tietyt termit NOT-operaatorilla, eli hylkii€i tietyn kdsitteen)
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Bates (1979a, 208-2Og) on ehdottanut myos seuraavaa valvontaohjelmaa, jolla valte-

tiidn jo ennalta mahdollinen ep6relevantti tulos:

- verrataan alkuperdistd hakukysymyst6 hakulausekkeeseen ja sillEi tulostettuun viite-

joukkoon ja todetaan siind esiintyvdt relevantit viitteet (CHECK)

- tutkitaan haun rakenne ja suunnitellaan se uusiksi, jos alkuperdinen malli ei vaikuta

tehokkaalta (PATTERN)

- korjataan kirjoitusvirheet ja hakuaiheen kanssa ristiriidassa olevat termivalinnat

(coRRECr)

- huolehditaan kdytettyjen polkujen muistiin merkitsemisestd, etteivdt jiiljet katoa, jotta

mydhemmin voi esim. tiydentiiii jotakin jo kiiytettyd hakureittid tms. (RECORD)

Eroa ei ole voitu loytdrii niiden tehtyjen muutosten (hakuteknikoiden) kesken, joilla on

tarkoitus vdlhentid tai lisdti viitejoukkoa ja samalla parantaa tarkkuutta tai saantia.

Kun tiedonhakija tekee tietyn muutoksen tiedonhaussaan,niin hdnen oma panoksensa

vaikuttaa siihen, kumpaanko - saantiin tai tarkkuuteen - muutos kohdistetaan. (Fidel

1985, 63.) Saanti ilmaisee jiirjestelmin kykyd hakea relevanttia (sopivaa) aineistoa

kokoelmasta. Tarkkuus ilmaisee jiirjestelmdn kykyi torjua tuloksesta eitoivottu aineis-

to. (Su, 1994, 207.)

Kdytdnnossd peruskayttajalla on tarkoitus parantaa relevanttien viitteiden ldytymistii.

(Fidel 1991b, 505-506 & Su 1994,7.) Hakutuloksen hyv?it tarkkuusarvot eivdt kui-

tenkaan aina takaa hyvdii tiedonhaun laadullista tulosta. Esimerkiksi hakutulos, jolle

on laskettu korkea tarkkuusarvo saattaa sisdltdd useita aikaisemmin tunnettuja, ei-toi-

vottuja viitteitd haetusta aiheesta. Toisaalta taas hakutulos, jolle on laskettu edellisti

matalampi tarkkuusarvo, saattaa sisilt6d juuri ne viitteet, joita tiedon hakija on etsinyt-

kin.(Su 1994, 216-217.) Lopulta vain tiedon tarvitsija itse pystyy arvioimaan, miten

tyydyttdvdnd hakutulosta voidaan pitdi.
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3. Lopuksi

Tdstd katsauksesta selvi66, ettd online-tietokantojen peruskdyttdjit jakautuvat vasta-

alkajiin ja kokeneisiin tiedon hakijoihin. Kokeneiden joukosta ldytyy edelleen operatio-

nalisteja ja konseptualisteja. Katsauksessa pyrit6dn kuvaamaan kaikkien peruskdyttd-

jien hakutyyleja eli-tekniikkaa sekd hakutermien valintoja. Hakutekniikasta mm. Bellar-

do on todennut, ettd koulutuksen m66rall6 ja laadulla on huomattava vaikutus vasta-

alkajien hakutekniikkaan, mutta saavutetut edut tasaantuvat aikaa my6ten.

Fidel puolestaan on todennut, ett6 online-tiedonhauissa perusk6yttiijiin hakutermeistd

puolet on asiasanoja ja puolet vapaatermejd. Lisiiksi Fideln tutkimukset osoittavat, ettii

tesauruksia tarvitaan. Hdnen mukaansa tesauruksia my6s kdytetddn, jos ne ovat hyvin

laadittuja. Tosin operationalistit kayttdvdt mieluummin vapaatermeja ja konseptualistit

asiasanoja tiedonhauissaan.

Katsauksen lopussa esitetidn lukijalle Batesin 17 ideointitekniikkaa ja eriitd tiedonha-

kuteknikoita. Peruskayttaja voi huoletta turvautua Batesin hakuteknikoihin, joiden tar-

koituksena on auttaa tiedon hakijaa selviytymdin pulmatilanteista. Kun vertaa Batesin

hakuteknikoita ja Fidelin koehenki16iden hakutermien valintarutiinejatoisiinsa, lukija voi

l6yt66 yhtdldisyyksia prt. Liite 1).
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Liite 1 l1 . Hakutermien valintarutiinit
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Liite 112. Lahde: JASIS -August 1991 , 503.

Shke mainittu
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