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Povzetek 

Razumevanje uporabnikov in njihovih navad je postalo izredno pomembno pri razvoju 

spletnih strani. Za izboljšanje uporabniške izkušnje, morajo spletni oblikovalci in programerji 

zelo podrobno poznati obnašanje njihovih uporabnikov. V tej diplomski nalogi sem določil 

najmanjše število relevantnih dogodkov, ki jih mora sprožiti uporabnik Digitalne knjižnice 

Slovenija – dLib.si, da lahko določimo njegov profil in interesna področja. Končni rezultat 

razvojnega dela diplomske naloge je zbirka orodij, ki jih lastniki portala lahko uporabijo za 

analizo statistične baze podatkov in tako lažje načrtujejo nadaljnji razvoj portala. 

Ključne besede: diplomska naloga, analiza spletnih strani, analiza spletnega uporabnika, 

profil uporabnika, digitalna knjižnica 

 

 





Abstract 

Knowing your user and their habits has become a crucial part of web development. To 

provide better user experience, the web designers and programmers must know exactly how 

their users behave. In this thesis I have defined the minimum number of relevant user actions 

made on Digital Library of Slovenia – dLib.si to classify user’s profile and their fields of 

interest. The final result of the thesis is a usable framework with which the website owners 

can plan further development of the portal by analysing statistical database. 

Keywords: BSc Thesis, web analytics, web user analytics, user profiling, digital library 
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Poglavje 1 Uvod 

Število uporabnikov svetovnega spleta strmo narašča. Po zadnjih podatkih, ki jih ponuja 

Royal Pingdom, je uporabnikov interneta kar 2,4 milijarde, kar je več kot tretjina celotnega 

prebivalstva našega planeta. [1] 

Tako širok nabor uporabnikov rezultira v ogromnem številu novih spletnih strani, ki nastanejo 

vsako leto. Samo leta 2012 je bilo po ocenah Royal Pingdoma dodanih kar 51 milijonov novih 

spletnih strani. [1] 

Taka nasičenost trga zahteva od snovalcev in izdelovalcev spletnih strani, da se v prvi vrsti 

ukvarjajo s potrebami uporabnikov in njihovimi specifičnimi željami in na tak način 

izboljšajo uporabniško izkušnjo slehernemu obiskovalcu njihovih spletnih strani. Le to jim 

daje možnost, da izstopajo iz povprečja. 

Za oceno potreb obiskovalcev je potrebno zbirati čim večje količine podatkov o obnašanju 

uporabnikov spletne strani. Pri tem si lahko pomagamo z vrsto obstoječih statističnih orodij 

(nekaterih se bom dotaknil tudi v tem diplomskem delu). 

Naslednji korak je analiza in obdelava podatkov. Tudi tu nam v pomoč skočijo statistična 

orodja, ki pa v veliki večini zahtevajo napredna znanja s področja statistike in statističnih 

aplikacij. 

Zato profiliranje uporabnika ostaja ena najtežjih nalog, s katero se morajo spoprijeti 

izdelovalci spletnih strani. Če uporabniku sledimo skozi čas in zbiramo kopico podatkov, se 

naloga poenostavi, vendar ključno vprašanje je, koliko relevantnih dogodkov mora uporabnik 

sprožiti znotraj ene seje, preden lahko določimo njegov profil, brez predhodnega znanja o 

uporabniku in njegovem vedenju. V diplomski nalogi bom poizkušal najti odgovor na to 

vprašanje na podlagi statističnih podatkov uporabe spletnega portala Digitalne knjižnice 

Slovenije – dLib.si. 
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Poglavje 2 Zbiranje in analiza podatkov o uporabi spleta  

Wikipedia (2014) in DAA (2014) definirata analizo spleta kot: »Analiza spleta je merjenje, 

zbiranje, analiziranje in poročanje internetnih podatkov za potrebe razumevanja in 

optimizacijo uporabe spleta.« [2][4] 

Že po definiciji lahko vidimo, da analiza spleta ni zgolj način za merjenje spletnega prometa, 

temveč služi predvsem kot orodje za poslovne in tržne raziskave. Omogoča izdelavo ocene 

gibanja prometa na spletni strani od dneva nastanka. Podatki, ki jih običajno dobimo pri 

analizi spletnega prometa, so: število obiskovalcev, število ogledov strani, prenesena količina 

podatkov ipd. 

Pri spletni analizi uporabljamo dva pristopa: off-site in on-site analize. 

Off-site spletna analiza je merjenje in sledenje statističnim podatkom ne glede na to, ali je 

spletna stran v lasti oseb, ki analizo izvajajo. Glavne naloge off-site analize so: 

 računanje in štetje potencialnih uporabnikov, 

 opaznost in vidnost spletne strani (visibility), 

 šum (buzz/comments) kot pojav, ki se pojavlja povsod na internetu. 

On-site spletna analiza pa sledi uporabniku, ko le-ta pride na spletno stran. Meri učinek 

spletne strani v komercialnem kontekstu in podaja primerjavo med indikatorji uspešnosti in 

pomaga pri »k uporabniku usmerjeni« optimizaciji. Najbolj znano orodje za on-site analizo je 

Google Analytics. 

Včasih sta bili ti dve analizi strogo ločeni, sedaj pa je na tržišču vedno več aplikacij, ki 

ponujajo obe rešitvi hkrati in na ta način omogočajo prepletanje rezultatov obeh analiz. 

2.1 Obstoječa orodja, njihov namen in njihova uporaba 

Za izboljševanje uporabniške izkušnje je pomembno sledenje statističnim podatkom o uporabi 

spletne strani. Za to obstaja vrsta orodij, ki pa po navadi ne pokrivajo vseh področij enako 

dobro, zato na Digitalni knjižnici Slovenije – dLib.si uporabljajo več statističnih orodij. 
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Za namen spremljanja števila uporabnikov in njihovo obnašanje v korelaciji z ostalimi 

spletišči uporabljajo Google Anaytics, ki je trenutno najbolj razširjeno orodje za spremljanje 

statistike. 

Za spremljanje obremenjenosti strežnikov in beleženje dostopa do posameznih datotek na 

spletnih aplikacijah pa je bolj primerna uporaba orodja, ki analizira strežniške datoteke. 

Poenostavljen vpogled v slednje omogoča aplikacija AWStat, ki grafično in številčno 

prikazuje število dostopov in IP naslove obiskovalcev spletnega mesta. 

2.1.1 Google Analytics 

Google Analytics (GA) je prosto dostopni spletni servis, ki ga ponuja in razvija ameriško 

podjetje Google. Generira podrobno statistiko o obiskovalcih spletne strani. Produkt je ciljno 

bolj naravnan na komercialiste kot na razvijalce in tehnologe, za katere je bila tehnologija 

spletne analize prvotno namenjena. Po podatkih BuiltWith (2014) spletne strani je GA 

najpogosteje uporabljen spletni statistični servis in ga trenutno uporablja 71% od 10.000 

najbolj priljubljenih spletnih strani (trenutno registriranih spletnih strani, ki uporablja GA, je 

27.065.237) in kar 55% od 1.000.000 najbolj priljubljenih spletnih strani. [3] 

Slika 2.1: Google Analytics 



4 POGLAVJE 2.  ZBIRANJE IN ANALIZA PODATKOV O UPORABI SPLETA 

 

GA lahko sledi uporabnikom z vseh referenčnih spletnih strani (referrers), kar vključuje 

iskalnike (search engines), reklame, pay-per-click mreže, marketing preko elektronske pošte 

(email marketing) in hiperpovezave znotraj dokumentov (PDF ipd.). 

Pristop, ki so ga uporabili pri GA, je prikazati vse pomembne podatke na enostaven način, ki 

analitika z nekaj kliki pripelje do zelo podrobnih in natančnih podatkov o uporabi spletne 

strani. Z uporabo GA lahko zelo enostavno identificiramo strani, ki imajo slab obisk, in sicer 

z uporabo lijakaste vizualizacije (funnel visualization); ob tem lahko pogledamo tudi, od kod 

so uporabniki prišli (referrers), koliko časa so ostali na spletni strani in analizo njihove 

geografske lokacije. 

Delovanje GA sloni na tako imenovanem »page tag« načinu, ki ga je Google poimenoval 

Google Analytics Tracking Code (GATC) in se skriva v kodi, napisani v Java skripti vsake 

strani, ki jo želimo beležiti v statistiki. Koda deluje po principu zbiranja podatkov o 

uporabniku in jih pošilja nazaj na Googlov zbirni strežnik (data collection servers) v 

procesiranje. Podatki se na strežniku procesirajo urno, kar lahko povzroči 3-4 urne zamike pri 

prikazu statističnih podatkov, manj pomembni podatki pa se na strežnikih obdelajo le 

nekajkrat dnevno. 

Pošiljanje podatkov na Googlove strežnike poteka tudi z uporabo piškotkov (cookie). Na ta 

način lahko sledimo uporabnikov povratek na spletno stran, časovno komponento obiska in 

referenčno spletno stran, iz katere je uporabnik prišel. 

Kot vsako orodje ima tudi GA omejitve. Veliko programov za preprečevanje prikaza oglasov 

(npr. Firefoxov Adblock in NoScript) preprečuje GATC, kar se opazi kot nepopolno oz. 

»luknjasto« poročilo o uporabi. Nekatere osebne mreže, kot je Tor, preprečujejo zbiranje 

lokacijskih informacij, kar pomeni, da bodo podatki o fizični lokaciji uporabnika napačni. 

Najbolj očiten problem pri zbiranju statističnih podatkov pa je zagotovo možnost, da ima 

uporabnik izklopljeno izvajanje Java skriptne kode v svojem brskalniku, kar pa po podatkih 

Googla predstavlja majhen odstotek uporabnikov in ne vpliva bistveno na statistična poročila, 

ki jih generira GA. Največji vpliv na natančnost rezultatov imajo uporabniki, ki blokirajo 

piškotke, saj v tem primeru GA ne more pošiljati podatkov v obdelavo. 

Ker GA uporablja »page tagging« način in zbiranje podatkov v kombinaciji uporabe 

piškotkov in Java skript, obstajajo tudi določene omejitve pri pridobivanju informacij pri 

starejših mobilnih napravah. 

Poleg tehničnih omejitev so tu še uporabniške omejitve. Najbolj očitna je, da omogoča 

izgradnjo statistike le tistim spletnim stranem, ki imajo manj kot 5 milijonov uporabnikov 
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mesečno. Poleg tega pri spletnih straneh, ki imajo veliko število obiskovalcev, Googlovi 

strežniki obdelajo zgolj 500.000 naključno izbranih obiskovalcev, kar pa ne predstavlja 

celotne populacije obiskovalcev. Posledica tega je, da so lahko določeni, zelo podrobni 

odseki, netočni, po drugi strani pa to omogoča bolj promptno in hitrejšo obdelavo statističnih 

podatkov in tako posredovanje informacij razvijalcem in lastnikom spletnih mest.[9] 

Do leta 2009 koda GA ni delovala asinhrono, kar je pomenilo, da je prihajalo do zamikov 

prikazovanja spletnih strani zgolj zaradi čakanja pošiljanja podatkov s strani uporabnika na 

Googlove strežnike za obdelavo statističnih podatkov. 

GA predstavlja tudi problematiko z vidika varovanja zasebnosti uporabnikov, saj GA sledi 

uporabnikom preko IP naslova. Za potrebe zaščite zasebnosti je odprtokodna skupnost razvila 

več rešitev, ki omogočajo preprečevanje pošiljanja teh podatkov (npr. Firefoxov vtičnik 

NoScript). 

Podrobnejšo analizo z uporabo GA sedaj otežuje tudi Zakon o elektronskih komunikacijah 

(ZEKom-1), ki prepoveduje sledenje uporabnikom brez njihovega predhodnega strinjanja, za 

vse analitične storitve, ki podatkov ne uporabljajo zgolj za potrebe lastnikov spletne strani.[5] 

2.1.2 AWStat in strežniške log datoteke 

Strežniške log datoteke spremljajo količino vseh ogledov (page views) in obiskov (visits) na 

spletnem strežniku. Ogled je definiran kot zahteva, ki jo naredi uporabnik na spletni strani in 

ne šteje klicev na slike in ostale datoteke, na katere se klicana spletna stran sklicuje pri 

nalaganju. Obisk pa je definiran kot zaporedje zahtev, ki se dogodijo v določenem časovnem 

obdobju (seji). Čeprav te meritve še vedno pogosto uporabljamo, jih imamo za precej 

elementarne in grobe. 

S pojavom spletnih robotov so se pojavili tudi novi problemi, saj je težko ločevati robota in 

uporabnika, zato se mnoge spletne strani poslužujejo uporabe piškotkov in na ta način 

ločujejo živega uporabnika od robota. Problemi se pojavijo tudi pri uporabi dinamičnih IP 

naslovov, saj je težko identificirati (na strežniški strani) uporabnika, ki se je vrnil. Še več 

preglavic povzroča močno razširjena uporaba proxy strežnikov in NAT, saj se vrsta 

naprav/uporabnikov predstavlja z istim IP naslovom in jih je nemogoče ločevati med seboj. 

Proxy strežniki pa so s seboj potegnili še eno težavo, ki je skupna tudi modernim brskalnikom 

– uporaba predpomnilnika (cache). Posledica je, da se ob ponovni zahtevi po spletni strani v 

resnici uporabniku naloži spletna stran, ki je v predpomnilniku na sami napravi, ali pa v 
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predpomnilniku proxy vmesnika, kar pomeni, da se zahteva uporabnika po ogledu spletne 

strani ne beleži na spletnem strežniku. 

Ima pa analiza strežniških log datotek tudi določene prednosti: 

 strežniki po navadi že sami po sebi beležijo dogajanje, tako da so surovi podatki na 

voljo in ne zahtevajo posega v aplikacijo, 

 podatki so na strežniku podjetja in so, ponavadi, v neki standardni obliki, kar daje 

lastniku spletne strani več fleksibilnosti pri uporabi več orodij oz. menjavi le-teh, 

 log datoteke vsebujejo tudi vsa dejanja, ki jih sprožijo roboti; čeprav to ne spada v 

analizo uporabe portala, lahko močno pripomorejo k optimizaciji spletne aplikacije, 

 tak način beleženja dogajanja ne zahteva dodatnih komunikacij oz. oddaljenih akcij (je 

takojšnja) in posledično ne povzroča zamikov oz. zaostankov pri izrisu spletnih strani, 

 log datoteke beležijo dostope do vseh datotek na spletnem strežniku, kar vključuje tudi 

uporabo datotek, kot so PDF, JPG itd. 

AWStat je odprtokodna rešitev za analizo internetnih servisov, kot so splet, pretočni strežniki 

(streaming), elektronska pošta in FTP. Deluje na nivoju analiziranja strežniških log datotek in 

generira poročila v obliki HTML datotek (deluje kot spletna aplikacija). Prikaz je grafičen in 

tabelaričen in omogoča enostavno pregledovanje rezultatov analize. 

 

Slika 3.2: AWStat – Zbirno poročilo za leto 2013 
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Programska oprema podpira log datoteke vseh večjih in pomembnejših spletnih strežnikov 

(Apache, WebStar, IIS,…) ter mnoge druge običajne log datoteke. AWStat deluje neodvisno 

od platforme, saj je napisan v celoti v Pearl-u, spletni del, kjer lahko uporabnik zahteva 

specializirana poročila, pa deluje kot CGI spletna aplikacija. 

Slaba stran statistike strežniških datotek je zagotovo nesledljivost uporabniku. Omejitve 

obstajajo tudi pri načinu beleženja dogodkov, saj zapis v strežniške datoteke ne sproži 

uporabnik neposredno, temveč strežnik sam. Podatki, pridobljeni iz AWStata, torej ne 

govorijo o številu uporabnikov, temveč o uporabi strežnika in datotek spletne aplikacije. 

Izsledki analize so uporabni predvsem za razvijalce in administratorje, saj lahko izvedo, kateri 

deli aplikacije so največkrat uporabljeni/klicani in jih je smiselno najprej in najbolj 

optimizirati. 

2.2 Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) 

V letu 2013 je stopil v veljavo dopolnjen Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki 

je dodobra pretresel spletno razvijalsko sfero. Poleg tega, da je bilo potrebno nadgraditi vse 

spletne strani z opozorili o piškotkih in sledenju uporabnikov, je bilo potrebno paziti tudi na 

lokalne  posebnosti. Nekatere države (med njimi je tudi Slovenija) zahtevajo opt-in potrditev 

(to je predhodno potrditev oz. zavrnitev obiskovalca spletne strani o strinjanju uporabe 

piškotkov). Rezultat tega je, da so podatki, zbrani preko servisov, kot je GA, še dodatno 

oteženi in posledično netočni. 

Ker zakon ne zahteva uporabnikove potrditve v primeru, da gre za zbiranje statističnih 

podatkov na nivoju aplikacije in lastnik podatkov le-teh ne bo tržil tretji osebi, je smiselno 

razmišljati o alternativnih spletnih statističnih servisih oz. lastni implementaciji za zbiranje 

statistike. 
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Poglavje 3 Zbiranje statistike na nivoju spletne 

aplikacije 

Nobena od omenjenih aplikacij pa ne spremlja uporabnika in njegovo obnašanje na nivoju 

seje. Z zelo zapletenimi metodami bi se sicer dalo narediti približek sejam iz strežniških log 

datotek, vendar bi bili pri interpretaciji podatkov še vedno omejeni. Zato je odločitev za 

izdelavo lastnega sistema za beleženje statistike v določenih primerih smiselna. Slednja nam 

daje veliko fleksibilnost in možnost spremljanja dodatnih (ponavadi specifičnih) dogodkov na 

nivoju aplikacije. 

Slabe lastnosti lastne rešitve so enake kot pri vseh »butičnih« rešitvah: 

 dodatno delo razvijalcev sistema, 

 rešitev je omejena na konkretno okolje, 

 če statistika ni v običajni ali standardni obliki, je velika verjetnost, da nad temi podatki 

ne bomo mogli uporabiti drugih statističnih orodij brez dodatnih predelav, 

 sistem ponavadi ni delan robustno, ampak zgolj v duhu nemotenega dela glavnega 

servisa (fail-safe). 

Zaradi specifičnih potreb so se v NUK odločili za svojo statistiko obiska portala Digitalne 

knjižnice Slovenije – dLib.si. 

3.1 Shema baze statistike uporabe 

Shema baze statistike uporabe portala dLib.si je sestavljena iz petih tabel (slika 3.1). 

Centralna tabela beleži seje na strežniku in vsako sejo opiše s točnim datumom in časom, IP 

naslovom ter enoličnim imenom seje, ki ga določi spletni strežnik. 

V tabeli detail_view se beleži statistika ogleda metapodatkov posameznega zapisa, ki je 

označen s trajnim identifikatorjem URN. Iz te statistike je možno ugotoviti, ali je dovolj dober 

kratek metapodatkovni opis, ali je le-ta preskop in kakšna je povezava med dejansko 

prenesenimi zapisi in ogledi zapisov metapodatkov. 
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Slika 3.1: Shema baze za statistiko uporabe portala dLib.si 

 

Tabela search beleži zgodovino iskanja za vsako sejo. Poleg same poizvedbe (polje query) je 

v tabeli zabeleženo tudi število zadetkov, ki jo je poizvedba vrnila. Ta podatek je zelo 

koristen, saj lahko iz njega snovalci portala ugotavljajo katera gradiva so oz. bi bila zaželjena, 

pa še niso na voljo, oz. služi kot orodje za razhroščevanje modula za izgradnjo poizvedbe; če 

je ob pravilno podani poizvedbi rezultat 0, pomeni, da se nekje skriva napaka. Tabela vsebuje 

tudi dve polji (location_ogranization_id, islocal), ki sta med seboj povezani in služita za 

beleženje statistike uporabe tako imenovanih mini iskalnikov, ki si jih nameščajo partnerske 

organizacije na svoje spletne strani2. Poleg organizacije je zabeleženo tudi, ali je iskalec iskal 

le po lokalnih virih ali pa je izvršil iskanje po celotnem portalu. Če se je uporabnik odločil za 

iskanje po lokalnih virih, se portal ob izpisu rezultatov za čas seje preklopi v poosebljen 

                                                 
2 Mini iskalnik (http://www.dlib.si/menu/sodelovanje/355) je lahko poosebljen za posamezno partnersko 

organizacijo, kjer partnersko organizacijo označujemo vsak pravni subjekt, ki je prispeval gradivo na portalu. 

Mini iskalnik omogoča iskanje po celotnem portalu dLib.si ali pa zgolj iskanje po lokalnih (prispevanih) virih. Iz 

statistike obiska portala za leto 2010 je vidno, da skoraj 75% vseh uporabnikov pride na portal z uporabo mini 

iskalnika. 

http://www.dlib.si/menu/sodelovanje/355
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način, kjer se vsa nadaljna iskanja vršijo zgolj po virih te organizacije. Vsako tako iskanje bo 

zabeleženo kot lokalno iskanje (v polju islocal). Takoj, ko uporabnik preklopi iskanje na 

celotno vsebino portala, sta ti dve polji prazni. 

Polje isbrowsing beleži način dostopanja do podatkov oz. način »iskanja«. Z uporabo te 

statistike lahko ugotavljamo, ali uporabnik raje vpiše pojme v iskalno okence ali pa se raje 

prebije do cilja preko uporabe brskalnega načina iskanja. 

Tabela download beleži dejanske zahteve po prenosu datotek iz strežnika. Tip datoteke 

(MIME type) je zapisan v polju identifier_type, URN pa enolično opisuje zapis, katerega 

vsebino uporabnik zahteva3. 

Ker so vse vrstice v tabelah opremljene tudi s časovno komponento, imamo možnost 

rekonstrukcije seje oz. lahko po korakih spremljamo uporabo portala v posamezni seji. 

  

                                                 
3 Vse gradivo na portalu je tudi optično prepoznano, kar pomeni, da je omogočeno tudi iskanje po polnem 

besedilu. Ena od možnosti dostopa do vsebine je posledično tudi preko vmesnika za predogled. Tudi slednja je 

zabeležena v statistiki zahtev po prenosu. 
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3.2 eStatistika – vmesnik za spremljanje statističnih podatkov 

Zbiranje statističnih podatkov je zelo uporabno, vendar je neuporabno brez prave 

interpretacije. Zato je bila v sklopu zbiranja statističnih podatkov na portalu Digitalne 

knjižnice Slovenije – dLib.si razvita spletno aplikacija eStatistika, ki služi pregledovanju in 

analizi zbranih statističnih podatkov. 

 

Slika 3.2: osnovno okno spletne aplikacije eStatistika 

V osnovnem oknu (slika 3.2) imamo možnost hitrega dostopa do vseh statističnih podatkov, 

ki so zbrani v podatkovni bazi. Enako lahko storimo tudi z uporabo menijev. Skrajno desno v 

menijski vrstici je spustni seznam, ki nam omogoča izbiro organizacije, za katero želimo 

pregledovati statistične podatke. 

 Funkcija »Vpogledi v vsebino« nam številčno in grafično pove, koliko je bilo dejanskih 

vpogledov oz. zahtev po vpogledih v samo vsebino v določenem časovnem obdobju 

 

Slika 3.3: dnevna statistika vpogledov v vsebino gradiv NUK 
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Kot lahko vidimo na sliki 3.3, imamo pri dnevni statistiki številčno (tabelarično) in grafično 

(odstotkovno) prikazano razmerje med zahtevami po različnih tipih datotek, skrajno desni 

graf pa prikazuje razmerje opazovane organizacije s celotnim portalom.  

 

Slika 3.4: mesečna statistika vpogledov v vsebino gradiv NUK 

Podatki pri mesečni statistiki so enaki kot pri dnevni (slika 3.4), le da je dodana še statistika 

uporabe po dnevih v izbranem mesecu (spodnji stolpčni graf).  

 

Slika 3.5: letna statistika vpogledov v vsebino gradiv NUK 
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Podobno kot pri mesečni je tudi pri letni statistiki, le da tu stolpčni graf prikazuje zahteve po 

datotekah za vsak mesec izbranega leta. 

 

 

Slika 3.6: letna statistika vpogledov v metapodatke gradiv NUK 

Statistika vpogledov v metapodatke je enaka statistiki zahtev po vsebini, le da tu ni moč 

spremljati dostopa po tipih datotek, temveč URN identifikatorje zapisov, ki so največkrat 

dostopani (slika 3.6). 

Statistika najpogostejših iskanj je nekoliko drugačna za organizacije kot za celoten portal, saj 

pri izbrani organizaciji prikazuje le tista iskanja, ki so bila izvedena zgolj nad njihovimi 

gradivi in uporabnik ni iskal po celotni bazi metapodatkov. Tak, omejen način iskanja,  

uporabnik lahko doseže z uporabo poosebljenega mini iskalnika, nameščenega na spletnem 

mestu.  
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Slika 3.7 prikazuje letno statistiko najpogostejših iskanj za leto 2013 po vseh gradivih portala 

Digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si. 

 

Slika 3.7: najpogostejša iskanja na celotnem portalu dLib.si za leto 2013 

Odsek »Statistika dodajanja zapisov« je namenjena predvsem vodstvu NUK, saj lahko 

preverjajo za vsakega uporabnika, kaj in koliko gradiva je prispeval na portal v izbranem 

mesecu ali letu. S klikom na uporabnikovo ime (tabela skrajno levo na sliki 3.8) pa se odpre 

pojavno okno (slika 3.9), ki natančno specificira doprinos uporabnika za vsak vir posebej. 

 

Slika 3.8: statistika dodanega gradiva v letu 2013 
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Slika 3.9: pojavno okno; podrobna specifikacija generiranih zapisov za izbranega uporabnika 

Za partnerske organizacije je zagotovo najbolj zanimiva statistika njihovega objavljenega 

gradiva (slika 3.10), saj si lahko podrobno grafično in številčno ogledajo, koliko gradiva so 

prispevali na portal, v katerih glavnih skupinah se to gradivo pojavlja, kolikšen delež 

predstavlja vsaka vrsta gradiva v primerjavi z ostalimi in kolikšen delež to predstavlja glede 

na celotno dodano vsebino na portalu v izbranem letu. Poleg tega si lahko ogledajo tudi 

frekvenco dodajanja gradiva po mesecih za izbrano leto in pa skupno število dodanega 

gradiva partnerske organizacije. Tu je treba poudariti, da se lahko eno gradivo pojavlja v več 

skupinah4, zato vsota števil iz tabel ni nujno enaka skupnemu številu prispevanega gradiva. 

                                                 
4 Primer takega gradiva so Notni in pisni arhiv Novih Akordov, ki spadajo tako pod notno gradivo kot tudi pod 

rokopise. 
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Slika 3.10: seznam objavljenih gradiv za NUK v letu 2013 

Zadnja statistična informacija, ki pa je bolj pomembna za analizo uporabe strežnika, pa je 

statistika vzpostavljenih sej (slika 3.11), kjer je moč spremljati količino sej na urni bazi (pri 

dnevni statistiki), dnevni bazi (mesečna statistika) in mesečni bazi (letna statistika) in tako 

oceniti, kdaj je strežnik najbolj obremenjen in kakšna je predvidena obremenjenost v 

vrhuncih. 
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Slika 3.11: statistika vzpostavljenih sej za izbran dan, mesec in leto 

Ta in pa statistika objavljenega gradiva partnerskih organizacij, sta edina dela eStatistike, ki 

se generirata v realnem času, vsi ostali statistični podatki se izračunavajo enkrat dnevno za 

pretekli dan. 
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Poglavje 4 Ugotavljanje navad uporabnikov 

Navade uporabnikov lahko spremljamo preko beleženja dogodkov, ki se zgodijo znotraj seje 

spletnega strežnika. Seja je časovno omejena interakcija oz. izmenjava informacij, drugače 

imenovana tudi dialog, pogovor ali srečanje med dvema ali več komunikacijskimi napravami 

ali med računalnikom in uporabnikom. V tem primeru govorimo o prijavni seji na spletnem 

strežniku. Seja se vzpostavi ob prvi »prijavi« uporabnika in traja omejeno količino časa. 

Vsaka seja ima svoj enoličen identifikator (session id).[10] 

Seja na strežniku se po navadi shranjuje v RAM-u strežnika, nekateri spletni strežniki pa 

podpirajo tudi druge načine shranjevanja/beleženja sej, npr. z uporabo sejnih piškotkov 

(session cookie) ali shranjevanje sej v bazi podatkov (session server). 

Seja nam lahko služi tudi kot ovojnica za začasno shranjevanje podatkov, ki jih potrebujemo 

za komunikacijo. Pri velikem številu uporabnikov moramo biti previdni, katere podatke o seji 

shranjujemo v strežnikovem pomnilniku, saj lahko velika količina podatkov postane 

obremenjujoča in tako upočasni delovanje spletne aplikacije. Pri spletnem strežniku je seja 

sestavljena iz HTTP sporočil poslanimi z metodami POST, GET, PUT in DELETE, ki jih 

pošilja klient. 

Dogodki, ki so pomembni za ugotavljanje navad uporabnikov so vnaprej določeni in so v 

skladu z željami in potrebami po statističnih podatkih, potrebnimi za izboljšanje uporabniške 

izkušnje in nadaljni razvoj spletne aplikacije. Zato v našem primeru, ko govorimo o seji, 

govorimo le o skupku tistih dogodkov, ki so pomembni za pridobivanje vedenjskih vzorcev 

uporabnikov5. 

Časovna komponenta seje znotraj baze statistike uporabe se nekoliko razlikuje od tiste, ki je 

določena na nivoju spletnega strežnika. Začetek seje se beleži, ko je izveden klic globalne 

funkcije on_session_start, ki je, kot že samo ime pove, funkcija, ki se požene zgolj ob začetku 

nove seje. Konec seje pa lahko enačimo z zadnjim pomembnim dogodkom, ki je zapisan v 

bazi dogodkov in ne nujno sovpada s trajanjem in koncem seje na nivoju strežnika. 

  

                                                 
5 Na portalu dLib.si se beležijo sledeči dogodki: prijava uporabnika v svoj profil, izvedena iskanja, ogled 

podrobnih metapodatkovnih zapisov ter zahteve za prenos datotek/vsebine. 
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Baza, uporabljena v tem diplomskem delu, je baza statističnih podatkov, zbranih v letu 2010 

za portal Digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si. Vsebuje vsega 5.926.434 sej, 3.020.681 

iskanj, 2.384.329 prenosov datotek in 1.687.010 vpogledov v metapodatke. Poglejmo še, 

kakšne so številke v korelaciji med sejami in ostalimi dogodki: 

 število sej, kjer ni bilo iskanj, zabeleženi pa so dogodki vpogleda v metapodatke (po 

navadi so to posledica direktnih hiperpovezav na zapis gradiva oz. razreševanje URN6  

trajnega identifikatorja, ali pa gre za istega uporabnika, ki mu je med delom potekla 

seja): 618.561, 

 število sej, kjer ni bilo iskanj, zabeležene pa so zahteve za prenos datotek (to so po 

navadi direktne povezave do datotek, ali pa gre za istega uporabnika, ki mu je med 

delom potekla seja): 1.454.110, 

 število sej, kjer ni nobenega statistično pomembnega dogodka (iskanja, prenos, 

vpogled; take seje so po navadi rezultat uporabnikov, ki so prišli po druge informacije 

(pomoč, seznami gradiv, novice ipd.) ali pa naključni uporabniki, ki na portalu niso 

ostali): 1.319.722, 

 število sej z izvedenim enim ali več iskanji: 2.543.798, 

 število sej s prenesenim enim ali več objekti: 1.526.575, 

 število sej z vpogledom v en ali več zapisov: 1.288.642. 

  

                                                 
6 URN (Uniform Resource Name) služi kot enoličen, trajen, lokacijsko nevezan identifikator za objekt. 

Sestavljen je iz treh delov: predpone (URN), identifikatorja imenskage prostora (NID = Namespace Identifier) in 

niza specifičnih znakov imenskega prostora (NSS = Namespace Specific String). URN je dobro določen z RFC-

ji in sicer: URN sintakso določa RFC 2141, funkcionalne zahtevnosti RFC 1737, določanje imenskega prostora 

RFCji 3406, 2288, 3187 ter 3188, mehanizme za razreševanje URN-jev pa RFCji 3401, 3402, 3403, 3404. 
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4.1 Animacija seje uporabnika na portalu 

Prvi in verjetno najpomembnejši pristop pri spremljanju navad uporabnikov je zagotovo 

spremljanje zaporedja dogodkov znotraj seje na časovni premici. Za potrebe analize vedenja 

uporabnikov na portalu dLib.si je bil izdelan modul za animacijo seje glede na dogodke v 

statistični bazi. 

Modul napolni XML datoteko, ki je v naprej definirana s potrebnimi atributi (shema 4.1) za 

pravilen prikaz in animacijo seje v uporabniškem vmesniku. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

<root> 

   <session id="String" events="Int" start="DateTime" end="DateTime"> 

      <event type="search" hits="Int" timestamp="DateTime">Query</event> 

      <event type="download" mime="MimeType" timestamp="DateTime">URN</event> 

      <event type="detail" timestamp="DateTime">URN</event> 

   </session> 

</root> 

Shema 4.1: shema XML datoteke 

Izgradnja XML datoteke poteka v dveh fazah: 

 izdela se seznam vseh sej, ki imajo vsaj en dogodek, 

 v vsako sejo (<session>) se vpiše in opiše vsak dogodek (<event>) posebej v 

kronološkem vrstnem redu. Zapiše se tudi število dogodkov in čas med kreiranjem 

seje in zadnjim zabeleženim dogodkom. 

Izgradnja XML datoteke na tako veliki bazi podatkov je časovno zahteven proces. Večkrat 

izveden test na 10.000 naključno izbranih sejah je tekel v povprečju 261 sekund7, velikost 

XML datoteke pa je bila okoli 2MB. Glede na to, da je v povprečju med 350.000 in 400.000 

sej mesečno, je pričakovan čas izgradnje mesečne XML datoteke 10.000 sekund (2h 45min), 

velikost pa bi bila približno 75MB. Za celoten nabor sej (približno 4.6 milijonov) bi 

                                                 
7 Strojna oprema, na kateri je bil izveden test: Intel Core 2 Duo E6550 @ 2.33Ghz, 8GB RAM DDR2, Microsoft 

Windows 7 Professional x64, Seagate SATA2 7.200rpm trdi disk, baza teče na strežniku: AMD Opteron Quad 

Core 8358 SE @ 2.41Ghz, 8GB RAM DDR3, FATA raid trdi diski 10.000rpm, Microsoft SQL 2008 R2 na 

Microsoft Windows Server 2008 R2. 
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potrebovali dobrih 33 ur, velikost XML datoteke pa bi narasla na dobrih 900MB. Za delo v 

realnem času bi bilo to občutno preveč, saj bi branje tako velike datoteke s trdega diska trajalo 

preveč časa, zato je bilo potrebno aplikacijo spremeniti tako, da omogoča tudi zapisovanje v 

novo relacijsko bazo (slika 4.1). 

 

Slika 4.1: shema relacijske podatkovne baze za analizo oz. reanimacijo sej 

Izgradnja baze je ravno tako časovno zahteven proces, a daje dodatne možnosti pri nadaljnji 

analizi. Večkrat izveden test pri polnenju baze z 10.000 naključno izbranimi sejami je v 

povprečju tekel 353 sekund8. Enostaven izračun nam pove, da bo potrebno za izgradnjo 

celotne baze dogodkov (približno 4.6 milijonov sej) počakati kar 45 ur, kar je približno 36% 

več, kot bi porabili za izgradnjo XML datoteke, ampak so prednosti shranjevanja podatkov v 

relacijski bazi večplastne; višja hitrost pri parcialnem dostopanju do podatkov, možnost 

dodatnega povezovanju baze z ostalimi bazami portala, enostavna nadgradnja tabel z novimi 

podatki ... 

  

                                                 
8 Uporabljena strojna oprema je bila identična tisti, uporabljeni za izgradnjo XML datoteke. 
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Poleg modula za izgradnjo baze dogodkov je bilo potrebno izdelati tudi uporabniški vmesnik 

za pregled dobljenih rezultatov. To del je bil izdelan kot modul spletne aplikacije za vpogled 

v statistiko uporabe portala dLib.si. Modul za animacijo seje ima dva načina za animacijo 

seje. Prvi je tabelarični prikaz korakov seje od kreiranja do zadnjega zabeleženega dogodka 

(slika 4.2). 

 

Slika 4.2: Tabelarični prikaz korakov seje 

Drugi prikaz je grafični prikaz, kjer so s točkami prikazani dogodki na časovni premici. Vsaka 

točka prikazuje en dogodek (slika 4.3). Ta način je primeren za ogled časovne komponente v 

odvisnosti od vrste dogodka. 

 

Slika 4.3 Grafični prikaz dogodkov v seji 
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4.2 Povezovanje reanimacije z metapodatki 

Analiza dogodkov znotraj seje je za vsebinske urednike portala manj pomembna kot njihovo 

povezovanje z metapodatki. Zapisi imajo lahko različne metapodatkovne atribute, ki jih 

uvrščajo v zaključene skupine. Če želimo uporabniku ponuditi dodatne storitve, ki so vezane 

na določen del uporabnikov, moramo te skupine najprej natančno definirati. 

Pri portalu digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si so metapodatkovni zapisi združeni na več 

nivojih. Prvi in najbolj enostaven je vrsta gradiva (tabela 4.1). 

Vrsta gradiva Tip gradiva 

Časopisje 

Besedila 

Članki 

Znanstveni članki 

Knjige 

Visokošolska dela 

3D predmeti 

Slike 

Artoteka 

Fotografije 

Notno gradivo 

Plakati 

Razglednice 

Rokopisi 

Vedute 

Zemljevidi 

Virtualne razstave 
Multimedija 

Zvočni posnetki 

Zaključna poročila ARRS Poročila 

Tabela 4.1: porazdelitev gradiva po vrsti in tipu 

Čeprav nam taka porazdelitev ne vrne zadovoljivih rezultatov kar se tiče vsebinske 

usmerjenosti uporabnika, je zanimivo povezovanje vrste gradiva z vsebinsko porazdelitvijo 

(tabela 4.2), saj nam da edinstven vpogled v to, kakšno vrsto gradiva znotraj iskane panoge 

uporabnika najbolj zanima. 
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Področje Št. zapisov 

Arheologija 228 

Arhitektura 366 

Astronomija, astrofizika 132 

Bibliografije 130 

Bibliotekarstvo 9.634 

Biografije 706 

Biologija 268 

Botanika 154 

Civilizacija 17.430 

Demografija 98 

Domoznanstvo 3.448 

Družbene vede 226 

Ekonomija 890 

Etnologija 1.076 

Filozofija, psihologija 594 

Fizika 334 

Fotografija 9.599 

Geografija 750 

Geologija 1.199 

Glasba 6.257 

Gledališče 2.155 

Gospodinjstvo 255 

Gradbeništvo 65 

Grafična industrija, tiskarstvo, založništvo, knjigotrštvo 65 

Grafična umetnost 6.579 

Humanistične vede 117 

Industrija, obrt, rokodelstvo 495 

Informatika 31 

Inženirstvo, tehnologija 1.101 

Javna uprava 74.013 

Jezikoslovje in jeziki 2.113 

Kemija 1.043 
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Kemijska tehnologija 494 

Kibernetika 23 

Kinematografija 15 

Kmetijstvo 1.072 

Knjigovodstvo 17 

Književnost 80.008 

Likovna umetnost 92 

Matematika 148 

Medicina 2.039 

Menedžment 264 

Naravoslovne vede 313 

Oglaševanje 46 

Organizacije 206 

Paleontologija, paleobotanika, paleozoologija 51 

Pisave, knjige 63 

Politika 397 

Poslovni menedžment 114 

Pravo 7.619 

Promet 71 

Računalništvo 209 

Risanje 446 

Rokopisi 56 

Slikarstvo 265 

Socialno delo 924 

Sociologija 199 

Standardizacija 18 

Statistika 15 

Šport 330 

Telekomunikacije 5 

Tiskovine 230.296 

Umetnost 1.319 

Urbanizem 548 

Verstva. Teologija 227 
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Vzgoja, izobraževanje 46.983 

Zgodovina 6.075 

Znanost 797 

Zoologija 557 

Tabela 4.2: vsebinska porazdelitev gradiva po poenostavljeni tabeli UDK vrstilcev9 

Bogati metapodatki in podrobno beleženje dogodkov v sejah nam omogočata ustvarjanje 

povezav med dogodki v sejah z vsebinskimi oznakami oz. metapodatki v taki meri, da lahko 

analiziramo uporabnika seje na tak način, da ugotavljamo, katera področja in katera vrsta 

gradiv ga najbolj zanimajo. 

Z uporabo ostalih metapodatkov v bazi Digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si lahko 

naredimo tudi druge povezave in analize na nivoju seje in na tak način pridobimo drugačne 

poglede v potrebe uporabnikov in njihovih želja. 

Analiza in predvsem interpretacija teh rezultatov so vedno delo človeka in jih je zelo težko 

avtomatizirati, vse kar lahko naredimo strojno je, da podatke obdelamo in jih podamo v taki 

obliki, da je iz njih moč potegniti zaključke. 

                                                 
9 Ker se vsebina portala nenehno dopolnjuje, se količina gradiva v posamezni kategoriji tudi spreminja. Za samo 

analizo je to sicer irelevanten podatek, saj množica sej, ki jo bom uporabil pri analizi, sloni na sejah, ustvarjenih 

v letu 2010, kar pomeni, da mi za izvedbo analize zadostuje podatek na dan 31.12.2010. 



 

 

Poglavje 5 Porazdeljevanje uporabnika glede na 

dogodke v seji 

Glede na to, kakšne dogodke uporabnik v seji sproži, lahko uporabnike razdelimo v več 

kategorij. Najprej bom poizkusil uporabnika razdeliti v dve grobi skupini: 

 skupina raziskovalcev – več kot 60% uporabnikovih zahtev je iz istega ali sorodnega 

področja; 

 skupina splošnih uporabnikov – vsi ostali. 

Da bi lahko dobil zadovoljive rezultate, sem se omejil na tiste seje, kjer je bilo zahtevanih vsaj 

5 vpogledov v gradivo ali metapodatke, saj ocenjujem, da je to kritična meja, kjer bi lahko 

zaznal interesno skupino uporabnika. Enako moram izločiti vse seje, ki imajo zabeleženih več 

kot 100 dogodkov, saj lahko predvidevam, da so večina teh spletni roboti, ki jih aplikacija ni 

zaznala oz. se sami niso predstavili kot roboti. 

5.1 Določitev profila povprečnega uporabnika 

Preden pa lahko začnem porazdeljevati uporabnike v različne skupine in jih drobiti po 

interesnih področjih, moram najprej opisati povprečnega uporabnika portala, ki nam bo služil 

kot kontrolni uporabnik. Tokrat z uporabnikom označujem skupek vseh dogodkov znotraj ene 

seje, upoštevam pa zgolj aktivne uporabnike, torej izločim seje, ki nimajo zabeleženih 

dogodkov. 

Poglejmo splošne podatke o uporabi za leto 2010: 

 baza vsebuje 5.926.434 uporabnikov, 

 uporabnikov, ki so vpisali iskalno zahtevo, je bilo 2.543.798 in so opravili 3.020.681 

iskanj, 

 1.526.575 uporabnikov je sprožilo zahtevo za vpogled v vsebino in so skupaj ustvarili 

2.384.329 dogodkov, 



 

 

 nekaj manj, to je 1.288.642 uporabnikov, je sprožilo zahtevo za vpogled v 

metapodatke in so si ogledali 1.687.010 zapisov. 

Povprečen uporabnik opravi 1,19 iskanj, 1,56 vpogledov v vsebino in 1,31 vpogledov v 

metapodatke, kar skupaj znese 4,06 dogodkov na sejo. 

Sedaj pa poglejmo še povprečnega uporabnika, ki ga bomo uporabili v nadaljnji analizi (torej 

ima 5 ali več dogodkov iz naslova vpogledov v metapodatke ali vpogledov v vsebino in nima 

več kot 100 dogodkov): 

 baza vsebuje le 46.547 takih uporabnikov, kar znaša zgolj 7,85% vseh uporabnikov in 

1,65% uporabnikov, ki so sprožili dogodke vpogleda, 

 uporabniki so opravili 283.198 iskanj, 

 416.488 vpogledov v vsebine in 

 197.465 vpogledov v metapodatke. 

Torej, povprečni uporabnik, ki ga bom analiziral, je opravil kar 6,08 iskanj, 8,95 vpogledov v 

vsebino in 4,24 vpogledov v metapodatke, kar skupaj znaša v povprečju 19,27 dogodkov, od 

tega 13,19 dogodkov vpogledov, ki so za mojo analizo najbolj relevantni. Zanimiv je podatek, 

da so sprožili kar 47.120 iskanj, ki niso vrnili rezultata, kar skupno znaša 16,64% vseh 

sproženih iskanj uporabnikov testne skupine. Po drugi strani pa lahko iz podatkov izračunam, 

da so uporabniki opravili 2,60 vpogledov na uspešno iskanje (od tega 1,76 vpogledov v 

vsebino in 0,84 vpogledov v metapodatke). 

Testna skupina je iskala po vseh 70 zastopanih področjih (tabela 2) in so opravili 179.890 

vpogledov v področja, kar je v povprečju 2570 vpogledov v posamezno področje. 

  



 

 

5.2 Odvisnosti med področji z vidika prehajanja uporabnika med 

interesnimi področji 

Pri iskanjih sem dobil rezultate iz vseh področij. Nekatera so si sorodna, druga zopet ne, zato 

je nujna analiza prehoda med področji (analiziral sem, kako uporabniki skačejo s področja na 

področje), saj bom na ta način lažje ugotovil algoritem za določanje profilov uporabnikov. 

Y os grafa predstavlja številčno skalo obiska, na X osi pa so izpisana vsa področja. Zelena 

črta na grafu označuje število skokov znotraj področja (npr. računalništvo v računalništvo), 

rdeča pa zraven upošteva tudi vse prve vpoglede v izbrano področje (uporabnik prvič v seji 

vpogleda v področje). Slednja črta je pomembna predvsem pri analizi celotnih uporabnikov, 

saj lahko nekdo obišče portal preko hiperpovezav iz drugih spletnih strani ali pa pride 

direktno po točno določeno gradivo, kar pomeni, da je to pomemben faktor pri zaznavanju 

interesa uporabnika. Modri križci na grafu nam povejo količino preskokov iz izbranega 

področja v vsako posamezno področje.  

 

Slika 5.1: graf področja bibliografije 

Slika 5.1 prikazuje primer področja bibliografij, kjer področje književnost presega zeleno 

črto, a ostaja pod rdečo. Glede na sorodnosti teh dveh področij to ni presenetljiv podatek, 

ravno tako ne, da se zeleni črti približujeta področji tiskovin in zgodovine. Skoraj identičen 

graf lahko vidimo pri področju biografij. 

Podobne primere vidimo tudi pri sledečih področjih: 

 gradbeništvo (presega: inženirstvo, tehnologija; blizu: urbanizem), 

 poslovni menedžment (presega: menedžment, blizu: ekonomija). 

Posebno zanimiv graf predstavlja področje gledališča (slika 5.2), saj je zelena črta zelo nizko 

in komaj presega večino ostalih področij (presegajo jo pričakovana področja: književnost, 



 

 

tiskovine, vzgoja in izobraževanje, glasba). Glede na to, da je takih gradiv kar 2155, bi 

pričakovali, da bodo uporabniki večkrat poizvedovali znotraj gradiva, je pa treba upoštevati 

dejstvo, da je rdeča črta zelo visoko nad vsemi ostalimi področji, kar lahko pomeni, da so bili 

uporabniki naključni ali pa zelo ciljno usmerjeni. Vsekakor je tak graf dovolj dober podatek, 

da je potrebno gradivo s področja gledališča podrobneje analizirati oz. spremeniti področje 

(ga združiti z drugim ali pa ga ukiniti). 

 

Slika 5.2: graf področje gledališča 

Problematično je tudi področje gospodinjstva, saj je področje bibliotekarstva zelo blizu zelene 

črte (ta pa je malo pod rdečo), le-to pa ni sorodno področje (slika 5.3). Drugo področje, ki se 

nahaja tik pod zeleno črto, je področje etnologije, ki je sorodno in bi ga tam lahko tudi 

pričakovali. Zanimiv je podatek, da je graf etnologije zelo običajen in nima izstopajočih 

odvisnih področij, kar namiguje na to, da bi lahko področje gospodinjstva in etnologije 

združili (gospodinjstvo je zastopano le z 255 objekti na portalu). 

 

Slika 5.3: področje gospodinjstva 

Še en poseben graf se nam pojavi pri analizi, in sicer pri področju humanističnih ved (slika 

5.4). Le en uporabnik iz naše testne skupine je opravil skok nazaj v področje humanizma in 

nihče ni preskočil v katero koli drugo področje. To je zelo močen indic, da so do večine 



 

 

gradiva dostopali preko zunanjih hiperpovezav oz. so se uporabniki zadržali dolgo časa pri 

branju vsebine in jim je medtem potekla seja. Takih gradiv je 117. 

 

Slika 5.4: graf področja humanističnih ved 

Pri analizi sem naletel tudi na nekaj grafov, kot je graf informatike, kjer področja na ali preko 

zelene črte niso povezana z informatiko, vendar je število vpogledov tako majhno (50 za 

rdečo črto in 20 za zeleno), da lahko to pripišemo naključnemu uporabniku. Tudi gradiva s 

tega področja so zelo slabo zastopana na portalu. Enako velja za področje kibernetike, 

kinematografije, oglaševanja in prometa. 

Nenavaden primer grafa opazimo pri področju pisav in knjig (slika 5.5), kjer področje 

književnosti presega tudi rdečo črto. Ker sta ti področji zelo sorodni, sam rezultat ni 

zaskrbljujoč, bi pa lahko razmišljali o združitvi področij. 

 

Slika 5.5: graf področja pisave, knjige 

Ostali grafi nam prikazujejo pričakovano sliko, torej nobeno področje ne presega ne zelene ne 

rdeče črte, sorodna področja so višje od ostalih in se, v nekaterih primerih, približujejo zeleni 

črti. Točnost rezultatov je tudi odvisna od števila vpogledov v posamezno področje, saj je pri 

bolj zastopanih in obiskanih področjih graf bolj pričakovan. 



 

 

Enako analizo sem opravil tudi na bazi vseh sej in dobil skoraj enake podatke, manj je bilo 

izrednih primerov in nič nenavadnih. 

Iz te analize lahko povzamem, da so področja dobro zastavljena, da prihaja do nenavadnih 

nihanj, ki so po navadi povezana s količino objavljenega gradiva ali pa z izredno majhnim 

številom obiskovalcev v posameznih področjih. 

5.3 Določanje interesnega področja uporabnikov in dodatne 

možnosti pri storitvah in servisih portala 

Če želimo algoritmično določiti interesno področje uporabnika, bi lahko to naredili za vse 

uporabnike, ki so naredili več kot dva vpogleda. Za mejo bi morali vzeti rdečo črto iz grafov 

odvisnosti, saj je to tista meja, ki ni bila nikoli presežena (razen pri grafu iz slike 5.5). 

V prvi fazi bi morali narediti odvisnosti med področji, kar pomeni, da bi morali točkovati 

področja (bolj kot je področje sorodno, več točk prinaša). Ko bi vsota področja presegla 

določeno mejo, bi lahko uporabnika označili kot uporabnika določenega interesnega področja. 

Posledice profiliranja bi bile lahko »neopazne«: 

 pri izpisu rezultatov bi se rezultati iz interesnega in sorodnih področji rangirali višje, 

 reorganizacija filtrov (pri filtru »časopisje« bi bilo časopisje z interesnega področja na 

vrhu), 

in »opazne«: 

 priporočeno gradivo, 

 zadnje dodano gradivo s tega področja, 

 »tisti, ki so gledali to, jih je zanimalo tudi to«, 

 dodatni filtri, 

 spremenjen vrstni red filtrov. 

Določanje interesnega področja bi bilo lahko tudi ročno (z uporabo piškotkov ali pa zgolj za 

registrirane uporabnike) in bi na ta način ponudili uporabniku boljšo in prijaznejšo storitev. 

  



 

 

Močno vlogo bi lahko igrala tudi izgradnja področnih tezavrov, kjer bi lahko že pri iskanju 

določevali interesno področje uporabnika. Težava se pojavlja pri večjezičnosti, ki je, 

predvsem v strokovni literaturi, zelo pogosta. Iz izkušenj kolegov iz evropske knjižnice (The 

European Library) je reševanje večjezičnosti zelo zapleteno, pri določenih področjih utopično 

in presega okvire te diplomske naloge. Tudi izgradnja in vzdrževanje (širjenje) velike količine 

tezavrov je izredno zahtevno z vidika človeških resursov, saj je delo v veliki meri ročno. 

Delitev na področja pa je tudi zanimiva z vidika promocije in obveščanja uporabnikov, saj 

lahko iz njih naredimo sezname elektronskih poštnih naslovnikov, kjer zainteresirane 

uporabnike obveščamo o novem dodanem gradivu z njihovega interesnega področja. 

  



 

 

Poglavje 6 Zaključek 

Z uporabo statističnih podatkov in deduktivnega sklepanja na podlagi baze podatkov 

relevantnih dogodkov na spletnem portalu Digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si lahko 

zaključim, da lahko že po dveh korakih določimo glavno skupino uporabnikov. Gre za grobo 

umestitev v eno od splošnih skupin: 

1. raziskovalec/znanstvenik, 

2. naključni obiskovalec brez konkretnega cilja, 

3. uporabnik s konkretnim ciljem. 

Za določitev interesnega področja pa potrebujemo vsaj 3 dogodke, od katerih sta dva z istega 

interesnega področja. Kot je moč videti, je preskokov med področji izredno malo, zato lahko 

zelo hitro določimo razmeroma natančen profil našega uporabnika. 

Čim hitreje nam to uspe, tem hitreje lahko prilagodimo vmesnik njegovim specifičnim 

potrebam in mu tako nudimo boljšo uporabniško izkušnjo. 

Opazil pa sem tudi, da je večina obiskovalcev sprožila manj kot tri relevantne dogodke, kar 

nam pove sledeče: 

 uporabniški vmesnik je dovolj enostaven, da uporabnik hitro pride do iskanega 

gradiva, 

 vmesnik ni dovolj agresiven pri »promociji« ostalega gradiva, ki bi ohranjala 

uporabnika dlje časa na spletni strani, 

 do gradiva dostopajo z direktnimi zunanjimi povezavami (tu je potrebno poudariti, da 

je portal delan na način, da ga je enostavno indeksirati s spletnimi robiti za zajem), 

 veliko je obiskovalcev, ki se vračajo in iščejo podobne vsebine. 

  



 

 

Na podlagi zadnje ugotovitve lahko tudi sklepamo, da bi bilo smiselno trajno slediti 

uporabnikom s pomočjo sledilnega piškotka (tracking cookie), ki bi omogočil takojšnjo 

prilagoditev vmesnika tudi neprijavljenemu uporabniku. V tem primeru bi bilo smiselna tudi 

bolj podrobna avtomatična statistična obdelava vsakega posameznika v realnem času in 

določitev algoritmov, ki bi izboljšali uporabniško izkušnjo na podlagi algoritmov za določanje 

profila uporabnika. V takem primeru bi se vmesnik sam prilagajal uporabnikovim zahtevam 

in njegovim navadam (primer: večkrat uporabljen filter bi se pojavil višje, rezultati s področja 

zanimanja bi bili rangirani višje kot ostali, uporabniku bi lahko prikazovali novo dodana 

gradiva z njegovega interesnega področja ipd). 
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