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1 Uvodna spodbuda








Poizvedbe na spletu spadajo v okvir kolektivno zavednega in
nezavednega, ki ga lahko merimo z analitikom spletnega
prometa.
V bistvu na ta način merimo kolektivne informacijske potrebe
in / ali želje povsem globalno ali pa znotraj določene
organizirane združbe.

Skratka, večja ali manjša množica lahko določenemu
raziskovalcu nevede in nehote nekaj pomembnega
sporoča.
Kdor zna brati kolektivna hotenja je zmožen
ustvarjati kolektivno in poslovno inteligenco.

2 Raziskovanje dejavnosti uporabnikov



a.

b.

Raziskovanje dejavnosti uporabnikov na osnovi metod in
vizualizacijskih tehnik s področja odkrivanja zakonitosti v
podatkih / besedilih na spletu lahko pomeni poslovno
inteligenco, ki je v bistvu proces spreminjanja podatkov v
informacije in le-te kasneje v znanje.
Cilji predstavitve
analiza poizvedb s pomočjo statističnih metod in
vizualizacijskih tehnik,
odkrivanje novih znanj iz poizvedb na podlagi neeksaktnih
oziroma intuitivnih metod.

3 Priprava podatkov




Iz Google analytics smo v Excel izvozili 1421
poizvedb vključno s podatki o številu poizvedb
(podatki so bili pridobljeni v času od 27.11.2008 do
01.10.2010).
Poizvedbe smo najprej razvrstili s pomočjo lastno
izdelane klasifikacije od 1 do 7, nakar smo v
nadaljevanju omenjene poizvedbe razvrstili še po
univerzalni decimalni klasifikaciji (v nadaljevanju:
UDK). Pri sleherni poizvedbi smo določili tudi
predpostavljeni namen uporabnika.

3.1 Del poizvedb znotraj preglednice
LEGENDA
Preglednica prikazuje
pripravljene podatke za
poizvedbe spletnega
obiskovalca (v nadaljevanju:
PSO), obiski na stran
SKMNZ, (v nadaljevanju:
OB), klasificirane poizvedbe
po lastnem scenariju (v
nadaljevanju: KE),
klasificirane poizvedbe po
UDK in nenazadnje
predpostavljeni namen
določene poizvedbe (v
nadaljevanju: ND). OSX je
določena oseba (OSX1,
OSX2, OSX3 itd).
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3.2 Programska orodja, algoritmi in procesiranje
podatkov




1.
2.
3.

4.
5.

ORA Casos  prog. orodje za izdelavo in analizo omrežij
Algoritem korelacijske podobnosti
Algoritem ključne informacije
Algoritem Eigenvektorjeve centralnosti
Določili smo štiri kazalce, ki so: PSO, OB, KE in ND.
Ustrezno pripravljeno .TXT datoteko s 1421 poizvedbami in omenjenimi
kazalci smo uvozili ORA Casos.
Podatke smo procesirali tako, da smo najprej opredelili omrežje s PSO =
vir (angl.: resource), OB = akcija (angl. action), KE = znanje (angl:
knowledge) in ND = mnenje (angl.: belief). V nadaljevanju smo opredelili
vir, cilj in lastnosti omrežja.
V naslednji stopnji smo sprožili ukaz "Vizualiziraj (angl.: visualize)" in s
tem vključili modul za vizualizacijo vzpostavljenega omrežja.
Potrebno je bilo še določiti moč in usmerjenost povezave, barvo ter
velikost vozlišč. Z algoritmom korelacijske podobnosti (angl.: correlation
similarity) smo določili sorodnost vozlišč, medtem ko smo z algoritmom
ključne informacije (angl.: centrality information) in eigenvektorjeve
centralnosti (angl.: eigenvector centrality) določili velikost vozlišč.

3.3 Lastna klasifikacija poizvedb












- KE 1: v to skupino se razvrščajo poizvedbe, ki so označile sociološke
sisteme in njihove dele (npr. MNZ, Specialna knjižnica MNZ, matični
urad),
- KE 2: v to skupino se razvrščajo poizvedbe o osebah (npr. OSX1,
OSX2, ženske, moški, tujci, sekretar),
- KE 3: se razvrščajo poizvedbe o intelektualnih kulturnih stvaritvah (npr.
knjige, revije, dokumenti, tehnični sistemi, obrazci, seznami, pregledi,
inovacije),
- KE 4: se razvrščajo poizvedbe o predmetih in / ali materialih (npr.
stanovanja, cena osebne izkaznice, modra karta, vozila, registrske
tablice),
- KE 5: se razvrščajo poizvedbe o področjih kulturnega pomena v
najširšem smislu (npr. znanost, šport, umetnost, stroka, kriminalistika,
poslovna inteligenca),
- KE 6: se razvrščajo poizvedbe o dejavnostih, stanjih in dogodkih (npr.
komuniciranje, preprečevanje nasilja, proslave),
KE 7: in nazadnje se v to skupino razvrščajo poizvedbe v obliki vprašanj
(npr. kaj potrebuje tujec za bivanje?, kako postati policist?)

3.4 Hipotetični namen uporabnika




ND pomeni z vidika spletnega obiskovalca motiv za poizvedovanje in
posredno tudi za obisk določene spletne strani. Nameni uporabnikov:
- želja po splošnih informacijah (npr. splošni podatki o določenih osebah,
oddelkih, podjetjih, storitvah),
- želja po dostopu do določene spletne strani,
- želja po virih (npr. bibliografija, zbirke podatkov, digitalne knjižnice),
- želja po faktografskem znanju (npr. kriminaliteta, sodne vede),
- želja po natančnih informacijah (npr. uporabnik želi na vpogled točno
določen člen iz zakonodaje, izvedba natančno določenega postopka),
- želja po strokovnih informacijah (npr. merila in standardi za
organizacijo, poročila, pritožbe, postopki),
- želja po posebnih informacijah (npr. javnomnenjske raziskave, tiralice),
- želja po izkustvenih znanjih (npr. razne analize, statistike, meritve) in
- želja po nefaktografskem znanju (gre za znanja, ki se jih ljudje niso v
šolah ali na fakultetah naučili npr. nove metode, zvijače, intuitivna
znanja).

4 Odkrivanje zakonitosti v poizvedbah od KE 1 do KE 7 in po UDK

4.1 Nadaljevanje

5 Odkrivanje novih idej in znanj iz poizvedb

5.1 Miselni vzorec aplikacij/aplikacijskih sistemov in
gradnikov znanja

5.2 Gradniki znanja in možen primer

5.3 Del primerjalne matrike med izpeljanimi kazalci
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e-pravni izdelki
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dinamični modeli poslovnih procesov na
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5

upravljavski informacijski sistemi

sistemi za avtomatske odgovore
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1

ekspertni sistemi

vprašanja in odgovori

3

1

e-table

pripravljene informacije o temi

2

2
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1

6
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intranetu

5.4 OZVP s pomočjo Orange Canvas

5.5 Abstrahirano pojmovno omrežje UP, KEZ in
NI (Eigenvector centrality)

6 Zaključek






Skratka na podlagi številnih predhodnih preučevanj, lahko
odgovorimo na že zastavljeno vprašanje:
»Kakšno/-e aplikacijo/-e in/ali aplikacijski/-e sistem/-e bi
lahko na podlagi ekstrahiranih novih znanj razvili, da čim
bolj celovito zadovoljimo informacijske potrebe javnih
uslužbencev MNZ in OVS ter drugih državljanov?«
Aplikacijski sistem za MNZ in OVS naj bi bil celovit in
podprt s koristnimi aplikacijami ter naj bi zadovoljil naslednja
pričakovanja:

6 Zaključek – nadaljevanje












1. Informacijski sistem naj bi bil usmerjen v družbeno problematiko, ki bi se ukvarjal z
reševanjem kompleksnih družbenih problemov (npr. kriminaliteta, migracije,
onesnaževanje okolja, družinsko nasilje, pravna vprašanja)
2. Zbrana znanja znotraj portala znanja (npr. primerjava različnih zakonodaj znotraj
Evropske unije)
3. Zbrana izvedenska znanja in izkušnje znotraj dinamičnega ekspertnega sistema, ki
omogoča komunikacijo med eksperti in drugimi (npr. omrežje ekspertov, pandoraboti –
avtomatični in hitri odgovori)
4. Znotraj celovite informacijske rešitve naj bi bilo tudi možno izvesti izobraževanja in
usposabljanja (npr. javni uslužbenci)
5. V celovito informacijsko rešitev naj bi bila tudi vgrajen sistem za avtomatično
analizo podatkov in procesov (npr. avtomatična analiza uporabljenih in potrebnih znanj
znotraj različnih služb na MNZ in OVS, avtomatična analiza poslovnih procesov).
Kako bi takšno celovito informacijsko rešitev poimenovali z eno besedo je stvar ideje
in dogovora med razvijalci ter drugimi udeleženci (npr. DOMIIS – družbeno odgovorni
mrežni inteligentni infomacijski sistem?)

8 Viri
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