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Povzetek
V diplomskem delu predstavljam sodobne rešitve na področju digitalnega oglaševanja, ki
zajemajo programsko opremo za predvajanje digitalnih vsebin ter rešitve za merjenje občinstva.
Predstavljena sta dva programa za digitalno oglaševanje, in sicer Kodi in Xibo. Predstavil sem
namestitveni postopek, funkcionalnosti, način uporabe ter napravil primerjavo. Pri primerjavi
sem se osredotočil na način in težavnost upravljanja, funkcije, prijaznost do uporabnika, ter
zahteve glede strojne opreme.
V drugem delu diplome pa sem predstavil program za merjenje občinstva Seemetrix, ki s
pomočjo video kamere ocenjuje število gledalcev, njihovo starost, spol, emocije in čas
pozornosti. Pri tem sem izvedel poskuse s programom in analiziral natančnost rezultatov.
Ugotovil sem zanesljivost delovanja oziroma ocene parametrov pri različnih oddaljenostih
gledalca v odvisnosti od tipa kamere in ločljivosti slike.
KLJUČNE BESEDE: Digitalno oglaševanje, merjenje občinstva, Kodi, Xibo, Seemetrix
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Abstract
In this thesis I introduced two digital signage programs, Kodi and Xibo. I presented the
installation process, configuration and usage. I compared their features, user-friendliness, and
system requirements related to digital signage usage.
In the second part of the thesis I introduced the audience measurement program Seemetrix,
which captures the number of viewers, their age, gender, emotions, and attention time. I
analyzed the accuracy of Seemetrix measurements with respect to the distance of the user in
various setups with different cameras and image resolutions.

KEYWORDS: digital signage, audience measurement, Kodi, Xibo, Seemetrix
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1. Uvod
Računalnik, digitalna tehnologija in podobni izrazi so bili še nekaj desetletij nazaj le pojem
oziroma so se pojavljali le v filmih z žanrom znanstvene fantastike. Danes si življenja brez
računalnika, mobitela, interneta, elektronske pošte in podobnih stvari sploh ne moremo
predstavljati. Če izgubimo samo mobitele in internet, bi se svet verjetno »ustavil«.
Digitalna tehnologija je danes okrog nas na vsakem koraku. S prihodom računalnika in interneta
je prisotno vse večje povpraševanje in ponudba po oglaševanju in podajanju informacij širši
javnosti v digitalni obliki, s tem pa opuščamo uporabo časopisov in drugih papirnatih ali
plastičnih medijev, ki so bili dolgo časa glavni vir oglaševanja in prenosa informacij. Kot
prednost digitalnega oglaševanja vidim tudi iz vidika varstva okolja, saj si ne morem
predstavljati kolikšne količine lesa bi bile potrebne danes za prenose vseh potrebnih informacij.
Vsak dan lahko vidimo digitalno oglaševanje v različnih oblikah, od svetlobnih panojev na
zgradbah do oglaševalskih zaslonov v nakupovalnih središčih in poslovnih prostorih, kakor tudi
v izobraževalnih ustanovah, bolnišnicah, letališčih in podobno, skratka povsod v našem okolju.
S tem se pojavi potreba po lažjem upravljanju več naprav hkrati, pri čemer nastopi digitalno
oglaševanje, ki nam omogoča upravljanje več predvajalnih naprav iz centrale.
Ob predvajanju digitalnih oglasov nas že pri sami pripravi oglaševane vsebine zanima tudi
odziv uporabnikov oziroma potencialnih strank na naše predvajane vsebine. Ta odziv lahko
preverjamo s pomočjo programov za merjenje občinstva, pridobljene informacije pa lahko
uporabimo za izboljšanje oglaševane vsebine, tako da bodo uporabniki na čim enostavnejši in
spontan način namenili več svoje pozornosti predvajani oglaševani vsebini.
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2. Pregled področja digitalnega oglaševanja
2.1. Pregled literature
Vsebino za teoretični del diplomske naloge sem večinoma črpal s spletnih strani, kot so
Wikipedija ter spletnih strani ponudnikov storitev digitalnega sporočanja. Prebral sem si tudi
nekaj knjig in člankov na temo digitalnega sporočanja:
Knjiga z naslovom Digital signage broadcasting: content management and distribution
techniques [11] vključuje zajetje in podroben opis osnovnih elementov, primere naprednih
aplikacij za digitalno oglaševanje, kako najbolje uporabiti prostor za oglaševanje – uporaba
regij ali slojev na zaslonu, uporaba avdio vsebin skupaj z drugimi vsebinami. Predstavi, kako
lahko svoje vsebine distribuiramo med več predvajalniki in predstavi prihodnost sistemov za
digitalno oglaševanje.
Članek z naslovom Računalniški vid in digitalna karakterizacija za oglaševanje. Borut
Batagelj, Robert Ravnik, Franc Solina. 2009 [1215] prikazuje, kako lahko digitalno oglaševanje
izboljšamo s pomočjo merjenja občinstva v realnem času in s tem naredimo oglaševanje bolj
učinkovito.
Knjiga z naslovom Unleashing the Power of Digital Signage: Content Strategies for the 5th
Screen. Keith Kelsen. 2010. [1413] predstavi osnove digitalnega sporočanja, njegov namen,
vsebinsko strategijo, tipi oglaševanj (v javnih prevozih, v čakalnicah, v trgovinah), avtor nam
predstavi tudi, kako ohraniti vsebino relevantno glede na ciljno skupino in merjenje
učinkovitosti vsebine.
Knjiga z naslovom Digital signage : software, networks, advertising, and displays : a primer
for understanding the business. Jimmy Schaeffler. [1414] predstavi osnove digitalnega
sporočanja, njegovo zgodovino in zakaj je digitalno oglaševanje tako uspešno. Razloži uporabo
različnih formatov vsebin in na koncu predstavi prihodnost digitalnega oglaševanja
Članek z naslovom The effect of digital signage on shoppers' behavior: The role of the evoked
experience. Dennis Charles, Joško Brakus, Suraksha Gupta, Alamanos Eleftherios. [15] članek
raziskuje vlogo digitalnega oglaševanja kot ponudnika izkušenj v trgovinah ter uporabo
kognitivnih in čustvenih oglasov
11

2.2. Oglaševanje z uporabo znakov
Oglaševanje z uporabo znakov (angl. signage) je uporaba znakov in simbolov za sporočanje
sporočila določeni skupini, običajno za namene trženja [1].
Oglaševanje z znaki je opredeljeno kot vsaka vrsta grafičnega prikaza, ki je namenjen
prenašanju informacij občinstvu. Znaki služijo naslednjim namenom.
Promoviranje in oglaševanje. Znaki se pogosto uporabljajo za oglaševanje in promoviranje s
strani organizacij ali podjetja. Takšni znaki pritegnejo stranke k njim. Če je oblikovalec znakov
kvalitetno oblikoval znak, lahko ustvari odličen prvi vtis o podjetju.
Prepoznavanje. Znaki so pogosto sestavljeni tako, da posamezniki lažje prepoznajo kraj ali
blagovno znamko. Tako Coca-Cola kot tudi McDonald's sta eni najbolj prepoznanih blagovnih
znamk na svetu. Vsak ki samo pogleda znak, že ve o čem se gre.
Znaki za varnost. Varnostni znaki so eno glavnih sredstev za sporočanje informacij o varnosti
in zdravju. Pogosto jih srečamo na mestih, kot so pisarne, gradbena delovišča, delovni stroji. Ti
znaki zagotavljajo opozorila in informacije o nevernostih in grožnjah, ki so bistvene za zdravje
in varnost.
Usmerjevalni znaki. Usmerjevalni znaki so potrebni za lokacije, kot so nakupovalni centri,
bolnišnice in korporacije. S temi stavbnimi znaki se manj verjetno izgubijo obiskovalci ali
kupci, kar prepreči situacijo, ki bi se lahko slabo odražala na poslovanju.

2.3. Elektronsko znakovno oglaševanje
Elektronsko znakovno oglaševanje (angl. electronic signage) je vsaka vrsta osvetljenih znakov,
ki se uporabljajo za oglaševanje ali posredovanje informacij širši javnosti [2].
Elektronsko oglaševanje za prikaz uporablja osvetljeno enoto. Za razliko od današnjega
digitalnega oglaševanja, elektronsko oglaševanje v preteklosti ni uporabljalo visoko
tehnoloških naprav (računalnikov) v ozadju. Enote za prikazovanje vsebin so med drugimi tudi:
-

Fluorescentni znaki

-

Neonski znaki

-

Visoko intenzivni prikazovalni moduli
12

Spreminjanje vsebine elektronskega oglaševanja, ki ni digitalno je omejeno, zato je pri večini
primerov ob vsaki spremembi potrebno narediti popolnoma nov modul (znak).
Elektronsko oglaševanje je postalo popularno že v začetnih letih 20. stoletja. Ena pogostejših
oblik so bili neonski znaki. Neonski znak bi lahko opisali kot zatesnjeno stekleno cev, v kateri
je ujet plin, ki ima tlak nižji kot atmosferski tlak. Če na elektrode, vstavljene skozi steklo
neonskega znaka, spustimo električno napetost, vidimo žareč plin v oblikovani neonski cevi
(to je plazma, ki nastane zaradi električnega toka, ki potuje skozi plin), kot celota pa nam daje
videz žarečega napisa ali slike oziroma določenega predmeta, kot je steklenica, tuba za zobno
pasto, škatlica cigaret ali morda kot presta. Skratka omejitev v oblikovanju je le domišljija
oblikovalca. Barva in intenzivnost (jakost) nastalega svetlečega žarka je odvisna od plina, ki je
v cevi. Nekateri plini, ki jih lahko uporabimo v ta namen so:
-

Neon - rdeča

-

Helij – roza-rdeča

-

Argon – svetlo modra

-

Ksenon – svetlo vijolična

-

Kripton – rumeno-bela

Z mešanjem žlahtnih plinov lahko dobimo tudi druge barve. V tem primeru elektronskega
oglaševanja lahko omenim, da ima veliko vlogo tudi kemična stroka, ki pripravi pravo zmes
plina da lahko dobimo željeni učinek.
Kot eden zelo znanih načinov elektronskega oglaševanja v preteklosti nam je skoraj zagotovo
ostal primer oglasa narejen iz neonskih cevi ki je predstavljal reklamo za Coca-colo na
tovornem avtu in sanmi z jeleni in Božičkom, sedaj pa je enaka reklama narejena z digitalno
tehnologijo.
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Slika 1 Neonski znak Coca-cola

2.4. Digitalno oglaševanje
Z napredovanjem tehnologije podjetja, oglaševalci in prodajalci, iščejo nove načine za
promoviranje in oglaševanje svojega podjetja, ki so cenovno in vzdrževalno nezahtevni, ter
bodo privabili čim več potencialnih strank.
Digitalno oglaševanje je nadaljevanje razvoja elektronskega oglaševanja. Digitalni zasloni
uporabljajo tehnologije, kot so LCD in LED za prikazovanje digitalnih slik, videa, spletnih
strani, vremenskih podatkov, jedilnikov restavracij ali besedila. Najdemo jih v javnih prostorih,
prometnih sistemih, muzejih, stadionih, maloprodajnih trgovinah, hotelih, restavracijah in
poslovnih objektih, da bi zagotovili usmerjanje, trženje in zunanje oglaševanje .Uporabljajo se
kot mreža elektronskih prikazovalnikov, ki so centralno vodeni in posamično naslovni za prikaz
besedilnih, animiranih ali video sporočil za oglaševanje, informacije, zabavo in trgovanje
ciljnim občinstvom [3].
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Digitalno oglaševanje nam omogoča, da z enim računalnikom upravljamo več prikazovalnikov,
ter njihove vsebine. Prednost te tehnologije je, da nam omogoča, da lahko vsakemu
prikazovalniku posebej dodelimo različne vsebine.
Digitalno oglaševanje se lahko uporablja za:
•

Prikazovanje javnih informacij

•

Promocijo podjetja

•

Prikaz reklam in oglasov

•

Informacije za boljšo uporabniško izkušnjo

•

Informacije o produktu

•

Navigacijo

Prednosti digitalnega oglaševanja:
•

Majhni stroški vzdrževanja

•

Prihranek na materialu

•

Možnost hitrega dodajanja in odstranitve vsebine oz. ažuriranja podatkov

•

Možnost spreminjanja prikaza vsebine glede na uro, dan, teden ali mesec

•

Enostavno in prijazno upravljanje

Vse pogosteje se pojavlja, da digitalno oglaševanje ni več samo pasivno temveč postane tudi
interaktivno, kar pomeni da se spreminja glede na početje uporabnika in s tem vzbudi več
pozornosti.
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Slika 2 Digitalno oglaševanje

2.5. Primerjava digitalnega in elektronskega oglaševanja
Če bi na ulici vprašali naključne mimoidoče o razliki med digitalnim in elektronskim
oglaševanjem, bi verjetno dobili odgovor da je to en in ista zadeva le poimenujemo jo drugače.
Pa vendarle je med njima velika razlika, ki pa resda ni vedno vidna na prvi pogled.
Za digitalno oglaševanje, bi lahko rekli, da je naprednejša pod kategorija elektronskega
oglaševanja. Od elektronskega oglaševanja iz preteklih let se razlikuje po tem, da uporablja v
ozadju računalnik ali strežnik iz katerega lahko upravljamo vsebino s pomočjo naprednih
sistemov za upravljanje vsebine in digitalnih distribucijskih modulov. Za takšne vrste
oglaševanja potrebujemo računalnik, ki ima lahko shranjenih več različnih oglasov za
prikazovanje. Kot veliko prednost pred starejšim vrstam elektronskega oglaševanja pa bi lahko
rekli da je ta, da lahko menjamo oglase na daljavo, časovno neomejeno z enega mesta.
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Digitalno oglaševanje je glede na prejšnje elektronsko oglaševanje veliko bolj prijazno za
prikazovanje različnih oblik vsebin kot so video, pretočni mediji in digitalne slike, katere lahko
spreminjamo po lastni želji.
Elektronsko oglaševanje je primernejše za uporabo, če imamo statično vsebino (vsebina se ne
spreminja) dlje časa. V ta namen lahko uporabimo tudi digitalno oglaševanje, vendar je uporaba
tega bolj kompleksna in potencialno dražja.

2.6. Merjenje občinstva
Merjenje občinstva se uporablja, za poizvedbo koliko ljudi je v občinstvu. Običajno se
občinstvo meri kot gledalci televizije, poslušalci radia, obiskovalci spletnih strani, in tudi
gledalci digitalnega oglaševanja [4].
Izraz se uporablja tudi kot praksa, ki pomaga določiti katera populacija gleda oglas in ne le
število ljudi ki gledajo oglas. Poleg števila ljudi ki gledajo, lahko z naprednejšim sistemom
določimo njihovo demografsko skupino, spol in tudi njihove občutke oziroma njihov čustven
odziv na videno vsebino. Podatki ki jih pridobimo, lahko oglaševalcem pomagajo določiti ciljno
skupino in s tem lahko prilagodijo in izboljšajo vsebine oglasov.
Istočasno lahko z analizo gledalcev predvidimo, katere vrste oglasov je smiselno oglaševati na
določenih lokacijah.
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Slika 3: Merjenje občinstva
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3. Pregled programskih rešitev v digitalnem oglaševanju
Na trgu je danes že mnogo programskih rešitev za digitalno oglaševanje. Nekateri med temi so
brezplačni za uporabo, med tem ko so drugi plačljivi na časovno obdobje (mesec ali leto) ali pa
na število zaslonov na katerih predvajamo svoje vsebine. Veliko ponudnikov programov nam
omogoča tudi najem njihovega strežnika na katerem lahko shranimo naše vsebine. Za izvedbo
diplomske naloge sem izbral programa Xibo in Kodi, imamo pa tudi druge programe za
digitalno oglaševanje.
Urnik
Ime

Cena/mesec

Vizualni

Platforma prikaza urejevalnik
vsebin

vsebin

Uporaba

Spletna stran

več
zaslonov
hkrati

Kodi

Brezplačno

Windows

Ne

Ne

Da

https://kodi.tv/

Xibo

Brezplačno

Windows,

Da

Da

Da

https://xibo.org.uk/

Oblak

Da

Ne

Da

https://www.screenly.io/

Brezplačno

Windows,

Da

Da

Da

https://zeetaminds.com/

preizkusno obdobje

Oblak

Oblak
Screenly

Brezplačno
preizkusno obdobje

Zetaminds

10$/predvajalnik
Yodeck

7,99$/predvajalnik

Oblak

Da

Da

Da

https://www.yodeck.com/

OnSign TV

Brezplačno

Windows,

Da

Da

Da

https://onsign.tv/

preizkusno obdobje

Mac,

19,99$/predvajalnik

Android,
Da

Da

Da

https://playsignage.com/

Oblak
Play Digital
Signage

Brezplačno

Windows,

preizkusno obdobje

Mac,

15€/predvajalnik

Android,
Oblak
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4. Namestitev in upravljanje programa Xibo
Xibo [6] je odprtokodni program za digitalno oglaševanje (digital signage). Multimedijske
vsebine lahko predvaja iz enega računalnika (serverja) na več drugih naprav, kot so tablice,
računalniki, ki imajo lahko priklopljene prikazovalnike kot so televizija, projektorji ali
svetlobni reklamni panoji. Xibo podpira več operacijskih sistemov, to so Windows, Linux,
WebOS in Android.
Podpira tri vrste uporabnikov, ki imajo različne vrste dovoljenja za uporabo in manipuliranje z
multimedijsko vsebino in prikazovalniki, to so User, Group Admin in Super Admin.
Vsak predvajalnik (TV, projektor, svetlobni reklami pano priklopljen računalnik) ima svojo
unikatno identiteto v Xibo strežniku, tako da lahko neodvisno od drugega vsak predvajalnik
predvaja svojo vsebino, ima svoj urnik prikazovanja teh vsebin in svojo postavitev predvajanih
vsebin, v kolikor ni nobena vsebina predvidena za prikazovanje, se bo ponavljajoče prikazovala
vsebina, ki je nastavljena pod privzeti seznam predvajanja.
Predvajalnike lahko dodamo skupaj v skupine, to nam pride prav v primeru da na več
predvajalnikih predvajamo enako vsebino, tako lahko imamo npr. sobo z več predvajalniki v
isti skupini in vse hkrati upravljamo preko skupine.
V Xibotu lahko tudi določimo regije, kje na ekranu se bodo vsebine predvajale (čez cel ekran,
polovica, majhen del ekrana,…), tako lahko na enem ekranu predvajamo več vsebin
porazdeljenih po ekranu.
V nadaljevanju so opisani poteki namestitve za Xibo predvajalnik, Xibo strežnik in
povezovanje teh dveh med seboj.

Slika 4 Xibo logo
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4.1. Namestitev klienta
Iz uradne Xibo spletne strani (»https://xibo.org.uk«) prenesemo namestitveno datoteko in jo po
uspešnem prenosu tudi zaženemo. Da bi program uspešno namestili je najbolje da sledimo
priloženim navodilom.
V prvem koraku se nam prikaže izbirno okno ki nas opozori da bomo s potrditvijo »Naprej«
pričeli z namestitvijo programa Xibo predvajalnik. V oknu izberemo »Next« in začnemo z
namestitvijo programa.

Slika 5: Prikaz pričetka namestitve Xibo predvajalnika
V nadaljevanju se nam prikažejo pogoji za uporabo programa, kar pomeni da v kolikor se z
pogoji strinjamo se bo namestitev programa Xibo predvajalnik nadaljevala, v kolikor pa se z
licenčnimi pogoji ne strinjamo bo prekinjena namestitev Xibo predvajalnika. Ker želimo z
namestitvijo nadaljevati se moramo strinjati z licenčnimi pogoji uporabe, zato potrdimo
nadaljevanje namestitve. Naslednji korak namestitve nas vodi, da si lahko določimo poljubno
ali potrdimo predlagano mapo za namestitev datotek oziroma programa Xibo predvajalnik. Ob
potrditvi na »Install« se prične samodejno nameščanje datotek programa Xibo predvajalnik.
Nameščanje programa traja nekaj minut. Po končani namestitvi programa imamo možnost, da
lahko takoj zaženemo Xibo predvajalnik, za kar je potrebno le potrditi tipko »Finish«, s tem
smo zaključili namestitev.
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4.2. Namestitev Xibo strežnika
Za namestitev Xibo strežnika[9], katerega bomo uporabili za shranjevanje prikazovalnih
vsebin, potrebujemo program Xampp. Program Xampp si lahko prenesemo s spletne strani
»https://www.apachefriends.org«. Po uspešnem prenosu namestitvenih datotek potrebnih za
delovanje strežnika lahko začnemo z nameščanjem le tega. Po končani namestitvi zaženemo
Xampp, in omogočimo funkcije »Apache« in »MySql«.

Slika 6 Prikaz pozdravnega okna za namestitev Xibo strežnika
Po končanem prenosu namestitvenih datotek s Xibo spletne strani jo razpakiramo v xampp
»htdocs« mapo. Da bi začeli z namestitvijo strežnika, najprej odpremo enega izmed spletnih
brskalnikov (Mozilla, Chrome, Edge,…) in v iskalno vrstico natipkamo »localhost/xibo/web«,
s tem smo sprožili postopek namestitve strežnika, kot je to običajno pri nameščanju programov
za potrditev namestitve na dnu strani potrdimo »Next« in s tem preidemo na naslednji korak
namestitve, v katerem moramo ustvariti novo podatkovno bazo, podati moramo tudi podatke o
gostitelju in vpisati administratorjevo uporabniško ime ter geslo, katera sta potrebna, da lahko
Xibo ustvari to podatkovno bazo. Po končanem vpisu zahtevanih podatkov preidemo v
naslednji korak namestitve. V tem koraku moramo ustvariti uporabnika administratorja našega
Xibo CMS-ja (»Central Media Storage«). Po vpisanem uporabniškem imenu in geslu moramo
vpisati še ime knjižnice, kjer se bodo shranjevale naše vsebine za predvajane, in pa strežniški
ključ, ki je že pred nastavljen, kljub temu pa ga lahko spreminjamo po želji. Ta ključ se
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uporablja za povezovanje Xibo predvajalnika z našim strežnikom. Po potrditvi ključa se
namestitev zaključi in že lahko pričnemo z prijavo na strežnik, kar pomeni da lahko program
tudi uporabljamo.

Slika 7 Prikaz prijavnega okna za deli z Xibo strežnikom
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4.3. Povezovanje Strežnika in Klienta

Za prikazovanje željene vsebine je potrebno vzpostaviti še povezavo Xibo predvajalnika s
strežnikom. Na en strežnik lahko povežemo več predvajalnikov, tako da lahko vse
predvajalnike upravljamo z enega mesta.
V start meniju poiščemo »Xibo Player Options« s katerim bomo lahko nastavili parametre za
vzpostavitev povezave s strežnikom.

Slika 8: Xibo povezovanje start meni
Odpre se nam okno, ki zahteva:
-

CMS naslov – naslov, kjer se nahaja naš Xibo strežnik

-

Ključ strežnika, ki ga nastavimo na strežniku

-

Možnost spreminjanja lokalne knjižnice ali pa pustimo na privzeti lokaciji.
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Ko te podatke vpišemo jih shranimo (»save«).

Slika 9: Xibo povezovanje in nastavitve predvajalnika
Da bi se strežnik in Xibo Player dokončno povezala, ga moramo še avtorizirati na strežniški
strani. To storimo tako da se povežemo na naš Xibo strežnik ter pod zavihkom »Displays«
izberemo naš računalnik na katerem je Xibo predvajalnik in potrdimo puščico na desni strani,
da se nam odpre spustni meni in izberemo »Authorize«.
S tem smo povezali naš Xibo strežnik in Xibo predvajalnik na katerem lahko začnemo z
predvajanjem željenih vsebin. Celoten postopek namestitve in samega povezovanja strežnika
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in predvajalnika ter nadaljnje upravljanje in ažuriranje podatkov za predvajanje kakor tudi
nastavitev je zelo enostaven in prijazen za uporabnika.

Slika 10: Xibo povezovanje strežnika

4.4. Upravljanje sistema Xibo
V nadaljevanju je predstavljeno upravljane tako Xibo strežnika kot tudi predvajalnika

4.4.1.

Upravljanje Xibo strežnika

Dostop do serverja je preko brskalnika tako da v iskalno polje brskalnika vpišemo naslov
strežnika
Povpraša za uporabniško ime in geslo (nastavimo ob namestitvi)
-

User: admin

-

Geslo: admin1
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Slika 11 Prikaz prijavnega okna za deli z Xibo strežnikom

Seznam predvajanja oziroma »layout« lahko naredimo ali spreminjamo pod zavihkom
»Layouts«. V zgornjem desnem kotu lahko naredimo novega »Add Layout« ali spremenimo
obstoječega, tako, da kliknemo na puščico desno od imena seznam predvajanja in v spustnem
meniju izberemo najprej checkout nato pa design.

Regije

Časovnica
Nastavitve
vsebine Ali regije

Predogled

Slika 12 Xibo uporabniški vmesnik
Da dodamo vsebino na seznam predvajanja moramo odpreti zavihek Widgets , izberemo format
vsebine (pdf, video, text,…), potrdimo na »+« in nato na časovnico ali regijo na katero želimo
dodati in se nam odpre obrazec.
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Slika 13: Xibo dodajanje vsebine

Ob izbiri »Add files« se nam odpre raziskovalec, kjer lahko poiščemo vsebine, ki jih želimo
dodati in potrdimo »Odpri«. Ko se vsebine prikažejo, jih v obrazcu potrdimo na »Start upload«
in tako prenesemo v knjižnico strežnika, za tem pa še potrdimo z »Done«.
Vsebine so sedaj na časovnici, katerim lahko spreminjamo vrstni red tako, da povlečemo eno
pred drugo.
Ko smo zadovoljni z postavitvijo oz. zaporedjem, potrdimo na kljukico v spodnjem desnem
kotu da objavimo seznam predvajanja.
Pregled vseh klientov je pod zavihkom »Displays«, tukaj tudi določamo kateri seznam
predvajanja se bo predvajal na določenem klientu. To storimo tako da v »drop down« meniju
klienta izberemo »schedule now« in se nam odpre obrazec:
»Layout«: izberemo katerega želimo predvajati
»Always?« : obkljukamo če želimo da se ponavlja dokler tega ne prekličemo/neskončno
»Hours/minutes«: če ne želimo da se ponavlja v neskončno, ga omejimo s časom, ko čas poteče
se vrne na »Default Layout«
Na koncu kliknemo shrani »save«, da se nastavitve shranijo.
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Slika 14 Xibo Nastavitve prikaza vsebine

Da se bo izbrani seznam predvajanja prikazal je potrebno počakati, da klient preveri s serverjem
za spremembe in da se datoteke prenesejo s serverja na klienta.
Zavihek »Campaigns« nam omogoča združevanje več seznamov predvajanja (angl. Layout) v
en seznam predvajanj (»playlist«).
Pod zavihkom Schedule lahko nastavimo, da se nek seznam predvajanja začne predvajati na
določen dan ob določeni uri, lahko nastavimo da se ponavlja vsak dan/teden/mesec ob določeni
uri. »Add event« v zgornji vrstici in vpišemo nastavitve (kateri seznam predvajanja, datum, čas
trajanja,…)
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4.4.2.

Upravljanje Xibo predvajalnika

Ob prvem zagonu predvajalnika oziroma klienta dobimo obrazec v katerega moramo vpisati
podatke o serverju in sicer:
CMS address (pot do strežnika) – http://192.168.81.128/xibo/web
Server key (ključ strežnika) – kljuc123
Local library – pot do mape, kjer se bodo shranjevale datoteke za predvajanje, da lahko
predvaja vsebino tudi ob izgubi interneta

Ko vpišemo te podatke kliknemo Save, nato pa na strežniku pod zavihkom »Displays« v »drop
down« meniju nove naprave kliknemo »authorize«. Na klientu lahko zaženemo Xibo Klient
(Lauch Player ali pa zaženemo preko bližnjice).
V primeru da moramo ponovno konfigurirati nastavitve klienta (npr. sprememba ip serverja),
lahko to naredimo preko »Xibo Player Options« bližnjice v start meniju.
Zaustavitev klienta lahko izvedemo preko orodne vrstice (desni klik + »zapri okno«) ali z
bližnjico na tipkovnici (alt+f4). Moramo pa tudi zaustaviti Xibo Watchdog sicer se bo klient
čez nekaj sekund ponovno zagnal. Xibo Watchdog lahko najdemo v sistemskem pladnju
(System tray), desni klik na ikono in izberemo »Exit«.
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5. Namestitev in upravljanje programa Kodi

Kodi [7] prej znan tudi kot Xbox Media Center, je odprtokodni multimedijski predvajalnik
namenjen primarno za uporabo na televizijskih ekranih. Prvotno razvit za uporabo na znani
konzoli Xbox, sedaj pa je dostopen tudi na drugih operacijskih sistemih kot so: Windows,
Linux, Mac OS, iOS in Android. Podpira različne formate video, glasbenih in slikovnih vsebin,
prikazuje pa tudi novice, vreme ter možnost drugih vsebin.
Kodi in veliko bolj znani VLC predvajalnik sta si med seboj v marsičem podobna, vendar
medtem ko je VLC bolj priljubljen predvajanju vsebin, ki so lokalno shranjene, pa je kodi
namenjen tudi za predvajanje oziroma predvsem za pretakanje (»Streaming«) teh vsebin preko
spleta.
Kodi lahko preko plugin sistema, ki temelji na jeziku Python, prikazuje vsebine iz youtuba,
predvaja različne podcaste, TV v živo in med drugimi tudi prikazuje filmske napovednike, opise
filma in slike le tega. Ti dodatki so Kodijev temeljni kamen. Vsak medijski predvajalnik lahko
predvaja lokalne vsebine, potencial Kodija pa je v integraciji z dodatki.
Kodi vsebuje tudi igralno platformo za igre, ki so napisane v Pythonu, lahko pa tudi predvaja
oziroma zažene konzolne igre.
Kodi lahko upravljamo tudi preko http-ja z oddaljenim računalnikom, pod pogojem da je ta
možnost v nastavitvah kodi-ja omogočena.
Poleg tega, da lahko predvajamo vsebine lokalno, lahko preko UPnP (Universal Plug and Play)
povezave predvajamo vsebina na drugem računalnikom, ki ima nameščen Kodi in dovoljuje
predvajanje preko UPnP.

Slika 15 Kodi logo
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5.1. Namestitev programa Kodi
Namestitev Kodi programa je nekoliko enostavnejša od Xibo programa saj pri sami namestitvi
kakor tudi za delovanje Kodi programa ne potrebujemo dodatnih programov. Na uradni strani
Kodi moramo izbrati operacijski sistem ter bitno verzijo operacijskega sistema (x64 ali x32), v
katerega želimo namestiti program Kodi. Prenesemo namestitveno datoteko, jo zaženemo in
sledimo navodilom.
Na prvem pozdravnem pojavnem oknu, ki nas obvesti da bomo pričeli z namestitvijo programa
Kodi izberemo »Next« in s tem smo začeli nameščati program.

Slika 16 Pozdravno okno z obvestilom o pričetku namestitev programa Kodi
Sledijo navodila in licenčni pogoji uporabe programa Kodi, s katerimi se moramo strinjati, saj
se v nasprotnem primeru namestitev ne bo nadaljevala. Naslednji korak nam ponudi možnost
izbire in namestitve dodatnih komponent, katere potrebujemo za našo uporabo. Naslednje kar
moramo izbrati je da v polju izberemo mesto, kjer se bo namestil program Kodi, kljub temu da
nam program samodejno predlaga zbrano pot na C:\ProgramFiles, se lahko odločimo drugače.
Pred pričetkom namestitve lahko izbiramo tudi možnost ustvarjanja bližnjice za zagon
programa v start meniju, za tem pa prične nameščanje programa, za kar ni potrebno veliko časa.
Kot večina drugih programov, nam tudi Kodi po končani namestitvi ponudi možnost
takojšnjega zagona in uporabe samega programa.
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5.2. Upravljanje programa
Upravljanje programa Kodi je dokaj enostavno, v glavnem meniju imamo zavihke v katerih se
nahajajo naše vsebine (filmi, videi, glasba,…). Odpremo zavihek, katerega vsebine želimo
predvajati in vsebino dvakrat kliknemo, da jo začnemo predvajati. Če želimo vsebine istega tipa
zaporedoma, si lahko pomagamo s seznamom predvajanja, ki bo omogočil da se izbrane
vsebine predvajajo avtomatsko ena za drugo. Seznam predvajanja naredimo tako da z desnim
klikom kliknemo na vsebino, ki jo želimo dodati na seznam predvajanja in izberemo »Queue«.

Slika 17 Kodi osnovna stran
V nastavitvah lahko vklopimo možnost predvajanja vsebine preko UPnP[10]. Tako lahko iz
enega računalnika s Kodijem predvajamo vsebino na Kodiju drugega računalnika. Ta vsebina
se pretočno predvaja zato vsebine ne potrebujemo kopirati na drug računalnik.

33

Slika 18 Kodi nastavitve

V namestitvah lahko vklopimo tudi možnost upravljanja z brskalnikom, pri katerem Kodi deluje
kot strežnik. Z brskalnikom lahko upravljamo Kodi in predvajamo vsebine na Kodiju.
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Slika 19 Kodi grafični vmesnik v brskalniku

5.3. Primerjava programov Kodi in Xibo
Primerjal sem programa Xibo in Kodi in ugotavljal kateri bi bil primernejši za uporabo v
predprostoru LUCAMI laboratorija.
Prednosti:
Kodi:
-

Na voljo imamo veliko dodatkov že v knjižnici, lahko pa tudi programiramo svoje

-

Enostavno nalaganje in upravljanje programa

-

Ima potencial za interaktivnost

Xibo:
-

Lažje upravljanje več predvajalnikov hkrati

-

Sezname predvajanj lahko naredimo iz več različnih formatov vsebin (video, slike, spletne
strani, itd.)

-

Lahko določimo kdaj se začnejo predvajati določene vsebine (teden, dan, ura)
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-

V primeru da se predvajalnik »sesuje«, je v ozadju program (»Xibo Watchdog«), ki to zazna
in predvajalnik ponovno zažene

Slabosti
Kodi
-

Seznam predvajanj ne more vsebovati različnih vrst vsebin

-

Upravljamo lahko samo en predvajalnik na enkrat

-

Ne podpira vseh vrst formatov datotek (pdf, spletne strani)

Xibo
-

Interaktivnost ni mogoča saj klient ne podpira vnosa (»Input«)

-

Zahtevnejše nameščanje strežnika

Tabela funkcij digitalnega oglaševanja, ki jih podpira posamezni program
Funkcija

Xibo

Kodi

Seznam predvajanj

Da

Da

Različne vsebine v seznamu Da

Ne

predvajanj
Oddaljen dostop

Da

Da

Upravljanje več

Da

Ne

Določanje časa kdaj se bodo Da

Ne

predvajalnikov hkrati
vsebine predvajale
Pretočno predvajanje vsebin Ne

Da

na drug računalnik
Posodabljanje

vsebin

na Po časovnem zamiku

predvajalniku
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V realnem času

Ugotovitve:
Po primerjavi obeh programov sem se glede na predvideno uporabo odločil za program Xibo
saj omogoča izdelavo seznama predvajanja iz različnih formatov, kateri se lahko predvajajo, to
bi bili razni poučni videi, PowerPoint prezentacije, spletna stran šole, itd. Ta program sem
namestil na vse tri računalnike v predprostoru in tem tudi posodobil operacijski sistem
Windows.

Na računalnik v laboratoriju sem namestil Xibo strežnik, z njim povezal

predvajalnike, ustvaril seznam predvajanja z različnimi poučnimi vsebinami, ter te predvajal na
predvajalnikih v predprostoru.
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6. Spremljanje občinstva s programom Seemetrix
Seemetrix je program za prepoznavanje občinstva, ki nam omogoča določiti tudi gledalčev spol,
starostno skupino in emocije (vesel, presenečen, nevtralen). Za prepoznavanje in merjenje
občinstva potrebujemo kamero (USB ali IP), katera naj bi bila postavljena nad predvajalnik ter
povezana na računalnik ki ima program Seemetrix.
Podatke analize lahko beremo preko spletne strani Seemetrix (»https://my.seemetrix.net/«). Tu
so podatki koliko obrazov je bilo zaznano v vidnem polju kamere, koliko oseb je dejansko
gledalo in se pri tem osredotočilo na naš predvajalnik. Ali so bili to moški ali ženske v določeni
starostni skupini, emocije glede na spol ali starost. Te podatke lahko vidimo po dnevu ali tednu.
Ker si program ne shranjuje obrazov, se šteje vsak zaznan obraz, tudi v primeru da je že bil
zaznan nekoliko prej, kot nova oseba, zato je to potrebno upoštevati ob analizi podatkov.
Pogled imamo tudi na povezane naprave in njihov status, če je v klientu omogočeno, lahko tudi
zahtevamo posnetek zaslona oziroma sliko s kamere.
Na klientu lahko nastavimo katero kamero bomo uporabljali, njeno resolucijo, rotacijo kamere,
v primeru zasuka kamere (+/- 90° ali 180°). Nastavimo lahko tudi minimalno in maksimalno
velikost obraza, tako lahko kontroliramo zajem podatkov glede na oddaljenost oseb od kamere
in predvajalnika.
Seemetrix omogoča pogled statistike preko API integracije. Za katero dobimo informacije na
upravljalni spletni strani.
Program sicer ni brezplačen, imamo 2-tedensko preizkusno obdobje, na kar pa moramo
mesečno plačevati. Plačuje se glede na število naprav oziroma kamer, ki jih uporabljamo, več
kamer kot imamo manj plačujemo za posamezno kamero.
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6.1. Namestitev programa
Program Seemetrix namestimo na računalnik na katerega je povezana kamera s katero bomo
merili občinstvo.
Začnemo tako da iz uradne strani Seemetrix (»https://seemetrix.net/«) prenesemo namestitveno
datoteko in jo zaženemo.

Slika 20: Prikaz pozdravnega okna programa Seemetrix

Na prvem pozdravnem pojavnem oknu, kateri nas obvesti, da bomo pričeli z namestitvijo
programa Seemetrix izberemo »Next« da pričnemo z namestitvijo programa. Sledi izbira mesta,
kamor se bo namestil program, mesto lahko v polju po želji spreminjamo ali pa pustimo privzeto
mesto namestitve in izberemo »Next«, da nadaljujemo z namestitvijo, kjer si preberemo
licenčne pogoje programa Seemetrix s katerimi se moramo strinjati za nadaljevanje namestitve.
Možnost imamo, da ustvarimo Start meni bližnjico in izbiro imena mape, ki se bo nahajala v
Start meniju in bo vsebovala bližnjico do programa. V nadaljevanju se program začne
nameščati, ta postopek lahko traja nekaj minut. Po končani namestitvi imamo možnost
takojšnjega zagona programa, z izbiro »Finish« končamo namestitev programa Seemetrix.
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6.2. Upravljanje programa
Seemetrix program ne zahteva veliko upravljanja. Ko prvič zaženemo program se nam prikaže
koda, katero vpišemo na spletni strani »https://my.seemetrix.net«, da povežemo računalnik
oziroma program z našim profilom na Seemetrix strani. Po prijavi se nam prikaže kaj zajema
kamera in na desni strani okna se pojavijo možne nastavitve v katerih lahko nastavimo s katero
kamero želimo meriti občinstvo, resolucijo kamere, to lahko spreminjamo glede na kamero, ki
jo uporabljamo. Lahko izberemo največjo resolucijo, ki jo kamera lahko zajame, lahko pa
izberemo manjšo in s tem pridobimo boljše druge prednosti kot je na primer več slik na sekundo.
Naslednja nastavitev je rotacija oziroma zasuk kamere, to nam pride prav, če imamo kamero v
vodoravnem položaju. Nastavimo lahko tudi minimalno in maksimalno velikost obraza ki ga
program zazna. Velikost obraza je odvisna od oddaljenosti človeka do kamere. Če želimo
omogočiti možnost pošiljanja posnetka zaslona obkljukamo možnost »Allow to send
screenshot«, zahtevek za posnetek zaslona lahko pošljemo preko spletne strani, kjer tudi
pregledujemo podatke analize. Za spremembe teh nastavitev na koncu še izberemo »Apply« da
jih potrdimo.

Slika 21: Nastavitve programa
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Slika 22 Posnetek zaslona programa Seemetrix
Na posnetku zaslona vidimo kako izgleda program. Levo zgoraj imamo podatke o kameri kot
so resolucija in slike na sekundo (»frames per second«). Na desnem robu strani so vidne
nastavitve. V primeru, da kamera zazna obraz se na obrazu nariše moder krog in v spodnjem
desnem kotu se pojavi posnetek glave, ta posnetek sledi premikanju, prikazuje tudi spol osebe
in starost. V primeru da program zazna da oseba gleda v zaslon se okoli obraza pojavi kvadrat,
barva kvadrata je odvisna od emocij, ki jih program zazna: moder – nevtralen; zeleno – vesel;
rdeče – jezen; rumeno – presenečen.
Kategorije zaznavanja parametrov obraza:
•

Spol: moški, ženski

•

Starost: otrok (»child«), mlad (»young«), odrastel (»adult«), starejši (»senior«)

•

Čustva : nevtralen, vesel, presenečen

Slika 23 Zaznavanje emocij
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6.3. Parametri analitike občinstva
Podatke ki jih zajame program Seemetrix lahko pregledujemo na spletni strani
https://my.seemetrix.net/. Na tej spletni strani, lahko vidimo vse povezane naprave, prav tako
je vidna tudi analiza podatkov vseh naprav skupaj ali pa za vsako posebej. Prikazani so tudi
stroški povezani z uporabo programa.
Podatki analitike so nam podani v obliki grafov. Podatki so razdeljeni na dva zavihka in sicer
Splošno in Demografija.

6.3.1.

Parametri občinstva

Slika 24 Parametri občinstva 1
•

OTS: angl. Kratica »On The Screen«, prikazuje koliko obrazov je bilo zaznanih, kako
se izračunava.

•

Watchers: gledalci, prikazuje koliko obrazov je bilo zaznano, ki so gledali v zaslon

•

•

Conversion Rate: v odstotkih nam poda koliko od vseh zaznanih obrazov je gledalo v
zaslon
Dwell time: čas zadrževanja, prikazuje koliko časa so se zaznane osebe zadrževale pred
zaslonom
Attention time: čas pozornosti, prikazuje koliko časa so zaznane osebe gledale v zaslon

•

Attraction ratio: v odstotkih podano koliko časa so zaznane osebe gledale v zaslon glede

•

na celoten čas zadrževanja

Slika 25 Parametri občinstva 2
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•

Male: moški, v odstotkih prikazano koliko obrazov moškega spola je bilo zaznanih

•

Female: ženske, v odstotkih prikazano koliko obrazov ženskega spola je bilo zaznanih

•

Top demographic group: najbolj zaznana demografska skupina

•

Male average attention: povprečen čas gledanja moških v zaslon

•

Female average attention: povprečen čas gledanja žensk v zaslon

•

Top attention time: demografska skupina z najvišjim časom gledanja v zaslon

6.3.2.

Grafi analize občinstva

Opiši vsak posamezen graf.

Slika 26 Graf - št. zaznanih obrazov in gledalcev
Graf prikazuje število zaznanih obrazov (temno modra barva) in število gledalcev (svetlo modra
barva)
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Slika 27 Graf - št. zaznanih obrazov in gledalcev skozi povprečen teden
Graf prikazuje število zaznanih obrazov (temno modra barva) in število gledalcev (svetlo modra
barva) čez povprečen teden. (x os: dnevi v tednu, y os: število obrazov/gledalcev)

Slika 28 Graf - št. zaznanih obrazov in gledalcev skozi povprečen dan
Graf prikazuje število zaznanih obrazov (temno modra barva) in število gledalcev (svetlo modra
barva) čez povprečen dan (x os: prikazuje čas v dnevu, y os: število obrazov/gledalcev)
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Slika 29 Graf - čas zaznanih obrazov in čas pozornosti gledalcev
Graf prikazuje koliko časa so bili zaznani obrazi (temno zelena) in koliko časa so gledalci
gledali v zaslon (svetlo zelena).

Slika 30 Graf - čas zaznanih obrazov in čas pozornosti gledalcev skozi povprečen teden
Graf prikazuje koliko časa so bili zaznani obrazi (temno zelena) in koliko časa so gledalci
gledali v zaslon (svetlo zelena) čez povprečen teden. (x os: dnevi v tedni, y os: čas sekundah)
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Slika 31 Graf - čas zaznanih obrazov in čas pozornosti gledalcev skozi povprečen dan
Graf prikazuje koliko časa so bili zaznani obrazi (temno zelena) in koliko časa so gledalci
gledali v zaslon (svetlo zelena) čez povprečen dan (x os: prikazuje čas v dnevu, y os: število
obrazov/gledalcev)

Slika 32 Graf - gledalci glede na starost in spol
Graf prikazuje kolikšen odstotek gledalcev je bil zaznan glede na njihov spol in starost.
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Slika 33 Graf - razmerje med spoloma
Graf prikazuje koliko žensk in koliko moških je bilo zaznano v odstotkih.

Slika 34 Graf - razmerje med starostnimi skupinami
Graf prikazuje katere starosti so bile zaznane v odstotkih
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Slika 35 Graf – št. zaznanih obrazov skozi povprečen teden
Graf prikazuje razporeditev zaznanih obrazov glede na demografsko skupino (spol in starost)
čez povprečen teden (x os: dnevi v tednu, y os: število obrazov)

Slika 36 Graf - št. zaznanih obrazov skozi povprečen dan
Graf prikazuje razporeditev zaznanih obrazov glede na demografsko skupino (spol in starost)
čez povprečen dan (x os: čas v dnevu, y os: število obrazov)
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7. Meritve točnosti spremljanja občinstva
Cilj dela:
Pri programu Seemetrix sem ugotavljal kako zanesljivi oziroma natančni so podatki. To sem
ugotavljal tako, da sem najprej v laboratoriju uporabil progam z različnimi kamerami z
različnimi resolucijami in preverjal do kakšne razdalje deluje sledenje obrazu in ali so podatki
kot so starost, spol in emocije pravilni. Po teh meritvah sem program tudi preizkusil v večji sobi
oziroma učilnici. Program sem preizkušal na enak način kot v laboratoriju, s tem, da mi je večji
prostor omogočal tudi preizkus pod različnimi koti, tudi bolj na robu vidnega kota kamere.
Pri vsaki kameri sem na vsaki ločljivosti kamere na vsaki oddaljenosti naredil 5 poskusov.

7.1. Pregled opreme
Kamera

Min. ločljivost

Max. ločljivost

Hp integrated

640x480 px

640x480 px

Logitech C920

640x480 px

1920x1080 px

DFx 72BUC02

1920x1080 px

1920x1080 px

Lenovo EasyCam

640x480 px

1024x720 px
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7.2. Rezultati v laboratoriju
Skica:

Slika 37 Skica pozicij v laboratoriju

Poz. 1
oddaljenost 1m

Poz. 2

Poz. 3

Poz. 4

2m

3m

4m

50

Kamera:

HP integrated

Ločljivost:

640 x 480 px, 30 fps
Točnost (%)

Oddaljenost (m)

Starost

Spol

Nevtralen Vesel

Presenečen

izraz

izraz

izraz

1

100

100

100

100

100

2

100

100

100

80

100

3

100

100

100

60

100

4

0

0

0

0

0

Slika 38 Graf analize 1
Pri teh parametrih je kamera zaznala obraz na oddaljenosti 1,5 metra, vendar mu je sledila tudi
do 3 metrov.
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Kamera:

Logitech C920

Ločljivost:

1920x1080 px, 5 fps
Točnost (%)

Oddaljenost (m)

Starost

Spol

Nevtralen Vesel

Presenečen

izraz

izraz

izraz

1

100

100

100

100

100

2

100

100

100

100

100

3

100

100

100

100

100

4

100

100

100

80

100

Slika 39 Graf analize 2
Pri teh parametrih je kamera zaznala obraz na oddaljenosti 4 metrov.
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Kamera:

Logitech C920

Ločljivost:

1280x720 px, 10 fps
Točnost (%)

Oddaljenost (m)

Starost

Spol

Nevtralen Vesel

Presenečen

izraz

izraz

izraz

1

100

100

100

100

100

2

100

100

100

100

100

3

100

100

100

100

100

4

100

100

100

100

100

Slika 40 Graf analize 3
Pri teh parametrih je kamera zaznala obraz na oddaljenosti 1,5 metra, vendar mu je sledila tudi
več kot 4 metre.
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Kamera:

Logitech C920

Ločljivost:

960x720 px, 15 fps
Točnost (%)

Oddaljenost (m)

Starost

Spol

Nevtralen Vesel

Presenečen

izraz

izraz

izraz

1

100

100

100

100

100

2

100

100

100

100

100

3

100

100

100

100

100

4

100

100

100

100

100

Slika 41 Graf analize 4
Pri teh parametrih je kamera zaznala obraz na oddaljenosti 2,5 metra, vendar mu je sledila tudi
do 4 metrov.
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Kamera:

Logitech C920

Ločljivost:

800x600 px, 24 fps
Točnost (%)

Oddaljenost (m)

Starost

Spol

Nevtralen Vesel

Presenečen

izraz

izraz

izraz

1

100

100

100

100

100

2

100

100

100

100

100

3

100

100

100

100

100

4

100

100

100

100

100

Slika 42 Graf analize 5
Pri teh parametrih je kamera zaznala obraz na oddaljenosti 2 metra, vendar mu je sledila tudi
do 4 metrov.
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Kamera:

Logitech C920

Ločljivost:

640x480 px, 30 fps
Točnost (%)

Oddaljenost (m)

Starost

Spol

Nevtralen Vesel

Presenečen

izraz

izraz

izraz

1

100

100

100

100

100

2

100

100

100

100

100

3

60

100

100

100

100

4

0

0

0

0

0

Slika 43 Graf analize 6
Pri teh parametrih je kamera zaznala obraz na oddaljenosti 1,5 metra, vendar mu je sledila tudi
do 3 metrov.
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7.3. Rezultati v učilnici
Skica prostora:

Slika 44 Skica pozicij v učilnici
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Kamera:

DFx 72BUC02

Ločljivost:

1920x1080 px, 6 fps
Točnost (%)

Pozicija

Starost

Spol

Nevtralen Vesel

Presenečen

izraz

izraz

izraz

1

100

100

100

100

80

2

100

100

100

100

100

3

100

100

100

100

80

4

100

100

100

100

100

5

100

80

100

100

80

6

100

100

100

100

60

7

100

100

100

80

80

8

100

100

100

100

80

Poz. 1
oddaljenost 2,4m

Poz. 2

Poz. 3

Poz. 4

Poz. 5

Poz. 6

Poz. 7

Poz. 8

3,9m

5,4m

6,9m

5,85m

5,85m

7,25m

7,25m

Slika 45 Graf analize 14
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7.4. Rezultati doma
Kamera:

Lenovo EasyCam

Ločljivost:

1280x720 px, 8 fps

Oseba 1
Točnost (%)
Oddaljenost (m)

Starost

Spol

Nevtralen Vesel

Presenečen

izraz

izraz

izraz

1

100

100

100

100

100

2

100

100

100

100

100

3

100

100

100

100

100

4

100

100

100

100

100

Slika 46 Graf analize 15
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Kamera:

Lenovo EasyCam

Ločljivost:

1280x720 px, 8 fps

Oseba 2
Točnost (%)
Oddaljenost (m)

Starost

Spol

Nevtralen Vesel

Presenečen

izraz

izraz

izraz

1

100

100

100

100

100

2

100

100

100

100

100

3

100

100

100

80

100

4

60

100

100

60

80

Slika 47 Graf analize 16
Pri teh parametrih je kamera zaznala obraz na oddaljenosti 2 metrov, vendar mu je sledila tudi
do 4 metre.
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Kamera:

Lenovo EasyCam

Ločljivost:

640x480 px, 25 fps

Oseba 1
Točnost (%)
Oddaljenost (m)

Starost

Spol

Nevtralen Vesel

Presenečen

izraz

izraz

izraz

1

100

100

100

100

100

2

100

100

100

80

100

3

100

100

100

40

80

4

0

0

0

0

0

Slika 48 Graf analize 17
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Kamera:

Lenovo EasyCam

Ločljivost:

640x480 px, 25 fps

Oseba 2
Točnost (%)
Oddaljenost (m)

Starost

Spol

Nevtralen Vesel

Presenečen

izraz

izraz

izraz

1

100

100

100

100

100

2

100

100

100

80

100

3

60

100

100

60

60

4

0

0

0

0

0

Slika 49 Graf analize 18
Pri teh parametrih je kamera zaznala obraz na oddaljenosti 1,5 metra, vendar mu je sledila tudi
do 3 metrov.
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Ugotovitve:
Ugotovil sem, da je program je dokaj zanesljiv, da pa lahko dosežemo visoko zanesljivost je
potrebna kvalitetna video oprema (kamera) in njena resolucija, prav tako je pomembna tudi od
osvetljenost prostora, saj so pri slabi osvetljavi lahko podatki nepravilni. Podatki so lahko manj
točni tudi ob robu vidnega polja kamere, kjer pogosto prihaja do zameglitve. Idealni podatki so
bili pridobljeni s kvalitetno kamero, dobro osvetlitvijo in analizo osebe ki se je v času poskusa
nahajala na srednjem delu snemalnega polja.
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8. Zaključek
V diplomskem delu sem predstavil dva programa za digitalno oglaševanje, katera sem med
seboj tudi primerjal in opisal postopka njune namestitve (tako predvajalnika, kot strežnika), ter
njuno upravljanje. Primernejšega sem namestil na računalnike, ki predvajajo vsebino pred
laboratorijem LUCAMI na Fakulteti za elektrotehniko. Poleg programov za digitalno
oglaševanje sem predstavil in opisal program za merjenje občinstva Seemetrix, ter preveril kako
natančni oziroma zanesljivi so pridobljeni podatki. Po ugotovitvah so te podatki dokaj
zanesljivi, seveda pa moramo pri tem zagotoviti zadostno količino svetlobe.

V času izdelave diplomske naloge sem pridobil kar nekaj novega znanja o tehnologijah
digitalnega oglaševanja in merjenju občinstva.
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