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Izvleček
Zaradi porasta rabe mobilnih naprav, predvsem pametnih telefonov in tabličnih računalnikov,
posledično pa tudi zaradi njihovih zmogljivosti narašča zahteva oglaševalcev po izdelavi
boljših spletnih oglasov, med katerimi so mobilni oglasi z obogateno vsebino. Oglaševalci
namenjajo vse večji proračun za oglaševanje na spletu, kar vpliva tudi na zanimanje in število
raziskav glede oglaševalskih akcij. S slednjimi ugotavljajo, kako dobro se oglasi obnesejo,
kako jih uporabniki dojemajo in kakšen je njihov dobiček glede na investicijo.
Namen doktorske disertacije je vrednotenje uporabnosti, uporabniške izkušnje in
angažiranosti pri interakciji z mobilnimi oglasi oz. natančneje analiza različnih tipov
uporabniških vmesnikov v mobilni foto galeriji, ki je ena izmed najpogostejših komponent
mobilnih oglasov z obogateno vsebino.
Izziv je bil, kako bi na preprost, hiter, cenovno ugoden in prilagodljiv način preverili vpliv
različnih oblikovnih zasnov uporabniškega vmesnika na rabo mobilnih vsebin na širši množici
uporabnikov v njihovem naravnem okolju, in sicer brez njihove vednosti.
Razvili smo t. i. sledilnik, programsko knjižnico, ki je zmožna beleženja in shranjevanja
informacij v dnevniške datoteke, namenjene analizi. Sledilnik je prilagodljiva programska
oprema, ki jo je možno vkomponirati v poljudne spletne vsebine, v našem primeru mobilno
foto galerijo, ki smo jo testiranim uporabnikom ponudili v obliki oglasov.
Izvedli smo dve raziskavi. Z analizo dnevniških datotek smo v prvi raziskavi preverjali
intuicijo uporabnikov, in sicer njihovo preferenčno gesto za horizontalno navigacijo po foto
galeriji, vpliv te geste na angažiranost pri ogledu foto galerije (število ogledanih fotografij) in
vpliv prisotnosti ali odsotnosti navodil na zmanjšanje števila napačnih gest (uporabniške
geste, ki niso bile namenjene navigaciji) ter posledično na izboljšanje uporabnosti.
Pridobljene rezultate dnevniških datotek smo statistično ovrednotili s pomočjo enosmerne in
dvosmerne analize variance (ANOVA) pri 95-% stopnji zaupanja. Ugotovili smo, da je
uporabnikom gesta hitrih potegov (ang. swipe) bolj naravna kot dotiki (ang. tap). To smo
preverjali tudi z anketo in ugotovili visoko korelacijo med pridobljenimi rezultati ankete ter
analize dnevniških datotek. Prav tako je bilo pri bolj intuitivni različici uporabniškega
vmesnika, tj. Swipey UI, kjer se je po galeriji navigiralo z gesto swipe, doseženo bistveno
i
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višje povprečje števila ogledov fotografij na sejo (5,8) kot pri alternativnem vmesniku (2,9).
Prisotnost navodil je pričakovano vplivala na zmanjšanje povprečnega števila napačnih gest,
vendar lahko iz vrednosti F-razmerja (70,6 za vrsto uporabniškega vmesnika in 7,1 za
prisotnost/odsotnost navodil) sklepamo, da je vpliv uporabniškega vmesnika na število
napačnih gest kar desetkrat močnejši od vpliva prisotnosti navodil.
V drugi raziskavi smo tako preverjali delovanje različnih dizajnov navodil. Na sicer manj
standardnem tipu uporabniškega vmesnika, vertikalni navigaciji po foto galeriji, smo
preverjali štiri različne oblikovne zasnove navodil, in sicer navodila v obliki ikon, animacijo
ikon v smeri potegov, tekstovna, vedno prisotna navodila in tekstovna navodila v
intersticijskem formatu.
Dokazali smo, da med različnimi oblikovnimi tipi navodil obstajajo statistično značilne
razlike. Število napačnih gest, v tem primeru tap in swipe levo/desno, je bilo najnižje, ko so
bila navodila v tekstovnem formatu in vedno prisotna na dnu zaslona (št. napačnih gest: 2,8),
najvišje pa v primeru ikon (4,7). Potrdili smo tudi hipotezo, da je povprečno število napačnih
gest obratno sorazmerno s povprečnim številom ogledanih fotografij. Zavrnili smo hipotezo,
da prikaz navodil v intersticijskem formatu vpliva na povečano število uporabnikov, ki
nemudoma zapustijo vsebino, torej zaprejo oglas brez kakršne koli interakcije.

Ključne besede: uporabniška izkušnja, spletno oglaševanje, mobilno oglaševanje z obogateno
vsebino, uporabniški vmesnik, uporabnost, mobilna foto galerija, interakcija človekračunalnik

ii

Sedovšek, R. Vrednotenje uporabniške izkušnje v mobilnem oglaševanju.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

Abstract
Due to the increase in use of mobile devices – e.g. smart phones, tablets – and their enhanced
functions, requirements for advertisers have been also set higher in terms of creating
improved online advertisements, including rich media mobile advertisements. Namely,
advertisers allocate increasingly larger budgets to online advertising, which also affects the
general interest and the quantity of studies focusing on advertising campaigns – that is, how
well ads work, how they are perceived by users and how high the returns on investments are.
The aim of this doctoral thesis is to evaluate the usability, user experience and engagement in
interaction with mobile ads. More specifically, the aim is to analyse the various types of user
interfaces within the mobile photo gallery, which is one of the most common elements of rich
media mobile advertisements.
It was a challenging task to use a simple, fast, cost-efficient and flexible method of examining
the influences of various structural concepts of a user interface on the use of mobile contents
by a larger group of users in their everyday environment, without these users knowing that
they were participating in a study.
A so-called tracker was developed – a software library capable of recording and saving
information into data logs used in analyses. A tracker is a flexible piece of software which can
be built into random web contents (in this case, into a mobile photo gallery which was
presented to the subjects in the form of advertisements).
In the first study, users’ intuition was observed based on the data logs analysis – that is their
preferred gestures for horizontal navigation through the photo gallery, the effects of their
gestures on engagement in viewing the gallery (number of photos viewed) as well as the
impact of either the presence or absence of instructions on the decrease in the number of
incorrect gestures (user gestures not used in navigation).
The data acquired from data logs was statistically evaluated using the two-way analysis of
variance (ANOVA) at a 95% confidence level. It was established that users use the swipe
gesture more naturally than the tap gesture. These findings were also substantiated by the
survey, while a high correlation between the survey results and the analysis of data logs was
established. Likewise, with a more intuitive version of a user interface (Swipey UI, which
iii
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uses swipe gestures for navigating the gallery), a significantly higher average number of photo
views per session (5.8) was reached vis-à-vis the alternative interface (2.9). As expected, the
presence of instructions caused a decrease in the average number of incorrect gestures.
However, it can be assumed based on the value of the F-ratio (70.6 for user interface type and
7.1 for the presence/absence of instructions) that the influence of the user interface on the
number of incorrect gestures is 10-times higher than the influence of the presence of
instructions.
As a result, the second study was aimed at the function of different instruction designs. Using
a non-standard type of user interface (vertical navigation through the photo gallery), four
different instruction designs were looked into: iconic instructions, icon animation in the
direction of swipes, constantly displayed text instructions, and text instructions in an
interstitial format.
It was demonstrated that there exist statistically significant differences between different
structural types of instructions. The lowest number of incorrect gestures (in this case tap and
swipe to the left/right) was noted when the instructions were presented in the form of text
always displayed on the bottom of the screen (no. of incorrect gestures: 2.8), while the
number was highest when instructions were presented as icons (4.7). Also confirmed was the
hypothesis that the average number of incorrect gestures is inversely proportional to the
average number of photos viewed. On the other hand, the hypothesis stating that instructions
presented in the interstitial format result in an increase in the number of users who
immediately close down the content, i.e. they close advertisements with no interaction at all,
was rejected.

Keywords: user experience, online advertising, rich media mobile advertising, user interface,
usability, mobile photo gallery, human-computer interaction
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Povzetek
Število oz. raba mobilnih naprav strmo narašča. Prav tako obstaja vedno več uporabnikov,
katerih življenjski slog je, da večino stvari opravijo s pomočjo mobilnih naprav. To vpliva
tudi na marketinško področje. Biro za interaktivno oglaševanje (IAB) je podal oceno
oglaševalskega proračuna na spletu za ameriški trg za leto 2014, ki je samo za mobilno
oglaševanje znašal 12,5 milijarde dolarjev in je zrasel za 76 % glede na prejšnje leto.
Z vse večjim proračunom za oglaševanje na spletu naraščata tudi potreba in zanimanje
oglaševalcev za izdelavo boljših mobilnih spletnih oglasov, predvsem oglasov z obogateno
vsebino. Posledično je več tudi raziskav, kako dobro se oglasi obnesejo, kako jih uporabniki
dojemajo in kakšen je njihov dobiček glede na investicijo.
Širši cilj doktorske disertacije je zmožnost učinkovitega razumevanja uporabnikov in
njihovega obnašanja pri interakciji z mobilnimi napravami in vsebinami, nadalje pa tudi
vrednotenje in izboljšava uporabniške izkušnje ter angažiranosti uporabnika s sistemom, in
sicer ne glede na področje uporabe. Prav tako naši cilji disertacije sovpadajo s potrebami v
industriji:
● izdelava modela za merjenje in vrednotenje kakovosti uporabniške izkušnje za
različne tipe uporabniških vmesnikov in interakcij v mobilnih oglasih,
● (posledično) pridobitev smernic za izdelavo bolj učinkovitih mobilnih oglasov.
Ugotovitve na omenjenem področju pripomorejo k hitrejšemu dojemanju vsebin in reševanju
nalog, zmanjšajo frustracije in nelagodje pri interakciji ter izboljšajo uporabniško izkušnjo na
splošno in v mobilnem oglaševanju. Uporabniki namreč pogosto dojemajo oglase in njihove
vsebine kot nadležne, kar povzroča potencialno škodo oglaševani znamki in spletnemu mestu,
kjer se oglas pojavlja.
V doktorski disertaciji smo poskušali najti načine, kako lahko z različnimi oblikovnimi vzorci
uporabniškega vmesnika, prisotnega na napravah, ki imajo zaslon, občutljiv na dotik,
izboljšamo uporabniško angažiranost in uporabniško izkušnjo ter zmanjšamo število napačnih
gest pri interakciji z mobilnimi galerijami (torej izboljšamo uporabnost).
Osredotočili smo se na različne oblikovne zasnove uporabniškega vmesnika, prisotnega v
mobilnih foto galerijah, ki so med najpogostejšimi komponentami mobilnih oglasov z
obogateno vsebino. Izdelana in podrobno opisana je metoda, ki omogoča hiter, preprost in
v
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učinkovit način primerjanja različnih oblikovnih zasnov na podlagi realnih podatkov
obnašanja večje količine uporabnikov pri interakciji z vsebinami v njihovem naravnem
okolju.
Izziv eksperimentalnega dela je bil, kako testirati uporabnost na širši množici uporabnikov v
njihovem naravnem okolju, brez njihove vednosti, da sodelujejo v raziskavi. Prav tako je
bil izziv izvedba s čim nižjimi stroški in razvoj preproste ter prilagodljive metode, ki bi
omogočala tudi druge oz. nadaljnje raziskave. Želeli smo preprosto analizo pridobljenih
rezultatov, ki bi jih lahko upoštevali pri nadgradnji vsebin pri procesu iterativnega
načrtovanja, oblikovanja in razvoja digitalnih produktov oz. spletnih vsebin.
Naš eksperimentalni del smo razdelili na dve raziskavi. Postopek je bil pri obeh podoben,
razlikoval pa se je način interakcije (horizontalna oziroma vertikalna navigacija) in oblikovne
zasnove navodil v mobilni galeriji. Temu primerno je bil prirejen sledilnik, ki smo ga razvili
za beleženje aktivnosti uporabnika pri interakciji z vsebino. Sledilnik je programska knjižnica,
ki je zmožna beleženja informacij. Slednje dalje pošilja na strežnik, tam pa se informacije
shranjujejo v dnevniške datoteke, ki so namenjene analizi. Gre za prilagodljivo programsko
opremo, ki jo je mogoče vkomponirati v poljudne spletne vsebine in določiti, kaj vse naj
beleži. V našem primeru je beležila informacije o napravi in sistemu uporabnika, različne
uporabniške geste pri interakciji, ogled fotografij, čas posameznih dogodkov ipd.
Testiranim uporabnikom smo vsebino ponudili v obliki oglasov in na ta način v zelo hitrem
času (oglaševalska kampanja za vsako od raziskav je trajala tri dni) in z nizkimi stroški (cena
za 1000 klikov na oglas je bila približno pet evrov) dosegli zadostno število uporabnikov
(3.327 klikov na oglas v prvi in 2.515 v drugi raziskavi) za namene naše raziskave.
V prvi raziskavi smo preverjali intuitivnost in preference uporabnikov glede tipa
uporabniškega vmesnika oz. načina navigacije po mobilni foto galeriji. Polovici uporabnikov
smo ponudili t. i. Tappy UI, pri čemer je uporabnik lahko po foto galeriji navigiral zgolj z
gesto dotikov (tap), drugi polovici pa t. i. Swipey UI, pri čemer je bila navigacija možna le z
gesto hitrih potegov (swipe). Preference uporabnikov glede gest za navigacijo po mobilni foto
galeriji smo poleg z analizo dnevniških datotek rabe uporabnikov pri interakciji z vsebino
preverjali tudi z anketo, pri čemer smo želeli preveriti korelacijo med pridobljenimi rezultati.
Korelacija je bila visoka. V obeh primerih je približno 80 % uporabnikov imelo raje gesto
swipe, kar potrjuje našo prvo hipotezo (H1), da je za navigacijo po foto galeriji gesta hitrih
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potegov (ang. swipe) po zaslonu bolj pogosta in s tem bolj intuitivna od dotikov (ang. tap).
Nadalje smo preverjali vpliv tipa uporabniškega vmesnika na angažiranost uporabnika,
definirano kot število fotografij, ki si jih je uporabnik ogledal, pa tudi morebitne probleme pri
uporabi. Slednje smo definirali kot število napačnih gest1, torej gest, ki niso bile namenjene za
navigacijo in ki jih uporabnik izvede pri interakciji z mobilno galerijo. Število ogledanih
fotografij smo statistično ovrednotili s pomočjo enosmerne analize variance (ANOVA) pri 95% stopnji zaupanja. Zaznana je bila statistično značilna razlika v številu ogledanih fotografij
med obema testiranima vmesnikoma (5,8 pri Swipey UI in 2,9 pri Tappy UI), kar potrjuje
hipotezo (H2), da je število ogledov fotografij večje, ko je za interakcijo na voljo bolj
intuitiven uporabniški vmesnik, torej Swipey (glej H1).
Število napačnih gest smo ovrednotili s pomočjo dvosmerne analize variance (ANOVA).
Dejavnika sta bila vrsta uporabniškega vmesnika (Swipey oziroma Tappy) in prisotnost
navodil (da ali ne). Preverjali smo hipotezo, da bo prikaz navodil zmanjšal število napačnih
gest (H3). Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da oba dejavnika statistično značilno vplivata
na število napačnih gest (P-vrednost < 0,05). V povprečju so na sejo več napak naredili
uporabniki, ki jim je bil ponujen Tappy UI (2,20), manj pa uporabniki, ki jim je bil ponujen
vmesnik Swipey (0,64). Pričakovano so uporabniki zagrešili več napak, ko jim navodila niso
bila ponujena (1,67), manj pa, ko so bila navodila prisotna (1,18). Iz vrednosti F-razmerja
(70,6 za vrsto uporabniškega vmesnika in 7,1 za prisotnost/odsotnost navodil) lahko
sklepamo, da je vpliv tipa uporabniškega vmesnika na število napačnih gest kar desetkrat
močnejši od vpliva prisotnosti navodil. V veliki meri je ravno ta izsledek vplival na
načrtovanje druge raziskave, kjer smo se odločili, da podrobneje raziščemo različne
oblikovne zasnove navodil pri konstantnem, čeprav nestandardnem, uporabniškem vmesniku,
saj smo domnevali, da lahko z bolje oblikovanimi navodili še dodatno izboljšamo
uporabniško izkušnjo.
Identificirali smo štiri oblikovne zasnove, katerih vpliv na rabo galerije smo želeli preveriti, in
sicer ikone, animacije ikon, vedno prisotna tekstovna navodila na dnu in navodila, ki smo jih
prikazali v t. i. intersticijskem formatu. Za namene navigacije po mobilni foto galeriji smo
1

Napačne geste so bile tiste, ki niso bile namenjene navigaciji po galeriji (ogled prejšnje ali naslednje

fotografije), na primer gesta krajši dotik zaslona (ang. tap), ko je bilo mišljeno, da uporabnik hitro potegne s
prstom po zaslonu (ang. swipe), pa tudi obratno.
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razvili nestandarden način, tj. vertikalno navigacijo, swipe gor in dol, saj bi bil izziv manjši,
če bi uporabnikom ponudili pomoč pri uporabi horizontalne navigacije z gesto swipe, ki je
večini uporabnikov (80 %, glej H1) intuitivna.
Nismo potrdili naše hipoteze (H4), da bodo uporabniki, ki so jim bila navodila predstavljena v
intersticijskem formatu, zaradi vsiljive narave formata predčasno in brez interakcije zapustili
vsebino. Pri zapiranju vsebine brez interakcije med štirimi oblikovnimi zasnovami navodil
namreč ni bilo mogoče zaznati statistično značilnih razlik.
Predpostavljali smo, da bodo imela bolje oblikovana navodila za posledico zmanjšanje števila
napačnih gest. Rezultate smo obdelali z enosmerno analizo variance, tj. en dejavnik in štiri
različice oblikovnih zasnov navodil, pri 95-% intervalu zaupanja. Ugotovili smo, da je bil
vpliv oblikovne zasnove navodila na število napačnih gest statistično značilen. Pri dveh
različicah oblikovne zasnove, tj. pri tekstovnih navodilih, ki so vedno prisotna na dnu (št.
napačnih gest: 2,8), in navodilih v intersticijskem formatu (2,9), je bilo to število bistveno
nižje kot pri oblikovnih zasnovah z ikonami (4,7) in animacijo (4,6).
S tem smo potrdili hipotezo H5, da bomo pri ponujenih tekstovnih, vedno prisotnih navodilih
v primerjavi z ostalimi tremi oblikovnimi zasnovami zabeležili najmanjše število napačnih
gest.
Nazadnje smo želeli preveriti, ali je število ogledanih fotografij obratno sorazmerno s
številom napačnih gest (H6). Pri vsaki oblikovni zasnovi navodil smo poleg števila napačnih
gest beležili še število ogledanih fotografij. Ker so uporabniki delali najmanj napak, ko smo
jim ponudili tekstovna, vedno prisotna navodila na dnu in navodila v intersticijskem formatu,
ni bilo presenetljivo, da so si tovrstni uporabniki v povprečju ogledali tudi največ fotografij,
in sicer 8,1, ko so bila navodila tekstovna, ter 8,4, ko so bila navodila v intersticijskem
formatu. S tem je bila potrjena tudi naša zadnja hipoteza, tj. H6.
Zelo dobrodošla je ugotovitev, da lahko z dobro oblikovno zasnovo navodil uporabnika hitro
navadimo na rabo nenavadnega načina interakcije z vsebino in njihov proces spremljamo v
nenadzorovanem okolju, torej brez njihove vednosti.
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1. UVOD
Število mobilnih naprav, kot so pametni telefoni, tablični računalniki, prenosni računalniki
(ang. wearables), digitalne ure in e-bralniki, je v porastu, prav tako pa tudi njihova
opremljenost in funkcionalnost (kamera, kompas, giroskop ipd. [1]). Njihova uporaba je vse
bolj prisotna [2], posledično pa se spreminjata tudi ergonomija [3] in način interakcije človeka
s temi napravami. Uporabljajo se različne geste (ang. gestures: swipe, tap, drag, pinch ipd.) in
večkratni dotiki (ang. multi-touch), ki jih izvajamo po na dotik občutljivem zaslonu, pa tudi
glasovni ukazi – vse akcije omogočajo širše dejavnosti in dopolnjujejo njihovo namembnost.
Napredek je prisoten v večini industrij, močan vpliv pa ima tudi v spletnem oglaševanju, kjer
je med drugim zaslužen za razvoj mobilnega oglaševanja z obogatenimi vsebinami, ki v
primerjavi z ostalimi formati, kot so oglasi v obliki tekstovnih sporočil (SMS in MMS),
sponzorirani rezultati v iskalnikih (ang. search ads) in statični, običajno slikovni ali zgolj
tekstovni oglasi na zaslonu (ang. static media display ads), omogoča naprednejše oglase,
katerih kreativnost in inovativnost sta omejeni zgolj na trenutne zmožnosti strojne in
programske opreme. Kreativni oglaševalci, oblikovalci in razvijalci lahko koristijo odprte
standarde in tehnologije, kot so HTML, CSS in JavaScript ter ostale, ki lahko uporabnikom
ponudijo bogato vsebino in interakcijo z oglasi. Med drugim lahko v oglase vkomponirajo
predvajanje zvoka, prikaz video vsebin, animacij, koristijo rabo kretenj, rabo kamere,
giroskopa, GPS ipd. Oglasi z obogateno vsebino, ki koristijo omenjene zmožnosti, lahko
uporabnikom:
-

omogočijo nove in izvirne načine interakcij z oglasi,

-

omogočijo interaktivne oglase v obliki iger,

-

s pomočjo rabe GPS omogočijo prikaz bližnjih oglaševanih objektov (trgovine,
restavracije, razstave, muzeje ipd.),

-

omogočijo oglase z video vsebino,

-

omogočijo foto galerijo oglaševanih izdelkov.

Standard HTML5 kot odprti format interaktivnih vsebin omogoča lažjo ekstrakcijo njihovih
značilk (npr. format, velikost oglasa v slikovnih pikah, razmerje stranic oglasa ipd.) in
njihovih elementov (vsebine: zvok, slike, animacije: število in velikost gumbov ipd.) ter
podaja omejen nabor podatkov o uporabniku, kot so na primer tip naprave uporabnika (telefon
1
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ali tablični računalnik), njegov operacijski sistem in brskalnik, s katerim dostopa do vsebin,
nekatere informacije glede njegovega omrežja in povezave. Prav tako lahko omogoča dostop
do senzorjev in ostale strojne opreme naprave. Z malo mero kreativnosti, s pomočjo odprto
kodne programske opreme in s spletnimi protokoli pa lahko beležimo tudi vsako interakcijo,
ki jo ima uporabnik (znotraj spletnega brskalnika) z vsebino, torej vse, kar uporabnik počne
preko uporabniškega vmesnika po zaslonu, občutljivem na dotik.
Četudi so mobilne naprave postale naš dnevni pripomoček, pa njihovi operacijski sistemi in
programska oprema, s katero se dnevno rokujemo, ne postaja preprostejša za uporabo, kar
kritizira tudi Don Norman, ki izpostavlja pomanjkljivosti uporabniških vmesnikov. Meni, da
na zaslonu, občutljivem na dotik, ni prikazanih navodil oz. ta niso dovolj razumljiva, da bi
uspešno predlagala, ali je za namene interakcije potrebno povleči s prstom v levo ali desno,
gor ali dol, ali je potrebno uporabiti en prst ali dva prsta [4].
Za mobilne vsebine v aplikacijah ali na spletu še ne obstajajo preprosta orodja in
metodologije ter jasno definirane metrike, ki bi poskrbele npr. za merjenje uporabnosti in
angažiranosti uporabnika. Prav tako ni posebnih metodologij in metrik, ki bi skrbele za
vrednotenje uporabniške izkušnje na splošno, s čimer mislimo na vrednotenje pri uporabi
aplikacij za opravljanje nalog, kot je iskanje informacij pri socialnem mreženju (komentiranje,
komunikacija, deljenje ipd.), igranju iger in interakcij z oglasi.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1. Spletno oglaševanje
2.1.1. Zgodovina spletnega oglaševanja
Zgodovina spletnega oglaševanje v formatu, ki nam je poznan še danes, sega v leto 1994, ko
je ameriško telekomunikacijsko podjetje AT & T kupilo prvi spletni oglas na spletnem mestu
HotWired, takratni spletni različici revije Wired. Izdelalo ga je podjetje Modem Media,
interaktivna agencija, njen kreativni direktor in hkrati avtor prvega oglasa pa je bil Joe
McCambley. To je bilo 27. oktobra leta 1994. Podjetje je oglasno mesto zakupilo za tri
mesece in zanj plačalo 30.000 dolarjev.
Oglasna pasica velikosti 480 x 70 slikovnih pik (ang. pixels) je bila del kampanje »You Will«,
ki jo je AT & T izvajal že pred prikazom na spletu, oglaševala pa je napredne, futuristične
tehnologije. V sklopu te kampanje so se preko televizijskih oglasov predvajale vsebine o tem,
kako si izposoditi knjigo iz 3.000 milj (4.828 km) oddaljene knjižnice, prostoročno
komunicirati preko brezžičnega telefona ali plačati cestnino, brez da bi se z avtom bilo
potrebno ustaviti. Vse to se je kasneje uresničilo in je danes del vsakdanjika.
Ko je uporabnik kliknil na spletni oglas, ni bil odveden na spletno stran podjetja AT & T,
temveč na stran s predstavitvijo največjih muzejev na svetu, ki sta jo zasnovala in izdelala Jon
McCambley ter njegov tehnični sodelavec Craig Kanarick. Oglas je bil prikazan na sekciji
umetnost, AT & T pa je z njim želel prikazati možnosti, ki jih lahko uporabniku ponudi
internet. Smiselno je poudariti, da takrat spletni brskalniki, kot sta Googla in Yahoo!, še niso
obstajali, tako da je bilo omenjeno vsebino težko najti, AT & T pa je z dobrimi nameni s
svojim oglasom potrošnikom ponudil izjemno doživetje in ni zgolj podal sporočila.

Slika 1: Prva spletna oglasna pasica. Oglas je bil del AT & T kampanje, oglaševan na
Hotwired, takratni spletni različici revije Wired.2

2

http://www.wired.com/2010/10/1027hotwired-banner-ads/
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Spletni oglas je bil dobro integriran v celotno kampanjo, njegova uspešnost pa je bila izvrstna
in neprimerno boljša v primerjavi z današnjimi kampanjami. V povprečju je kar 44 od 100
uporabnikov, ki je videlo oglas, nanj tudi kliknilo. Po najpogostejši metriki (CTR) je to 44 %.
Dandanes le najbolj zanimivi oglasi dosegajo CTR vrednosti preko 1 %. Williamson je leta
1996 poročal o rednosti CTR 2,1 % [5], ta številka pa se je kasneje manjšala [6-7], v veliki
meri zato, ker smo se uporabniki oglasov nanje navadili in se jih naučili ignorirati – več na to
temo v poglavju »Ignoriranje oglasov«.
Naslednji mejnik v spletnem oglaševanju, predvsem na področju oglasnih pasic, je leta 1996
postavilo podjetje DoubleClick (omenjeno podjetje je leta 2008 kupil Google), ki je nudilo
storitve na področju spletnih oglasov. Njihova platforma je oglaševalcem in lastnikom
spletnih strani nudila podporo pri organizaciji in koordinacijo prodaje oglasnega prostora ter
nakupa oglasov. Pred tem je to potekalo neposredno, kar pomeni, da so tako oglaševalci kot
imetniki oglaševalskega prostora imeli potrebo po boljšem, lažjem in hitrejšem načinu
izmenjave. Oglaševalci so imeli problem najti relevantne spletne strani, lastniki strani pa
oglaševalce, ki bi pri njih oglaševali. DoubleClick je reševal tudi analitične probleme, kot so
štetje klikov na oglas, pregled nad investicijami in prihodki od oglaševanja ipd.
Istega leta (1996) je bila ustanovljena neprofitna organizacija, interaktivni oglaševalski biro
(The Interactive Advertising Bureau, IAB), organizacija, ki skrbi za razvoj standardov na
področju oglaševanja, izvaja raziskave in nudi pravno podporo oglaševalni industriji.
Poplava oglasov in razvoj industrije sta privedla tudi do standardizacije velikosti oglasov:
-

468 x 60 slikovnih pik,

-

120 x 600 slikovnih pik,

-

300 x 250 slikovnih pik,

-

728 x 90 slikovnih pik.

Ti oglasi so bili v začetku statične slike ali preproste animacije v formatu GIF, a želje
oglaševalcev po naprednejših in zmogljivejših formatih, ki bi dopuščali več kreativne
svobode, so bile zaslužne, da je spletna oglaševalska industrija za svoje potrebe prevzela
tehnologijo flash. Flash, ki je v lasti podjetja Adobe (pred tem znan kot Macromedia Flash ali
Shockwave Flash), je multimedijska programska platforma, namenjena za izdelavo vektorskih
grafik, animacij, spletnih iger in spletnih aplikacij z obogateno interaktivno vsebino. Zaradi
4
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zmogljivosti, priljubljenosti in razširjenosti3 med spletnimi uporabniki je flash postal zelo
primerna tehnologija tudi za prikaz naprednejših oglasov na spletnih straneh. Flash ima sicer
tudi pomanjkljivosti, kot so na primer:
-

ni odprta tehnologija, temveč je v lastništvu podjetja Adobe,

-

vsebina ni strojno berljiva, zato je spletni iskalniki ne razumejo in je posledično niso
zmožni indeksirati,

-

predvajanje teh vsebin je procesorsko zahtevna operacija, kar vpliva na hitro porabo
baterije,

-

za predvajanje flash vsebin je potrebno namestiti predvajalnik,

-

varnostne luknje in pomanjkljivosti.

Ko je podjetje Apple izdalo svoj prvi pametni telefon, iPhone, so se vodilni odločili, da ne bo
omogočal predvajanje flash datotek, kar je bila za tisti čas, sploh zaradi vsesplošne prisotnosti
flasha, precej kontroverzna odločitev. Svoje razloge so na spletu objavili v obliki odprtega
pisma, naslovljenega na podjetje Adobe [8]. Med razlogi omenjajo zgoraj naštete probleme,
hkrati pa napovedujejo svetlo prihodnost odprtim tehnologijam, kot je denimo HTML5, ki
ima potencial, da nadomesti in izboljša tehnične rešitve za možnosti, ki jih je imel flash,
predvsem predvajanje video vsebin in zmožnost interakcije z uporabnikom.
Oglasi so v veliki meri zaslužni za dejstvo, da pretežen del vsebin, ki jih uporabniki
sprejemamo, ni plačljiv, zato je ta odločitev imela tudi velik vpliv na oglaševalsko industrijo
in lastnike spletnih strani ter aplikacij, saj je prikaz oglasov večinoma njihov najpogostejši,
večkrat celo edini način monetizacije. Adaptacija na nove tehnologije (HTML5) še vedno
predstavlja proces v teku, saj je standard odprt in se konstantno dopolnjuje, prav tako njegova
implementacija v različice spletnih brskalnikov. Po drugi strani se razvijajo in dopolnjujejo
tudi nova orodja, ki omogočajo lažje načine ustvarjanja HTML5 vsebin, pa tudi orodja, ki
omogočajo analizo rabe vsebin končnih uporabnikov za namene boljšega razumevanja
njihovih navad in interesov.
V prihodnje je smiselno pričakovati še večji prodor HTML5 vsebin na področje spletnega
oglaševanja, saj sta podobni odločitvi sprejela tudi Amazon (2015) in Google (2016), ki ne
3

Za predvajanje teh vsebin je bilo potrebno na računalnik namestiti predvajalnik oz. vtičnik za spletni brskalnik,
ki je omogočal prikaz teh vsebin.
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omogočata več ponujanja oglasov v flash formatu na mobilnih napravah, pa tudi ne v
brskalnikih namiznih (in nosljivih) računalnikov.

V spodnji preglednici je predstavljen kronološki pregled pomembnejših dogodkov z vidika
spletnega oglaševanja.

Preglednica 1: Kronološki pregled pomembnejših vidikov spletnega oglaševanja.
Leto

Dogodek

1994

Prvi spletni oglas

1995

Yahoo začne s prodajo iskalnih nizov;
uvede se CPM (cena na 1000 prikazov oglasa) poslovni model

1996

Prva storitev, povezana z oglaševanjem:
Double Click; IAB (The Interactive Advertising Bureau)

2000

Google ponudi storitev za oglaševanje – AdWords

2006

Facebook začne ponujati oglase

2007

Google AdSense, storitev za oglaševanje, dobi podporo za mobilne oglase;
Apple predstavi prvi iPhone, njegov spletni brskalnik pa zaradi različnih
razlogov ne podpira flasha

2010

Twitter ponudi plačljive – sponzorirane objave

2011

Adobe opusti nadaljnji razvoj flasha

2013

Facebook ponudi video oglase

2016

Amazon in Google ukineta gostovanje flash oglasov
6
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2.1.2. Mobilno oglaševanje
Mobilno oglaševanje je sicer še vedno v povojih, a je v zadnjih letih doživelo nagel razcvet,
predvsem po zaslugi prehoda uporabnikov od pretežne rabe osebnih računalnikov do
življenjskega sloga, ko večino stvari opravljamo preko mobilnih naprav. Čeprav se navade
uporabnikov mobilnih naprav razlikujejo, je delež uporabnikov, ki dnevno uporabljajo telefon
približno uro na dan, visok [, njihovi intervali pa precej kratki, večinoma krajši od minute
[2][9], v kar 40 % uporabe pametnega telefona pa je interval celo manjši od 15 sekund [10].
Kot že ime samo pove, je mobilno oglaševanje oblika, prilagojena za prikaz oglaševanih
vsebin na mobilnih napravah, kot so pametni telefoni (npr. Apple iPhone, Android, Windows
Phone ipd.), tablični računalniki (npr. Apple iPad, Samsung Galaxy Tablet, Google Nexus
ipd.) in tudi manj zmogljivi telefoni z omejenimi možnostmi (ang. feature phone) v obliki
tekstovnih, tj. SMS ali MMS sporočil.
Najpogostejše oblike mobilnih oglasov so:
● oglasi v obliki tekstovnih sporočil (SMS in MMS),
● sponzorirani rezultati v iskalnikih (ang. search ads),
● statični oglasi na zaslonu (ang. static media display ads),
● avdio ali video oglasi,
● oglasi z obogateno vsebino.

Običajno je oglaševana vsebina prikazana na spletnih straneh, ki so prilagojene za mobilne
naprave in so dostopne preko mobilnih brskalnikov, lahko pa so to oglasi znotraj mobilnih
aplikacij (aplikacije, ki so napisane za mobilne operacijske sisteme, kot so Apple iOS,
Android, Windows Mobile in drugi).
Naša raziskava se osredotoča na najbolj zmogljivo obliko mobilnega oglaševanja, na oglase z
obogateno vsebino, zato so ti predstavljeni podrobneje.
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2.1.2.1. Mobilno oglaševanje z obogateno vsebino
Mogoča je oblika oz. format oglaševanja, ki pri izdelavi oglasov dopušča kar se da največ
svobode, lahko pa je omejena zgolj na trenutne zmožnosti strojne (prisotnost kamere,
kompasa, GPS, giroskopa ipd.) in programske opreme mobilnih naprav (običajno
operacijskega sistema in spletnega brskalnika). Oblikovalci in razvijalci (programerji) lahko
koristijo možnosti uporabe odprtih spletnih tehnologij in standardov, kot so HTML, CSS,
JavaScript idr. Na tak način omogočijo bogatejše interakcije in ponudijo možnosti, ki jih
lahko oglasi koristijo. Med njimi so:
● vkomponiran video ali avdio,
● animacije, ki se začnejo samodejno predvajati,
● možnost interakcij z dotiki,
● raba senzorjev, kamere, giroskopa, globalnega pozicijskega sistema (GPS) ipd.

Oglasi z obogateno vsebino, ki koristijo zgoraj omenjene možnosti, lahko uporabnikom
ponudijo napredne vsebine in načine interakcij z oglasi, kot so na primer:
-

virtualne predstavitve, npr. ogled oglaševanega izdelka z vseh strani (360° ogled) –
pogosto prisotno v oglaševanju avtomobilske in modne industrije,

-

prisotnost igrifikacije (ang. gamification), kar pomeni uporabo vzorcev, prisotnih v
igrah in njenih mehanizmih, in sicer z namenom, da se uporabnika pritegne k
aktivnemu sodelovanju,

-

oglasi, ki lahko dostopajo do GPS naprave uporabnika in prikažejo seznam najbližjih
oglaševanih lokacij,

-

video predstavitev oglaševanega izdelka ali

-

prikaz galerije oglaševanih izdelkov.

Slikovni primeri dobrih praks omenjenih oglasov so prikazani v nadaljevanju (slika 2–5).
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Slika 2: Primera oglasov, kjer je prisotna igrifikacija [65].

Slika 3: Primera oglasov, kjer je prisotna video vsebina [65].
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Slika 4: Primera oglasov, ki uporabljata GPS za prikaz oglaševanih lokacij v bližini
uporabnika [65].

Slika 5: Primera oglasov z galerijo [65].
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2.1.3. Metrike spletnega oglaševanja
Področje spletnega oglaševanja je precej široko in v mnogih pogledih, predvsem po zaslugi
tehnološke kompleksnosti in specifike domene, ne najbolje poznano, zato je smiselno
predstaviti ključne metrike tega področja. Razdelili smo jih na dve poglavji, in sicer na:
-

razlago in predstavitev kompenzacijskih modelov,

-

pregled in razlago metrik učinkovitosti oglaševanja.

2.1.3.1.Kompenzacijski modeli
Želja po učinkoviti porabi oglaševalnega prostora je oglaševalce in lastnike spletnih mest, kjer
je mogoče prikazovati oglase, pripeljala do dveh kompenzacijskih (ali poslovnih) modelov, ki
se najpogosteje uporabljajo v spletnem oglaševalnem prostoru. To sta načina določevanja cen,
ki temeljita na:
●

učinkovitosti: najpogosteje naveden kot metoda CPC (ang. cost per click; cena za
klik) ali CPA (ang. cost per action; cena za akcijo): cena za klik, prodajo, oddano
vlogo, tudi porazdelitev prihodkov (na primer: oglaševalec dobi odstotek od prodaje
oglaševanega izdelka ali storitve, če je uporabnik izvedel nakup (ali sklenil naročnino)
po kliku na oglas),

●

prikazih: najpogosteje naveden kot metoda CPM (ang. cost per mille; mille izhaja iz
latinščine in pomeni 1000, torej cena na tisoč prikazov oglasa) ali CPV (ang. cost per
view; cena za ogled), ki izraža ceno za 1000 prikazanih oglasov na izbranem
oglaševanem mestu znotraj določenega medija. Pod ta način spada tudi metoda
vnaprej določene cene (ang. fixed cost), kar pomeni, da oglaševalec plača
dogovorjeno ceno za prikaz oglasov za določeno časovno obdobje, kot je na primer en
dan (CPD – ang. cost per day; cena na dan), torej ne glede na število prikazov oglasov
in klikov nanj.

Poleg omenjenih so prisotne tudi druge cenovne metode, ki so večinoma specifične za
posebne formate oglasov. To so:
●

oglasi znotraj video vsebin: oglas se pojavi pred, vmes ali po predvajanem videu
znotraj predvajalnika,
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●

mobilni tekstovni oglasi (SMS ali MMS),

●

oglasi v družabnih omrežjih (na primer promovirane objave na Twitter ali Facebook
platformah),

●

individualni primeri, kjer npr. znane osebe promovirajo izdelke na svojih socialnih
omrežjih.

Poslovni modeli spletnega oglaševanja večinoma ostajajo nespremenjeni že vrsto let.
Običajno se cena obračunava glede na število prikazov ali klikov oglasa (CPM), kar pa bi se
lahko spremenilo, če bi npr. merili plačilo po angažiranosti uporabnika (ang. cost per
engagement), po marketinškem pripisu (ang. marketing attribution) vrednosti ali zadovoljstvu
uporabnika, pa tudi, če bi bolje razumeli te metrike, jih znali ustrezno meriti in jih ovrednotiti.
Z vse večjim proračunom za oglaševanje na spletu narašča tudi zanimanje in število raziskav
glede oglaševalskih akcij ter glede tega, kako dobro se oglasi obnesejo, kako jih uporabniki
dojemajo in kakšen je njihov dobiček glede na investicijo.
2.1.3.2. Metrike učinkovitosti oglaševanja
Poglavje zajema različne metrike, ki jih oglaševalci uporabljajo za namene boljšega
razumevanja delovanja oglasov v smislu razumevanja uporabniške interakcije in izkušnje
uporabnikov z oglasi ter vpliva oglaševanja na povečanje prihodkov ali prodaje (ang. return
on investment, ROI). Zaradi boljšega pregleda so različne metrike, vključno z njihovimi
angleškimi izrazi, razdeljene v več kategorij.

2.1.3.2.1. Prikazi oglasov
● Zahtevek za prikaz oglasa (ang. ad request/requested impression): zahteva, ki se ob
obisku uporabnika določenega spletnega mesta, kjer se prikazujejo oglasi, vzpostavi in
pošlje na strežnik, ki ponuja oglase.
● Ponujen prikaz oglasa (ang. served impression): ponujen oglas pomeni dogodek, ki
se zabeleži, ko je oglas uspešno dostavljen do uporabnika in prikazan na napravi.
● Razmerje med zahtevki in prikazi oglasov (ang. serve rate): zaradi različnih
razlogov se zgodi, da oglasi niso dostavljeni in prikazani, za kar so običajno krivi

12

Sedovšek, R. Vrednotenje uporabniške izkušnje v mobilnem oglaševanju.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

slaba povezava, raba tehnologij za blokiranje oglasov ali druge tehnične napake; serve
rate = ad requests/served impressions [%].
● Prikazani zahtevki, ki so bili videni (ang. (IAB) viewable impressions): ponujen
oglas, ki je bil v vsaj 30 % (za večje oglase4) oziroma 50 % prikazan v vidnem polju
uporabnika vsaj eno sekundo. Metriko je definiral konzorcij IAB (Internet Advertising
Bureau5). Za oglase na dnu vsebine obstaja manjša verjetnost, da jih bo uporabnik
videl.
● Seja (ang. session): aktivnost posameznega uporabnika oz. njegova interakcija,
sosledje njegovih dejanj z določeno vsebino; v našem primeru interakcija z oglasom
oz. oglaševano vsebino.
● Kliki na oglas (ang. clicks): število klikov na oglas. Iz klikov potem izvira metrika.
● Razmerje prikazov in klikov na oglas: ena najpogostejših metrik za merjenje
uspešnosti privlačnosti oglasa.
● Delež izhoda (ang. abandon rate): ko uporabnik zapre oglas brez interakcije.
● Delež izhoda na posameznih delih vsebine (ang. the percentage of exit from a screen).

2.1.3.2.2. Video metrike
Prisotnost video vsebin v oglasih je vedno bolj pogosta, oglaševalce pa običajno zanimajo
merljive metrike, predstavljene v nadaljevanju.
● Predvajanje videa (ang. video plays): število video predvajanj – vsakič, ko
predvajalnik začne predvajati video vsebino. To so lahko bodisi samodejna
predvajanja (ang. autoplay), v kolikor naprava oz. brskalnik ali medij to podpira,
bodisi predvajanje, ki ga sproži uporabnik (ang. user initiated).
● Utišanje videa (ang. video mutes): ko uporabnik klikne na gumb za utišanje zvoka
videa.
● Čas predvajanja videa (ang. video play time): čas, ko se je uporabniku predvajala
video vsebina.

4
5

Večji oglasi so oglasi, katerih velikost je vsaj 242.500 slikovnih pik (ang. pixels).
http://www.iab.com/
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● Delež v celoti predvajanih video vsebin (ang. video completion rate): delež
uporabnikov, ki so video pogledali v celoti (razmerje med številom ogledov in
številom uporabnikov, ki si je ogledalo celoten video).

2.1.3.2.3. Angažiranost uporabnikov
Oglaševalce pogosto zanima, koliko časa se uporabniki zadržujejo na oglasu in kako poteka
njihova interakcija, zato so pogosto v uporabi metrike, predstavljene v nadaljevanju.
● Angažiranost z oglasom: dogodek, ko je zabeležena interakcija uporabnika z
oglasom.
● Porabljen čas (ang. time spent): čas, ki ga je uporabnik preživel na ponujeni vsebini.
Opomba: Ta metrika je lahko zavajajoča, saj ima porabljen čas za različne vsebine
različen pomen. Pri vsebinah, katerih cilj je znan (ang. goal specific), primer je
denimo priročna aplikacija za prikaz vremenske napovedi, ima časovna spremenljivka
drugačen vpliv na angažiranost uporabnika kot pri manj ciljno usmerjenih, npr. pri
brskanju po spletu z namenom kratkočasenja, igranja iger, ogleda videa ali foto galerij.
Pri primerjavi in analizi rezultatov je to razliko potrebno ustrezno upoštevati.
● Čas, potreben za doseganje določenega cilja ali opravilo naloge.
● Število

komponent,

s

katerimi

je

uporabnik

operiral:

število

prebranih

člankov/komentarjev/vsebin, število ogledanih video vsebin ali fotografij, število
ogledanih izdelkov ipd.
Metrike angažiranosti se dobro dopolnjujejo z dogodki po meri, ki so različni (specifični)
glede na oglaševano vsebino in oglaševalcem omogočajo boljši vpogled v uporabniško
interakcijo z oglasi.

2.1.3.2.4. Dogodki po meri oziroma specifične akcije
Sem spadajo dogodki oziroma specifične akcije (ang. custom event occurences), ki jih z
interakcijo izvrši uporabnik. Glede na vsebino so različni, razdelimo pa jih lahko na:
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● obisk spletne strani (ang. website opens): uporabnik znotraj oglasa klikne na
povezavo, ki odpira oglaševano zunanjo spletno stran,
● ogled aplikacije v trgovini (ang. app store opens): uporabnik klikne na povezavo, ki
odpira oglaševano aplikacijo v izbrani trgovini z aplikacijami (npr. Apple App Store
ali Android Play Store),
● telefonski klic (ang. phone calls): telefonski klic, ki je bil izveden znotraj oglasa (klik
na oglaševano telefonsko številko),
● odprtje Twitter profila: uporabnik odpre oglaševani Twitter profil (npr.
oglaševanega podjetja);
● odprtje Facebook strani: uporabnik odpre oglaševano Facebook stran (npr.
oglaševanega podjetja),
● poslan formular (ang. form submission): uporabnik izpolni formular in pošlje
podatke,
● socialna priporočila oz. deljenje vsebine: uporabnik preko socialnih kanalov
priporoča oziroma deli oglaševano vsebino.

2.1.3.2.5. Beleženje konverzij
Konverzija je s strani oglaševalca definiran in želen dogodek, ki ga uporabnik izvede preko
oglasa. Pod konverzijo spadajo:
● rezervacija testne vožnje z avtomobilom,
● prenos aplikacije,
● prijava na prejemanje novic,
● nakup oglaševanega izdelka,
● ipd.
Oglaševalci beležijo konverzije (ang. conversions tracking), pogosto pa jih zanima odstotek
ponujenih oglasov, kjer se je konverzija zgodila (ang. impressions with conversion). Te
ločimo na:
-

organske konverzije (ang. organic conversion): za te dogodke ni povsem jasno, ali je
za njih kriva oglaševana vsebina,
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-

konverzije, ki jim lahko pripišemo vrednost (ang. attributed conversions):
konverzija, ki je zagotovo nastala kot posledica seje ponujenega oglasa.

2.1.4. Življenjski krog oglasa
Aktivnosti na internetu omogočajo tvorbo ekosistema spletnega oglaševanja, ki sestoji iz treh
strank:
●

uporabnik, ki brska po spletu ali uporablja aplikacijo na mobilni napravi,

●

založnik vsebin, ki objavlja vsebino na spletu, ali lastnik aplikacije,

●

oglaševalec, ki želi svoj produkt ali svojo storitev izpostaviti v obliki oglasov
obiskovalcem spletnih strani in uporabnikom aplikacij.

Oglaševalec, ki je večinoma podjetje (npr. Coca Cola, BMW ipd.), ponudnik storitev ali
organizacija, lahko najame kreativno agencijo (ang. creative agency) za zasnovo oglaševalske
kampanje. Ta agencija poskrbi, običajno s pomočjo drugih (pod)izvajalcev, za izdelavo
oglasov za različne medije (tisk, televizija, reklamni panoji ipd.), med katere spadata tudi
spletno oglaševanje in oglaševanje na mobilnih napravah. Oblikovalci nato oblikujejo oglas.
Mobilne oglase z obogateno vsebino (glej poglavje »2.1.2.1. Mobilno oglaševanje z
obogateno vsebino«, stran 8) lahko izdelajo s pomočjo primerne programske opreme, kot je
na primer Adobe Flash. Slednji je bil vrsto let zelo priljubljen na osebnih računalnikih in
prenosnikih ter je še danes ponekod tehnologija, ki se uporablja za izdelavo oglasov, ni pa
podprta na mobilnih telefonih podjetja Apple, zato se za te namene izdelave oglasov pogosto
uporablja (zaenkrat še) zahtevnejši način, tj. ročno ustvarjanje (pisanje) strukture (HTML),
pripadajočega sloga (CSS) ter logike interakcije (JavaScript). Omenjeni način omogoča
izdelavo oglasov, ki temeljijo na rabi standardnih, odprtih spletnih tehnologij, kot so HTML,
CSS in JavaScript, ki se lahko izvedejo v brskalniku. Na trgu je že prisotna programska
oprema, ki lajša delo in omogoča ustvarjanje omenjenih vsebin na preprost način preko
grafičnega vmesnika po t. i. principu WYSIWYG (ang. what you see is what you get), kar
pomeni ogled nastalih vsebin v realnem času.
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Nato ljudje, ki so zadolženi za proces delovanja oglasov (ang. ad ops ali ad operations),
poskrbijo za ustrezen pretok teh oglasov na platforme, namenjene za prenos oglasov od
oglaševalca do založnikov. To so platforme, kjer poteka izmenjava oglasov med naročnikom
(oglaševalcem) in založnikom, torej med medijem oz. gostiteljem oglasov, kjer se ti oglasi
prikazujejo.
Te platforme, ki so namenjene za izmenjavo oglasov, so platforme za povpraševanja (DSP) in
platforme za ponudbo oz. prodajo (SSP).
Na strani naročnikov imamo platforme za povpraševanje, imenovane DSP, ki so nadgradnja
in izboljšava oglaševalskih omrežij. Slednje imajo izjemno možnost, da ponudijo popolno
kontrolo za maksimizacijo učinka oglasov. Zmožnosti se konstantno dopolnjujejo in
izpopolnjujejo, tako da je mogoče obvladovati obogatene medije, video in njegove metrike,
metrike, ki prikazujejo, ali je bil oglas prikazan v vidnem polju uporabnika ali se je zgolj
prikazal na dnu vsebine, katere si uporabnik ni ogledal (ang. viewability), ipd.
DSP se uporabljajo za:
●

ponujanje oglasov,

●

optimizacijo ponujanja oglasov,

●

ponovno ciljanje uporabnikov,

●

dražbo oglasov v realnem času,

●

sledenje in pregled nad ponujenim oglasom.

Na drugi strani imamo SSP, platforme za dobavo in prodajo oglasnega prostora. Te platforme
večinoma uporabljajo večji spletni založniki z namenom avtomatizacije in optimizacije
prodaje njihovega spletnega medijskega prostora. S pomočjo platforme se povežejo na
dostopne oglaševalske vire (DSP, storitve za izmenjavo oglasov, oglaševalske mreže ipd.) in
nadzirajo porabo njihovega inventorija ter poskušajo maksimizirati dobiček.
SSP platforme so v podporo tržnikom, saj v veliki meri eliminirajo pogajanja pri prodaji
spletnega prostora, ki so bila tradicionalno v domeni ljudi, kar pa je lahko bil drag,
dolgotrajen in zamuden postopek.
Most med DSP in SSP predstavlja več možnosti in storitev, ki so se večinoma razvile v
zadnjih letih. Povezava je lahko neposredna, ko govorimo o partnerskem razmerju med
oglaševalcem in ponudnikom spletnega prostora. Med drugim gre v tem primeru za
17

Sedovšek, R. Vrednotenje uporabniške izkušnje v mobilnem oglaševanju.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

ekskluzivna razmerja in manj standardne oblike, torej za posebne formate in specializirane
oglaševalske kampanje.
Prenos lahko poteka neposredno in po vnaprej določeni ceni (ang. direct media buying) med
oglaševalcem in spletnim založnikom ali preko temu namenjenih oglaševalskih omrežij.
Izmenjave (nakup in prodaja) lahko potekajo tudi preko sistemov, ki s pomočjo širokega
nabora podatkov, zbranih s spletne strani o njihovih uporabnikih (ti se večinoma shranjujejo v
t. i. piškotke, ki jih v angleščino prevajamo s cookies), in z algoritmi strojnega učenja
poskušajo optimizirati prodajo in nakup oglaševalskega inventorija, tako da uporabnik pridobi
zanj čim bolj relevantne oglase. To so:
●

sistemi za izmenjavo oglasov,

●

sistemi ponudb v realnem času,

●

spletne dražbe (ang. online auctions).

V vseh primerih gre za precej podobne tehnološke platforme, ki igrajo vlogo posrednika in
poskušajo olajšati prodajo ter nakup oglaševalskega inventarja, tj. prostora na spletnih straneh
ali v aplikacijah, ki je namenjen prikazu oglasov.

Slika 6: Preprosta shema ekosistema spletnega oglaševanja.
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2.1.4.1. Oglaševalsko omrežje
Glavna naloga oglaševalskih omrežij je povezovanje oglaševalcev in spletnih založnikov.
Njihova naloga je zbiranje, kategoriziranje in prodaja oglaševalskega inventarja z namenom,
da oglaševalcem olajšajo proces nakupa prostora po vnaprej določeni ceni, katere osnovna
prodajna enota je 1000 prikazov posameznega oglasa (CPM). Oglaševalske mreže založnikom
omogočajo optimizacijo prodaje oglaševalskega inventarja, oglaševalcem pa boljši domet do
potencialnih strank, bodisi preko mrež, ki so optimizirane za ponujanje ogromne količine
oglasov po nizki ceni (ang. deliverying reach), bodisi preko mrež, ki omogočajo natančno
ciljanje uporabnikov glede na njihove značilke, npr. demografske ali geografske lastnosti ipd.

2.1.4.2. Sistemi ponudb v realnem času
Ti sistemi predstavljajo način, kjer se oglaševalski inventar kupuje in prodaja na osnovi
vsakega posamičnega prikaza oglasa. Zahteva po prikazu oglasa se vzpostavi, ko uporabnik
obišče spletno mesto, spletno stran ali aplikacijo, ki prikazuje oglase. Transakcija med
oglaševalcem in spletnim mestom je takojšnja in v večini primerov, kjer je povezava do spleta
nemotena, poteka v tako kratkem času [2], da uporabnik nima občutka zakasnitve oziroma
čakanja.
Nakup in prodaja potekata tako, da prodajalec oglasnega prostora ponudi svoj oglaševalski
inventar na razpolago preko SSP platform, oglaševalec pa v DSP platformi za povpraševanje
nastavi parametre, kot so na primer (najvišja) ponudbena cena, želen domet, demografske,
psihografske in geografske značilke ciljnih uporabnikov, njihove vedenjske navade na spletu
(npr. zgodovina obiskanih strani, spletni nakupi ipd.), želen lokalni čas uporabnika in vse, kar
dramatično izboljša efektivnost oglaševanja [11]. RTB algoritmi nato na podlagi teh želenih
parametrov oglaševalca, poznavanja spletnega mesta, kjer je oglaševalski inventar na voljo, in
s pomočjo dostopnih podatkov o trenutnem obiskovalcu tega mesta najdejo najprimernejši
oglas.
Imetniki spletnih mest, ki ponujajo oglaševalski inventar, tega običajno upravljajo in
nadzirajo z uporabo SSP platform. Te platforme lahko omogočajo, da na primer založnik
definira ceno za določen prostor znotraj oglaševalskega mesta, vnaprej določi ceno za
določenega oglaševalca ali pridrži prostor zgolj za vnaprej določenega oglaševalca.
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DSP platforme lahko s pomočjo tretjih strank (ang. 3rd-party), tj. ponudnikov oziroma
storitev, pridobijo podatke o uporabnikih. Omenjene platforme se ukvarjajo s profiliranjem
uporabnikov in so zmožne preko različnih mehanizmov, najpogosteje piškotkov, razkriti
precej zasebne podatke vedenjskih navad uporabnikov spletnih vsebin [12]. Te informacije so
uporabne za optimizacijo ponujanja oglasov točno določenim ciljnim uporabnikom (ang.
targeted advertising). Te informacije o uporabniku so predmet prodaje pri licitacijah sistemov
RTB.
RTB sistemi torej omogočajo uporabniško usmerjen pristop ponujanja oglasov. Posplošen
življenjski cikel oglasa, ki se ponudi preko RTB sistemov, je predstavljen v nadaljevanju.
1. Na spletnem mestu založnika se vzpostavi zahtevek za oglas.
2. Zahtevek potuje do sistemov za izmenjavo oglasov preko platforme za dobavo in

prodajo oglasnega prostora ali preko oglaševalskega omrežja.
3. Sistem za izmenjavo oglasov naredi poizvedbo na platformo za povpraševanje, kamor

se pošljejo podatki o uporabniku, na primer tip naprave, lokalni čas uporabnika,
lokacija ipd.
4. DSP lahko preko tretjih strank pridobi podatke o uporabniku, ki pripomorejo k

primernejšemu izboru oglasa.
5. Ko je ponudba dosežena, sistem za izmenjavo oglasov pošlje izbrani oglas do SSP, ki

omogoča, da se izbrani oglas prikaže na spletnem mestu založniku uporabniku, ki je (v
1. točki) podal zahtevo za oglas.
Celoten proces, od zahtevka do začetka prikaza oglasa uporabniku, je izveden v časovnem
intervalu do 100 ms [13].

Ko je oglas končnemu uporabniku prikazan na eno izmed potencialnih mest, ki je bodisi na
spletni strani bodisi znotraj aplikacije, lahko s pomočjo sodobnih spletnih tehnologij
(JavaScript) beležimo relevantne informacije. Pod te štejemo na primer:
●

tip naprave, operacijski sistem in različico brskalnika uporabnika, kateremu je bil
oglas ponujen,

●

informacijo, ali je bil oglas v vidnem polju uporabnika ali se je mogoče prikazal na
dnu vsebine, ki si je uporabnik ni ogledal (ang. viewability),
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●

informacijo o tem, kolikšen del oglasa je bil v vidnem polju (na primer: ali je bila
vidna zgolj polovica oglasa ali več),

●

informacijo, koliko časa je bil oglas v vidnem polju uporabnika,

●

informacijo, kako dolgo se je oglas (vsebina oglasa: besedilo, slike, video, logika za
interakcije) pretakal do uporabnika,

Več o tej temi je predstavljeno v poglavju »2.1.3.2. Metrike učinkovitosti oglaševanja«,
stran 12.
Ko uporabnik klikne oglas, lahko s pomočjo enakih tehnologij oglasi beležijo informacije, ki
ponazarjajo interakcijo uporabnika z oglasom. Pridobljene informacije so:
●

čas, ki ga uporabnik preživi na oglasu (v primeru oglasov, ki ponujajo interakcijo po
vsebini),

●

število ogledov slik v galeriji (če oglas vsebuje galerijo),

●

čas ogleda videa (če oglas vsebuje video),

●

premik vsebine po videu (če oglas vsebuje video).

Vse te informacije se zapišejo kot surovi podatki, ki se shranijo na strežnik, tam pa so na voljo
za razne analize, denimo za iskanje vzorcev, rabo podatkov v pomoč pri pisanju smernic za
oblikovanje in izdelavo oglasov, iskanje boljših kreativnih zasnov, ki imajo boljši učinek, ipd.

2.2. Izzivi in pretekle raziskave na področju spletnega
oglaševanja
Spletno oglaševanje ponuja ogromno zanimivih izzivov, s katerimi se soočajo kadri z
različnih področjih, med drugim s področja financ, računalništva, oblikovanja, grafične
tehnologije, oblikovanja, interakcije med ljudmi in računalniki, psihologije, strojnega učenja
(ang. machine learning), rudarjenja podatkov (ang. data mining) ipd.
V naslednjih poglavjih so predstavljeni izzivi z zanimivejših področij spletnega oglaševanja in
njihovi dosedanji dosežki. Izziv našega eksperimentalnega dela je najbližje izzivu »Vizualna
podoba in estetika oglasov«, s to izjemo, da se naše delo nanaša na različne oblikovne
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zasnove uporabniškega vmesnika, ki je prisoten pri interakciji z oglasi, in ne toliko na
vizualno podobo oglasa samega.

2.2.1. Analiza in napoved verjetnosti klikov na oglas
Pri poslovnih modelih oziroma cenovnih metrikah oglaševanja (podroben opis v poglavju
»Kompenzacijski modeli«), kot sta plačilo za klik (CPC) in plačilo za dejanje (CPA), je
napoved uspešnosti oglasa ključnega pomena pri napovedi pričakovanega prihodka s strani
založnika in porabe proračuna s strani oglaševalca.
Raziskave se po svoji naravi glede na format oglaševanja delijo na:
●

kontekstualno oglaševanje, tj. oblika ciljno usmerjenega oglaševanja, kjer sistemi
poskušajo samodejno ponuditi oglas, ki je glede na uporabnika in vsebino najbolj
primeren,

●

sponzorirane oglase spletnih iskalnikov, kjer sistem glede na iskalni niz uporabnika
najde najprimernejši oglas, plačan rezultat iskalnega niza,

●

zaslonsko oglaševanje: večinoma oglasne pasice različnih dimenzij na spletnih
straneh ali znotraj aplikacij, ki vsebujejo grafične elemente, slike, besedilo, video ali
zvok.

V primeru kontekstualnega oglaševanja in sponzoriranih oglasov je izziv najti oglas, ki
najbolj sovpada v kontekst spletne strani ali pa se najbolje ujema z iskalnim nizom
uporabnika (prikaz sponzoriranih oglasov poleg rezultatov iskalnega niza) [14][15].
Pri zaslonskem oglaševanju so izzivi precej drugačni. Ko govorimo o uspešnosti oglasa,
najpogosteje govorimo o verjetnosti, da uporabnik klikne nanj, torej o metriki CTR, ki je v
odstotkih izraženo razmerje med številom prikazov oglasa in številom klikov nanj.
Velik vpliv na verjetnost, da uporabnik klikne na oglas, ima prostor, kjer se oglas pojavi, kar
posledično pomeni, da bo isti oglas lahko imel različen CTR glede na prostor prikaza, torej
bolj ali manj izpostavljena mesta za prikaz oglasov na spletnih straneh ali v aplikacijah. To je
hkrati tudi razlog, da se CTR lahko bolj uspešno predvidi šele na večji količini podatkov
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(prikazov), hkrati pa to pojasnjuje dejstvo, zakaj je težko predvidevati CTR za nove oglase
[16].
Vizualna podoba oglasa (kreativa) je pomemben faktor njegove uspešnosti, ko govorimo o
CTR, vendar pa je na tem področju relativno malo raziskanega. Šele leta 2012 so Azimi et. al.
[17] in Cheng et. al [18] bili med prvimi, ki so v svoji raziskavi uporabili sistematičen,
podatkovno usmerjen pristop za pridobitev in analizo multimedijskih značilk oglasov. Slednje
so primerjali z njihovimi metrikami uspešnosti. S tem so naredili seznam vizualnih značilnosti
oglasov, ki imajo največji vpliv na verjetnost, da uporabnik klikne nanje. S pomočjo tega so
nato pripravili eksperiment, kjer so poskušali predvideti verjetnost uspešnosti oglasa.
Raziskava je bila narejena na statičnih slikah oglasov in ni vključevala animiranih oglasov,
končni rezultat pa so priporočila glede barvnega kontrasta, harmonije barv, nasičenosti
elementov, dolžine besedila ipd.
Zgoraj omenjeno delo sta Rod Petrovič in Lorand Dali v podjetju Celtra še nadgradila, saj sta
poleg multimedijskih značilk, izvzetih iz slik oglasov, za vhodne podatke uporabila še ostale
karakteristike oglasov, narejenih s Celtrinim6 orodjem. Orodje omogoča izdelavo oglasov s
tehnologijami HTML, CSS in JavaScript, ki so odprtega formata in omogočajo preprost
pregled nad metapodatki vsebine. Tako sta lahko pridobila podatke o oglasu, kot so velikost,
razmerje med širino in višino, tip naprave (pametni telefon ali tablični računalnik), kjer naj bi
se oglas prikazal, prisotnost animacije, število komponent in akcij. Iz slikovne analize slik
oglasov sta pridobila podatke o svetlosti, barvitosti, barvni nasičenosti (ang. saturation),
kontrastu in barvnih odtenkih (ang. hue). S tem sta uspela izboljšati napoved verjetnosti
klikov na oglas [19].

2.2.2. Ignoriranje oglasov
Kar hitro po tem, ko so se na spletu pojavile oglasne pasice, so se razširile študije, kako
uporabnik dojema komercialno vsebino na spletu. Tako se je v drugi polovici 90. let
prejšnjega stoletja pojavil izraz banner blindness (oglaševalska slepota), ki ponazarja dejstvo,
da uporabniki oglase pogosto ignorirajo [20-22][5] in jih hitro pozabijo [21].

6
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S pomočjo testiranja uporabnosti spletne strani je bilo razvidno, da uporabniki ignorirajo jasne
dele spletnih strani, ki proporcionalno izstopajo od ostale vsebine. Tako so testirani
uporabniki ignorirali pasico, velik rdeč kvadrat, ki je od ostale vsebine preveč izstopala,
četudi je vsebovala informacijo, ki so jo uporabniki iskali [20].
V omenjeni raziskavi, ki so jo zasnovali Beneway in ostali [20], so uporabniki na spletnih
straneh iskali informacije, kot je denimo naslov elektronske pošte določenega hotela. Izkazalo
se je, da je tista skupina, ki je morala odgovor poiskati preko klika na velik rdeč kvadrat, torej
na oglasno pasico, ki je vsebovala bližnjico do vsebine, bila manj uspešna kot skupina, ki je
do odgovora prišla preko klasičnih navigacijskih povezav na spletni strani. Ena izmed možnih
razlag avtorjev študije je bila, da uporabniki sčasoma razvijejo čut, da prepoznajo reklame na
spletni strani in jih avtomatsko, skoraj podzavestno, ignorirajo.
S podobnimi problemi se srečujejo tudi pri drugih oblikah spletnega oglaševanja, ne zgolj pri
zaslonskem oglaševanju, temveč tudi pri prikazu plačljivih oglasov (rezultatov) v spletnih
iskalnikih [23].
Novejših raziskav na to temo je veliko, saj lahko s sistemi, ki omogočajo sledenje premikom
oči, beležimo vsak premik očesa (roženice) in posledično njegov pogled na zaslonu. Tako je
možno preveriti, kje in kaj so ključni elementi, ki jih uporabniki vidijo oziroma ignorirajo pri
uporabi spletne strani, s tem pa je omogočena identifikacija pozicij, primernih za oglasne
pasice [24].
Večina teh študij je bila sicer zasnovana na osebnih ali prenosnih računalnikih in ne na
mobilnih napravah, a z napredkom tehnologije jih je v prihodnje mogoče pričakovati več tudi
na tem področju. Ni dvoma, da je oglase na manjših zaslonih težje ignorirati.
Če so slednji relevantni glede na iskalni niz uporabnika (vsaj na področju prikaza plačljivih
oglasov spletnih iskalnikov), se uporabniška izkušnja s pomočjo oglasov lahko tudi izboljša.
Ne samo, da uporabniki teh oglasov ne ignorirajo, temveč z njihovo pomočjo lahko hitreje
pridejo do želenih informacij [25]. Omenjena dejstva glede ignoriranja oglasov oglaševalce in
oblikovalce silijo v kreativne inovacije, kako oglase preoblikovati tako, da vedno znova
pritegnejo pozornost obiskovalcev z različnimi oblikovnimi zasnovami, s formati, z
dimenzijami ali s postavitvami, kjer so oglasi običajno postavljeni.
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2.2.3. Vizualna podoba in estetika oglasov
Raziskave kažejo na to, da se uporabniki raje rokujejo z uporabniškimi vmesniki, ki se jim
zdijo estetsko privlačni že na prvi pogled. Take dojemajo kot bolj uporabne in lažje za
uporabo [26-27]. Prav tako je iz raziskav razvidno, da je vpliv estetike pomembna
karakteristika dobre uporabniške izkušnje [36] in da igra pomembno vlogo pri prvem vtisu, a
je njen vpliv manjši pri kasnejši rabi oz. bolj izkušenih uporabnikih, ki so z vsebino že
seznanjeni [28].
Zanimivi so izsledki raziskave faktorjev vpliva na pozornost uporabnikov, ki so izpostavljeni
oglasom. Nasproti s splošnim prepričanjem, da animacije pritegnejo pozornost uporabnikov
(v primerjavi s statičnimi pasicami), izsledki raziskave [29] kažejo na negativen vpliv
animacij na pritegnitev pozornosti, pa tudi na zmožnost uporabnika, da si zapomni oglaševano
vsebino oglasa. Do rezultatov so znanstveniki prišli s pomočjo sistemov za sledenje premika
oči uporabnikov pri brskanju po spletnih straneh.
Do podobnih izsledkov so prišli pri raziskovanju tipičnih, utripajočih animacij, ki se
pojavljajo v mobilnih oglasih. Rezultat je bil, da animacije negativno vplivajo na uporabniško
izkušnjo in zmanjšujejo samo učinkovitost, saj si uporabniki, ki so bili izpostavljeni tem
oglasom, slednje slabše zapomnijo [30].
Na veliko presenečenje obstaja le malo raziskav na temo vpliva estetike in dojemanja lepote
mobilnih uporabniških vmesnikov na zadovoljstvo potrošnikov ali njihovo lojalnost. Cyr,
Head in Ivanov [31] so odkrili, da ima estetika oblikovanja pomemben vpliv na dojemanje
uporabnosti, nezahtevnost uporabe (ang. ease of use) in zadovoljstvo uporabe, vse to pa ima
močan vpliv na lojalen odnos do mobilnih storitev. Nasprotno pa so v raziskavi odkrili [32],
da niso zaznali omembe vrednega vpliva oblikovanja na dojemanje mobilnih komercialnih
vsebin. Drži sicer, da je bila ta raziskava izvedena leta 2003 v obliki vprašalnika, kar ni
najbolj primerna oblika za vrednotenje oblikovanja spletnih produktov. Na splošno je bolj
malo raziskanega na področju vpliva estetike pri dojemanju in rokovanju z interaktivno
vsebino na mobilnih napravah. Predpostavljamo, da zato, ker je ta težje merljiv [35].
Ker je področje zanimivo z vidika oblikovanja samega in ima brez dvoma posledice na
uporabniško izkušnjo pri rabi produktov in storitev, je smiselno pregledati izsledke sorodnih,
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a širših raziskav, ne zgolj na področju tehnologije mobilnega oglaševanja, temveč na splošno
na področju uporabniških vmesnikov v komercialnih vsebinah. Pri tem lahko potegnemo
vzporednice med spletnimi produkti in oglasi z obogateno vsebino, ki lahko vsebujejo precej
splošne elemente, kot so galerija, video, zemljevid, navigacija po vsebini ipd.
Na širšem področju je mogoče najti več raziskav, ki podpirajo hipoteze, da produkte, ki so
vizualno privlačnejši, uporabniki dojemajo kot lažje in bolj prijetne za uporabo [34-36], kar
pa so izpopolnili v novejši raziskavi [37], kjer so dokazali, da zgolj privlačen uporabniški
vmesnik ni dovolj, če je kot tak neuporaben. Poudarjajo pomen uporabnosti uporabniških
vmesnikov, saj uporabniki vmesnike, kjer je uporabnost brezhibna, dojemajo tudi kot estetsko
privlačnejše.
Četudi so na voljo raziskave, kjer so se raziskovalci ukvarjali z ugotavljanjem vpliva estetike
in merljivostjo uporabnosti posameznih vmesnikov, je le malo tistih, ki pod drobnogled
vzamejo vizualne karakteristike različnih oblikovnih zasnov uporabniških vmesnikov z enako
funkcijo in poskusijo dojeti te značilke ter odgovoriti na vprašanje, zakaj je določen
uporabniški vmesnik bolj primeren od drugega.

2.2.4. Ostali izzivi
V spletnem oglaševanju je še več zanimivih izzivov, s katerimi se soočajo ljudje z različnih
področjih.
-

Že v poglavju »2.1.4.2. Sistemi ponudb v realnem času« opisani načini nakupa

in prodaje oglasov ponujajo ogromno izzivov, saj je v zelo kratkem času, do 100 ms,
na podlagi podatkov, ki so na voljo o uporabniku, spletnem mestu in oglasih, potrebno
izbrati čim bolj primeren oglas z namenom optimizacije stroškov in prihodkov.
-

Odkrivanje prevar (ang. fraud detection): pogosto se industrija ukvarja z

zaznavo nenamernih klikov na oglas. To pomeni, da uporabnik klikne na oglas
pomotoma ali pa na oglas klikajo roboti oz. uporabniki, ki konkurenci želijo škodo
(jim povzročajo strošek plačila klikov na oglas). Prav tako obstajajo škodoželjne
aplikacije, ki uporabnikom ponujajo ogromne količine oglasov, ki so sicer izven
vidnega polja, postavljeni tako, da jih uporabnik ne vidi (lahko so postavljeni pod
trenutno vsebino). Njihov namen je monetizacija aplikacije (nekaterim spletnim
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mestom in aplikacijam so edini vir preživetja prihodki od oglaševanja); podrobnosti
teh izzivov lahko najdemo v [38][39].
-

Sledenje konverzijam (ang. conversion tracking) in pripisovanje vrednot (ang.

attribution tracking) oglasom: težko je ugotoviti, ali je nakup oglaševanega izdelka
dejansko bil posledica izpostavljenosti oglasa uporabniku, saj se le redko kdo odloči
za takojšnji nakup po kliku na oglas, ki oglašuje določen izdelek. Lahko se zgodi, da
uporabnik na poti v službi na mobilni napravi klikne na oglas ali oglas zgolj vidi, za
nakup pa se odloči kasneje, na drugi napravi. Težko je določiti, v kolikšni meri je
oglaševanje pripomoglo k boljšim poslovnim rezultatom.
-

Beleženje in vrednotenje ostalih metrik (poglavje »2.3.2. Metrike učinkovitosti

oglaševanja«: med njimi so na primer metrike možnosti vidnosti oglasa, ki poskušajo
določiti, ali se je oglas pokazal v vidnem polju uporabnika, kolikšen del je bil
uporabniku izpostavljen in koliko časa.

2.3. Uporabniška izkušnja
Uporabniška izkušnja oziroma uporabniško doživetje je proces doživljanja, dojemanja in
odzivov osebe pri interakciji s podjetjem, z njihovo storitvijo ali s produktom.
Za primer vzemimo razvoj načrtovanja osebnih prevoznih sredstev in vpliv napredka na
uporabniško izkušnjo. Spomnimo se, prvotna osebna sredstva niso bili avtomobili, temveč
konji in kočije. Šele vrsto let kasneje je Henry Ford razvil avtomobil, primeren za masovno
proizvodnjo. Sprva je z večino možnosti avtomobila bilo potrebno opravljati ročno: zagon,
sklopke, menjava prestav, odpiranje oken ipd. Skozi leta inovacij pa imamo uporabniki na
voljo kopico možnosti in funkcionalnosti, ki nam lajšajo vsakodnevno interakcijo z
avtomobili, kot so na primer:
● avtomatski menjalnik,
● zmožnost avtomatskega odpiranje oken,
● nadzorna plošča z možnostjo prikaza informacij,
● navigacijski sistemi,
● senzorji in ostali pripomočki za parkiranje,
● vzmetenje, ki se prilagaja uporabniku,
● sistemi za preprečevanje nesreč,
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● sistemi za razvedrilo,
● zmožnost govorne interakcije s sistemom (ang. voice-user interface, VUI),
● avtomobili na električni pogon,
● prvi primeri avtomobilov, ki so pri vožnji skorajda povsem avtonomni (ang. selfdriving cars).

Avtomobilska industrija je le ena izmed mnogih, katerih razvoj stremi k izboljšavam z
namenom zagotavljanja čim večjega zadovoljstva uporabnikov, termin user experience pa se
je oblikoval šele konec 90. let prejšnjega stoletja.
Glavni razlog za njeno priljubljenost je predvsem porast strojne opreme, kot so zmogljivejši
računalniki, prenosni računalniki, pametni telefoni, tablični računalniki, pametne zapestne ure
in ostali predmeti, ki lahko medsebojno komunicirajo in so povezani v splet (t. i. internet of
things). Priljubljenost se je povečala tudi zaradi bogate programske opreme, spletnih in
mobilnih aplikacij, ki so postale naš vsakdan, saj z njimi dnevno preživimo ogromno časa [2].
Kakovost dobro načrtovane uporabniške izkušnje je pogosto med glavnimi razlogi, da se
(ponovno) odločimo za uporabo določenega produkta ali storitve, hkrati pa predstavlja
izjemno konkurenčno prednost pred podobnimi alternativami.
Načrtovanje uporabniške izkušnje ni zgolj domena oblikovanja in računalništva oz.
natančneje domena interakcij med ljudmi in računalniki, temveč je v veliki meri tesno
povezano tudi z ostalimi področji, kot so kognitivne znanosti (antropologija, filozofija,
psihologija ipd.), sociologija in statistika.
Ta pojem ima za različne ljudi različen pomen, a za večino strokovnjakov, ki se ukvarjajo z
načrtovanjem uporabniške izkušnje, je skupen primarni interes zasnove boljših produktov
[40]. Za načrtovalce, oblikovalce in razvijalce (spletnih) produktov je to proces (ne zgolj
enkratno opravljeno delo), ki teži h konstantnim izboljšavam, slednje pa pripomorejo k čim
boljšemu dojemanju, obnašanju in zadovoljstvu uporabnikov njihovega produkta.
Zaslediti je mogoče več definicij pomena in obsega, kaj vse spada vanjo, a večina se strinja,
da je UX dinamična, odvisna od konteksta in subjektivna [40]. Besedna zveza user experience
se je pojavila v sredini 90. let prejšnjega stoletja [41], zasluge za to pa ima svetovno znani
kognitivni psiholog in računalničar Don Norman, ki se je takrat zaposlil v podjetju Apple in si
nadel naziv načrtovalec uporabniške izkušnje (ang. user experience architect), s čimer je sam
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poimenoval širok nabor aktivnosti, s katerimi se je ukvarjala njegova ekipa. Med te aktivnosti
spadajo industrijsko grafično oblikovanje, uporabniški vmesniki, interakcije, priročniki in
navodila. Kasneje je soustanovil podjetje Nielsen Norman Group, ki se ukvarja s
svetovanjem, poučevanjem in z raziskavami na področju uporabniške izkušnje. Slednjo
definira tako: »Uporabniška izkušnja obsega vse vidike interakcije uporabnika s podjetjem, z
njegovimi storitvami in izdelki.«
»User experience encompasses all aspects of the end-user's interaction with the company, its
services, and its products.« [42]

Definicija, ki jo določa mednarodni standard, ISO normativa o ergonomiji interakcij
človeškega sistema (ang. ergonomics of human system interaction), ISO FDIS 9241-210 [43],
pa se glasi: »Dojemanje in odzivi posameznika, ki so posledica uporabe in/ali pričakovane
uporabe izdelka, sistema ali storitev.« (»A person's perceptions and responses that result from
the use and/or anticipated use of a product, system or service.«)
Načrtovanje uporabniške izkušnje je področje, kjer so raziskave na področju potrošnika
ključnega pomena in stremijo k iskanju odgovorov na vprašanja, predstavljena v nadaljevanju.
● Kaj želi uporabnik?
● Zakaj potrebuje produkt?
● Zakaj želi naš produkt?
● V čem je naš produkt boljši (od konkurence)?
● Kako lahko naš produkt pomaga uporabniku pri doseganju njegovega cilja?
V našem eksperimentalnem delu smo skozi iterativni proces zasnove mobilne foto galerije
poskušali vrednotiti uporabniško izkušnjo in jo izboljšati s preverjanjem različnih gest za
interakcijo ter s prikazom različnih oblikovnih zasnov za prikaz navodil na zaslonu. S tem
smo želeli povečati angažiranost in izboljšati uporabnost.
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2.3.1. Uporabnost
Uporabnost je kvalitativna lastnost, s katero ocenimo, kako preprost je produkt (mobilna
aplikacija, spletna stran, programska oprema, orodje, naprava, proces ali kar koli, s čimer se
uporabnik rokuje) za uporabo.
Definicija, ki jo določa mednarodni standard, ISO normativa o ergonomiji interakcij
človeškega sistema (ang. ergonomics of human system interaction), ISO FDIS 9241-210 [43],
se glasi: »[Uporabnost] določa, do kolikšne mere je storitev, sistem ali izdelek uporaben za
določene uporabnike za doseganje točno določenih ciljev na učinkovit, uspešen in zadovoljiv
način v določenem kontekstu uporabe.«
(»Extent to which a system, product or service can be used by specified users to achieve
specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.«)
Jakob Nielsen, soustanovitelj že omenjenega podjetja Nielsen Norman Group, uporabnost
definira kot večdimenzionalno lastnost, ki je tipično povezana s petimi atributi [44], naštetimi
v nadaljevanju.
●

Učljivost (ang. learnability): Kako preprosto lahko uporabnik opravi osnovne naloge,
ko se prvič srečuje z uporabniškim vmesnikom?

●

Učinkovitost (ang. efficiency): Ko se uporabnik nauči delovanja z vmesnikom, kako
hitro lahko opravlja naloge?

●

Zapomljivost (ang. memorability): Ko se uporabnik po določenem času ponovno
sreča z vmesnikom, kako hitro znova postane spreten?

●

Napake (ang. errors): Koliko napak naredi uporabnik, kako resne so te napake in
kako preprosto lahko obnovimo podatke oz. popravimo nastalo stanje?

●

Zadovoljstvo (ang. satisfaction): Kako prijetna je uporaba sistema?

Poleg uporabnosti je smiselno izpostaviti tudi korist (ang. utility).
Razlog je enostaven: če je produkt enostaven za uporabo, a nikomur ne koristi, potem to ni
dober produkt, prav tako pa ni dobro, da imamo fenomenalno tehnološko rešitev, a je nihče ne
zna uporabljati.
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Potrebno je torej zagotoviti oboje, korist, kar pomeni zagotoviti funkcionalnosti, ki jih
uporabnik potrebuje, in uporabnost, torej enostavnost teh funkcionalnosti in prijetnost
njihove uporabe.

2.3.2. Uporabniška izkušnja v spletnem oglaševanju
Pri interakciji s (z mobilnimi) sistemi velja za najboljšo uporabniško izkušnjo tista, ki je
vodena, povezana s čustvi in jasno spodbuja uporabnika k izvedbi določene naloge. Na
izkušnjo pa vpliva več dejavnikov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.
-

Zaupanje in verodostojnost vira: prepoznavnost, vizualna podoba, oblika, besedilo
in načini interakcij najmočneje vplivajo na zaupanje uporabnika [45].

-

Vizualna kompleksnost: Youtubov raziskovalni laboratorij za uporabniško izkušnjo
ugotavlja, da imajo uporabniki raje manj kompleksne dizajne in dizajne spletnih
vsebin, s katerimi so že seznanjeni [46].

-

Uporabnost in dostopnost [47].

-

Vpliv estetike [28][35][48].

-

Tip vsebine: rezultati raziskav govorijo v prid video vsebinam, ker na spletu
podaljšujejo porabljen čas uporabnika, približujejo produkt uporabniku pri
elektronskem nakupovanju in posledično vlivajo več zaupanja, kar vpliva na
povečanje števila nakupov preko spleta [49].

-

Čustva [36].

Številne študije primerov potrjujejo, da boljše tehnične lastnosti, kot so hitrost povezave,
hitrost brskalnikov, struktura dokumenta, velikost gradnikov ipd., izboljšujejo uporabniško
izkušnjo, zmanjšujejo obratovalne stroške in posledično povečujejo prihodke [50-52].
V veliki meri je uporabniška izkušnja odvisna od zmožnosti in načina rokovanja z napravo, za
kar so na voljo različne geste, ki jih naprava lahko razume. Geste nam hkrati omogočajo
svobodno izbiro pri oblikovanju interakcij, saj lahko za opravljanje določene naloge na
pametnem telefonu uporabimo dotik z enim ali dvema prstoma oz. moramo s prstom potegniti
po zaslonu v različne smeri ipd.
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2.3.3. Geste za interakcijo uporabniških vmesnikov pri zaslonih, občutljivih
na dotik
V spodnji preglednici so predstavljene uporabniške geste, s katerimi je možno komunicirati z
uporabniškim vmesnikom preko zaslona, občutljivega na dotik (ang. touchscreen user
interface).
Preglednica 2: Seznam osnovnih uporabniških gest za interakcijo z napravami, ki imajo
zaslon, občutljiv na dotik [53].
Dotik

Hiter (in kratek) dotik zaslona s

ang. tap

prstno konico.

Dvojni dotik

Dva hitra, zaporedna dotika zaslona

ang. double tap

s prstno konico.

Poteg

Premik konice prsta po zaslonu brez

ang. drag

izgube stika.

Hiter

poteg Hiter poteg s prstno konico po

(oplazenje)

površini zaslona (oplazenje).

ang. swipe/flick

Stisk

Dotik površine zaslona z dvema

ang. pinch

prstoma in pomik prstov skupaj.
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Razteg

Dotik površine zaslona z dvema

ang. spread

prstoma in premik prstov narazen.

Pritisk

Daljši

ang. press

konico.

Zasuk

Dotik površine z dvema prstoma in

ang. rotate

premik v smeri urinega kazalca ali

dotik

zaslona

s

prstno

v obratno smer.

Standard HTML sam po sebi ne vključuje omenjenih gest, vendar omogoča tehnično
implementacijo teh. Na primer: standard omogoča zaznavo dotika, dogodek touchstart,
konec dotika, touchend, premik, touchmove, preklican premik, touchcancel, ki je
lahko posledica različnih vplivov. Omenjeni dogodki so opremljeni z metapodatki, med
drugim s koordinatami dotika na zaslonu, prav tako je znan čas dogodkov, kar posledično
omogoča izračun drugih gest. Dvojni dotik denimo lahko definiramo kot zaporedje dogodkov
touchstart, touchend, touchstart, touchend, pri čemer mora biti čas med njimi
zelo kratek, koordinate pa podobno blizu (zaradi natančnosti občutljivega zaslona in velike
gostote slikovnih pik je namreč skorajda nemogoče, da imata dva zaporedna dotika identične
koordinate).
Na podoben način lahko definiramo tudi ostale geste, pri čemer je smiselno poudariti, da je
izbor spremenljivk, v tem primeru čas med sosledjem dogodkov in koordinatami dotikov,
odvisen od avtorjev implementacije (razvijalcev in/ali oblikovalcev).
Več o dogodkih dotika zaslona in njihovi tehnični implementaciji v standard HTML si lahko
preberemo v njihovi specifikaciji [54].
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V eksperimentalnem delu smo podrobneje raziskovali vpliv različnih gest pri interakciji z
mobilno foto galerijo, kjer je tehnična implementacija gest, ki smo jih preverjali, tudi
podrobneje opisana.

2.3.4. Uporabniški vmesnik in uporabniška izkušnja v mobilnem
oglaševanju
Kot že omenjeno, na uporabniško izkušnjo pri interakciji z mobilno napravo vplivajo številni
faktorji. Med najpomembnejšimi so zmožnost obujanja pozitivnih čustev [35], dostopnost
(ang. accesibility) [55], estetska privlačnost [27-28], angažiranost uporabnika [36][56-57],
intuitivnost (oblikovne zasnove uporabniškega vmesnika) [58] in seznanjenost (ang.
familiarity) [59]. Dober uporabniški vmesnik uporabnikom zagotavlja boljšo in lažjo
uporabnost [60], lažje dokončanje/opravljanje nalog (ang. completion rate) in druge prednosti
[57]. Oglaševalci se trudijo pridobiti pozornost uporabnikov, nato pa zadržati njihov obisk na
oglaševanih vsebinah s pomočjo povečanega števila ogledov vsebine (strani, fotografije,
video ipd.), storjenih akcij oziroma z ostalimi stvarmi, ki se potencialno odražajo v boljših
marketinških rezultatih. Ker se investicije v spletno oglaševanje skokovito povečujejo, za
mobilno oglaševanje je bilo npr. v letu 2014 namenjenih kar 7,1 milijarde dolarjev, kar
predstavlja 25 % letnega prihodka oglaševalske industrije v ZDA [61], se poraja vedno večja
zahteva po bolje oblikovanih in tehnično dovršenih mobilnih oglasih z namenom optimizacije
njihovega potenciala.
Pri dobrih praksah načrtovanja primernega uporabniškega vmesnika, predvsem za mobilne
naprave, kjer je raba naprav precej odvisna od konteksta in lahko zunanji vplivi hitro
postanejo moteči, so raziskovalci z univerze v Waterlooju [62] primerjali rabo gest hiter
pritisk, oplazenje in fizično premikanje naprave (tap, swipe in move) za namene interakcije.
Med posameznimi gestami niso opazili nobene statistično značilne razlike med odzivnimi časi
uporabnikov. Raziskava je potekala pod različnimi pogoji. Ko so bili uporabniki v gibanju
(hoja) ali pa so sedeli, so bile njihove interakcije z napravo lahko bolj fokusirane, saj so imeli
oči nemoteno usmerjene vanjo. Iz podobne raziskave [63], kjer so sodelovale osebe, ki pred
tem niso bile posebej seznanjene z delovanjem naprav, občutljivih na dotik, in so za namen
raziskave morale z napravo operirati z gestami swipe in tap, je bilo razvidno, da so
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posamezniki sprva sicer imeli težave, vendar so po prikazu primernih, interaktivnih navodil,
hitro usvojili osnove delovanja naprave in so, neodvisno od potrebne geste, zlahka operirali z
napravo [63]. Izsledki raziskav so zanimivi predvsem z vidika domnevne intuitivnosti
uporabniškega vmesnika, kar je za mnoge oblikovalce in razvijalce samoumevno, vendar raba
le ni tako preprosta za ljudi, ki se s tovrstnimi napravami srečujejo prvič. Raziskava hkrati
razkriva, da je s pomočjo primerno zasnovanih navodil učenje hitro in učinkovito, kar se
dobro ujema z rezultati naše druge raziskave. Raziskava, ki je bila izvedena na univerzi v
Washingtonu [29] s finančno podporo Googla, prav tako opozarja na pomembnost merjenja
uporabniških preferenc z namenom zasnove boljših produktov. Z namenom znižanja stroškov
tradicionalnega načina izvajanja testiranja uporabnikov so v raziskavi uporabili delno
avtomatizirano metodo, kjer so različne oblikovne zasnove v kombinaciji s pripadajočimi
nalogami ponudili uporabnikom preko storitev za distribucijo trga dela, kot je Amazonov
Mechanical Turk (spletna storitev, kjer lahko kdor koli objavi preproste naloge, ki jih
uporabniki opravijo v zameno za denar – običajno so ti zneski precej nizki). Podobno
metodologijo smo uvedli tudi sami in je podrobneje opisana v eksperimentalnem delu.
Še ena raziskava, ki nas je navdihnila in imela velik vpliv na naš eksperimentalni del, je bil
poskus identificiranja kazalcev težav v uporabnosti pri rabi programske opreme za namene
ustvarjanja (ang. creation-oriented applications) [10], kjer je izvedba pokazala visoko
korelacijo med težavami uporabnosti, pridobljenimi iz dnevniških datotek, in tradicionalnim
študijem uporabnosti programske opreme. Udeleženci raziskave so sicer opravljali naloge z
uporabo programa Google SketchUp 3d in Adobe Photoshop na namiznih računalnikih.
Eksperiment je bil močno odvisen od konteksta [40], v sorodnih raziskavah pa so bile
prikazane bistvene razlike med študijami uporabnosti mobilnih naprav, izvedenimi v
laboratoriju, in tistimi, ki so bile izvedene v realnih situacijah [64], kar poudarja dejstvo, da
nadzorovani laboratorijski testi sami po sebi niso zadostni, saj niso dobra upodobitev realnega
vedenja uporabnikov v njihovem naravnem okolju [65].
Glede na pomembnost uporabniške izkušnje pri interakciji z mobilnimi napravami in ostalimi
digitalnimi produkti je smiselno pričakovati porast kvalitetnih raziskav na področju vpliva
uporabniških vmesnikov na uporabniško izkušnjo, ne samo v oglasih z obogateno medijsko
vsebino, temveč tudi na splošno.
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2.3.5. Vpliv navodil na uporabniško izkušnjo pri interakciji z vmesnikom
Ker je nejasen uporabniški vmesnik eden izmed pogostejših vzrokov za frustracije
uporabnikov, je razumevanje vpliva različnih oblikovnih zasnov oziroma vzorcev za prikaz
navodil pomembno področje, ki ga je smiselno bolje razumeti in raziskati.
V eksperimentalnem delu smo se v drugi raziskavi osredotočili na oblikovne zasnove
predstavitve navodil za manj standarden način navigacije po mobilni foto galeriji. Navodila je
možno predstaviti na različne načine, identificirali in podrobno raziskali pa smo štiri, za
katere smo domnevali, da so za navigacijo po foto galeriji bolj primerni.

2.3.5.1. Navodila v obliki ikon
Ikone so ena izmed pogostejših oblikovnih načinov, s katerimi lahko ponazorimo navodila.
Čeprav je raba ikon v uporabniških vmesnikih zelo pogosta in je zaradi njihove majhne
velikosti, sploh na mobilnih zaslonih, precej praktična, pa lahko trpi njihova splošna
prepoznavnost [66-67]. Prav tako so bile dokazane precejšnje razlike prepoznavnosti in
učinkovitosti ikon med različnimi starostnimi skupinami [66][68]. Že dolgo nazaj je bilo
dokazano, da so preproste ikone, to so ikone, ki jih je mogoče razlikovati zgolj po temeljnih
značilkah, uporabnikom v pomoč, kompleksnejše pa niso nič boljše od naključnih kvadratov
[69].

2.3.5.2. Animacije
Podobno kot za ikone velja tudi za animacije, vendar imajo te določene prednosti.
Dinamika v uporabniških vmesnikih in mobilnih vsebinah je primernejša za vzbujanje
pozornosti v primerjavi s statičnimi grafikami [70], zato je raba nežnih animacij v pomoč
uporabnikom pri hitrejši zaznavi navodil na zaslonu [71], kar jim posledično omogoča lažji,
hitrejši in bolj natančen doseg cilja, kot če so navodila prikazana v obliki besedila [72].
Raziskovalci podjetja Xerox in univerze iz Toronta [71] so pri testiranju uporabnikov, katerim
so bila predvajana navodila v obliki animacij na zaslonu, zaznali, da je več uporabnikov
posnemalo kretnje, ki jih je prikazovala animacija – takrat sicer ne s prstom po zaslonu,
občutljivem na dotik, temveč s pisalom, katerega pritisk je zaznaval računalnik (ang. pen
based computer).
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Raziskave animacij na področju oglaševanja kažejo na to, da so animirani oglasi bolj
zmogljivi pri vzbujanju pozornosti – ljudje si jih bolj zapomnijo, kot oglasi so bolj priljubljeni
in dosegajo boljši uspeh oz. večji odstotek razmerja klikov na število prikazov v primerjavi s
statični oglasi [73]. Na splošno je priporočljivo, da je raba animacij primerna, nežna in ne
prepogosta [74][75], saj lahko s pretiravanjem hitro postanejo nadležne in s tem povzročajo
škodo, in sicer ne zgolj oglaševani vsebini (oglaševalcu), temveč tudi spletnemu mestu, kjer
se tak oglas pojavlja. V študiji, ki raziskuje slabe prakse oglaševanja, je med rezultati ankete
med najbolj motečimi elementi prav animacija oz. njena pretirana raba [28], a je smiselno
pripomniti, da tudi najbolj vsiljivi elementi oglasov ugajajo manjšini uporabnikov [75].

2.3.5.3. Tekstovna navodila
V eksperimentalnem delu, tj. drugi raziskavi, smo preverili tudi delovanje tekstovnih navodil,
ki so vedno prisotna na zaslonu. V našem primeru smo jih postavili na dno (glej
eksperimentalni del: slika 13, levo). Pomanjkljivost tega oblikovnega vzorca je, da izvedba ni
vedno mogoča, saj je vsebina zaslona pogosto prenasičena z drugimi informacijami, sploh pri
mobilnih napravah, kjer je zaslon relativno majhen. Prav tako so lahko vedno prisotna
navodila nadležna za uporabnike, ki način interakcije že obvladajo in posledično navodil ne
potrebujejo več.
Bilo je dokazano, da tekstovne oznake prekašajo ikone na področju prepoznave in uporabnosti
[66-69][76-77], čeprav današnja zmožnost koncentracije morda ni nujno zadostna, da bi
uporabnik besedilo dejansko pozorno prebral in ga upošteval. Alternativa so sicer ikone,
vendar se te, vsaj za kompleksnejše ponazoritve, pogosto izkažejo za neprimerne [69].
Zanimivo raziskavo je naredila Susan Wiedenbeck [78], katere sklep je bil, da je besedilo
(ang. label-only) najbolj učinkovit element v mobilnih uporabniških vmesnikih (v primerjavi
z ikonami (ang. icon-only) in ikonami s pripadajočim besedilom (ang. icons with
corresponding labels)), čeprav je bila poročana (ang. self-reported) percepcija uporabnosti
najvišja pri ikonah. Uporabniki so pri prvotnem srečanju z uporabniškim vmesnikom bili
mnenja, da so ikone bolj uporabne od besedil in od ikon s pripadajočim besedilom. Pri
nadaljnjih interakcijah se je njihovo dojemanje uporabnosti pri ikonah še povečalo, ostalo pa
je nespremenjeno za ostali dve skupini [78]. Prav tako so prišli do spoznanja [66], da sta raba
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in razumevanje neoznačenih ikon (ikone brez besedila) težavna ter nista odvisna od testiranih
starostnih skupin (20–39 in nad 65 let) [66].

2.3.5.4. Navodila v intersticijskem formatu
Navodila so lahko prikazana tudi v t. i. intersticijskem (ang. interstitial) formatu. Intersticijski
format je pogost format, uporabljen v oglaševalski industriji. Večinoma je namenjen prikazu
oglasa v času, ko uporabnik preide z ene na drugo vsebino znotraj iste spletne strani.
Spominja na t. i. pop-up oglas, tj. oglas v pojavnem oknu, a s to razliko, da se ne pojavi v
drugem oknu, temveč se prikaže kot modalno okno nad trenutno vsebino, medtem ko se
ozadje lahko rahlo zamegli. Poleg rabe za prikaz oglasov v oglaševalski industriji se je ta
format prilagodil tudi za druge namene, na primer:
-

za poziv uporabnikom k prijavi na prejemanje novic na e-poštni naslov,

-

za prikaz možnosti prenosa aplikacije namesto ogleda vsebine v mobilnem brskalniku
ali

-

za prikaz navodil.

2.3.6. Sprejemanje spletnih oglasov
Oglaševanje je prisotno na večini spletnih vsebin, tako da je uporabnik ves čas izpostavljen
oglasom ob brskanju po spletnih straneh (razni portali, novičarske strani in tudi posamezne
osebne strani), rokovanju s spletnimi aplikacijami ali z mobilnimi aplikacijami, igranju iger,
prebiranju ali soustvarjanju vsebin na socialnih omrežjih ipd.
Večina oglaševalcev meri uspešnost oglasov po že omenjeni, enostavni in preprosto
dojemljivi metriki CTR, kar ima neposreden vpliv na zasnovo oglasov, kot jih poznamo.
Znano je, da uporabniki preprosto ignorirajo kvadratna slikovna sporočila na spletu, ki jih
dojemajo kot oglase [21] (več o tem v poglavju »2.2.2. Ignoriranje oglasov«). To dejstvo,
hkrati pa želja in pritisk oglaševalcev po izboljšavah, predvsem z namenom doseganja večjega
števila klikov, je vodilo v različnih oglaševalskih formatih. Poznamo več vrst oglasov:
●

pojávni oglas (ang. pop-up ad), kjer se odpre novo okno nad trenutno vsebino,

●

pop-under oglasi, kjer se odpre novo okno in se pomakne pod trenutno vsebino,

●

oglasi večjih dimenzij, ki se pojavijo znotraj vsebin, običajno člankov,
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●

nebotičnik (ang. skyscrapper), visok oglas, ki je navadno postavljen desno ob vsebini,

●

lebdeči oglasi (ang. floater), ki se pojavijo nad vsebino,

●

vmesni oglasi (ang. interstitial), to so oglasi, ki se pojavijo med prehodom z ene na
drugo spletno stran znotraj istega spletnega mesta,

●

oglasi z avtomatskim predvajanjem avdio vsebin,

●

oglasi z animacijami,

●

drugo.

Četudi so s temi novostmi oglaševalci in mediji poskušali pritegniti več pozornosti in
pridobiti nekaj več klikov, ni nujno, da je to imelo pozitiven vpliv tudi na uporabnika. Ostale
metrike uspešnosti, kot so na primer prepoznavnost blagovne znamke, zmožnost poenotenja z
blagovno znamko (ang. branding), zmožnost uporabnika, da si oglaševano podjetje in/ali
njihov produkt zapomni, pa tudi splošna uporabniška izkušnja, so bile dolgo časa v spletnem
oglaševanju precej sekundarnega pomena [75] in hkrati slabo raziskano področje, situacija pa
se dandanes izboljšuje (glej »2.3.6.2. Dobre prakse v spletnem oglaševanju«, stran 43).
Večinoma je bila merljivost uspešnosti precej kvantitativno naravnana, manj pa je bilo
znanega na področju kvalitete oglasov in o uporabniški izkušnji potrošnikov, ki so bili tem
oglasom izpostavljeni. Pregled raziskav in poznavanje slabih praks oglasov je zato precej
smiseln in utemeljen, predvsem če želimo oglase izboljšati in jih oblikovati tako, da so
uporabnikom bolj prijazni in zanje manj moteči ter se z oglaševanim produktom, s storitvijo,
podjetjem ali z njihovim ciljem posamezniki lažje poistovetijo.

2.3.6.1. Slabe prakse v spletnem oglaševanju
Že leta 2004 je podjetje Norman Nielsen Group objavilo rezultate študije, ki je pod
drobnogled vzela vzorce in karakteristike spletnega oglaševanja, ki jih uporabniki dojemajo
kot moteče. V raziskavi je sodelovalo 605 udeležencev, rezultati pa so predstavljeni v
preglednici 3 [79].
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Preglednica 3: Močno negativen odziv uporabnikov na posamezne vzorce, prisotne v spletnih
oglasih [79].

Vzorci oglasov

Delež

uporabnikov,

ki

jim

vzorec

predstavlja zelo negativno ali negativno
uporabniško izkušnjo
Pojavna okna (ang. pop-ups)

95 %

Počasno nalaganje

94 %

Poskus napeljevanja h klikom

94 %

Odsotnost gumba za zaprtje oglasa

93 %

Prekrivanje gledane vsebine

93 %

Nejasna vsebina in/ali namen

92 %

Premikanje vsebine

92 %

Zavzetje večine prostora

90 %

Utripajoči elementi

87 %

Lebdenje na zaslonu

79 %

Samodejno predvajanje avdio vsebine

79 %
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Kot je možno razbrati iz preglednice 3 in ostalih raziskav [80][66][79][28], se velik delež
nadležnih vzorcev nanaša neposredno na format oglasov (pop-up oglasi, oglasi, ki zavzamejo
večino prostora, ki lebdijo na zaslonu ali prekrivajo vsebino), drugi so vsebinski oz. oblikovni
vzorci (utripajoči elementi [28], animacije [66], nejasna vsebin oz. namen), negativne pa so
tudi tehnične pomanjkljivosti izvedb (počasno nalaganje, odsotnost gumba za zaprtje oglasa,
premikanje vsebine).
Uporabniki pogosto ne marajo oglasov, če imajo ti prevelik vpliv na odvračanje pozornosti od
primarnega namena, ki je lahko ogled vsebine ali opravljanje določenih nalog [68], saj se s
tem podaljša čas, ki ga porabijo za ta opravila [81]. Prav tako so uporabniki negativno
nastrojeni proti estetsko neprivlačnim oglasom [28].
Preglednica 4 predstavlja rezultate raziskave nadležnih oglasov, kjer je 163 sodelujočih
ocenilo 144 oglasov standardnih dimenzij. Udeleženci, ki so posamezen oglas označili kot
nadležen, so v komentar dopisali par besed, s čimer so podali razlago za podkrepitev njihove
odločitve. Preglednica prikazuje ročno kategorizirane razlage (drugi stolpec, »Primer besed«)
in njihovo frekvenco (»Število ponavljanj«), ki so jih uporabniki uporabili pri opisu
posameznih kategorij [28].
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Preglednica 4: Kategorizacija pridevnikov, uporabljenih pri opisu oglasov, ki so udeležencem
raziskave nadležni [28].

Kategorija

Primer besed

Število ponavljanj

Animacija

Premikanje, gibanje, animirati

711

(ang. animation)

(ang. move, motion, animate)

Vpliv na pozornost

Nagajati, odvrniti, pozornost

(ang. attentional impact)

(ang. annoy, distract, attention)

Estetika

Grd, nasičen, glasen, cenen

(ang. aesthetics)

(ang. ugly, busy, loud, cheap)

Ugled

Prevara, nezaželen, ponarejen

(ang. reputation)

(ang. scam, spam, fake)

Logika

Pamet, čuden, neumen

(ang. logic)

(ang. sense, weird, stupid)

558

435

122

107

Posledica uporabe zgoraj omenjenih elementov v spletnem oglaševanju je slaba uporabniška
izkušnja, ki odganja potrošnike od spletnih mest, kjer se take oblike oglaševanja pojavljajo
[28], prav tako pa uporabniki dojemajo ta spletna mesta kot manj kredibilna [80] in se na njih
ne želijo vračati [28]. Potrošniki na uglednih spletnih mestih ne bi smeli biti izpostavljeni
slabo zasnovanim oglasom, saj tako dobijo negativno mnenje o spletnem mestu, kjer so oglas
videli [82], pa tudi o oglaševalcu, ki tam oglašuje. Nadležni oglasi tako na daljši rok prinašajo
več izgube kot dobička [29].
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2.3.6.2. Dobre prakse v spletnem oglaševanju
Dobra praksa je rezultat interdisciplinarnih znanosti, kot so računalništvo, interakcije med
ljudmi in računalniki, grafično oblikovanje, oblikovanja interakcij, (kognitivna) psihologija
itd.
Pri iskanju dobrih praks se oglaševalci in kreativne agencije, ki oglase oblikujejo, pa tudi
gostitelji teh oglasov (spletne strani, mobilne aplikacije), lahko ogromno naučijo ravno iz
raziskav slabih praks oglasov. Čeprav je iz prejšnjega poglavja »Slabe prakse v spletnem
oglaševanju« mogoče sklepati, da celotno spletno oglaševanje uporabniku predstavlja
neprijazno, a nujno zlo, podobne raziskave ugotavljajo izjeme, in sicer, da [75]:
●

obstaja manjšina ljudi, ki so jim všeč tudi najbolj vsiljivi oglasi,

●

so različni uporabniki označili iste vsiljive oglase kot zelo moteče in drugi kot zelo
zanimive.

V prejšnjem poglavju so predvsem izpostavljene slabe prakse, ki se večinoma nanašajo na
vsiljiv format ali moteče oblikovne vzorce oglasov, smiselno pa je poudariti, da so te
raziskave starejše (začetek 21. stoletja), raziskave dobrih praks pa so večinoma novejše. To
hkrati nakazuje na zrelost rabe medmrežja in na temeljitejši pristop k spletnemu oglaševanju.
Uporabniki so postali seznanjeni z rabo spleta in so posledično zahtevnejši, ne nasedajo več
prevaram in jih ne tolerirajo, kar sili oglaševalce k rabi bolj iskrenega pristopa, saj se
zavedajo, kako pomemben je zadovoljen kupec za dobre poslovne rezultate, sploh na daljši
rok.
Na splošno pri spletnem oglaševanju veljajo podobne dobre prakse kot pri oblikovanju, ki je
usmerjeno v potrebe uporabnika (ang. user-centred design, UCD). Gre za proces, namenjen
doseganju čim boljših oblikovnih zasnov interaktivnih sistemov s poudarkom na uporabnosti,
saj je primarna skrb načrtovalcev prav vključevanje uporabniške perspektive pri rabi teh
sistemov [39].
Obstajajo metode in načini, ki imajo pozitiven vpliv na uporabniško izkušnjo pri interakciji z
oglasi. Ugotovljeno je bilo [79], da so uporabniki zadovoljni z oglasi, ki:
●

jasno izražajo njihov namen, torej da uporabniki vedo, zakaj klikniti nanje,

●

so sorodni glede na trenutno aktivnost uporabnika,
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●

jasno ponazarjajo, da so oglasi,

●

jasno informirajo, kaj oglašujejo,

●

zagotovijo dovolj relevantnih informacij, da uporabniku ni potrebno zapustiti
trenutnega spletnega mesta.

Glede na različne študije [83-86] je možno opredeliti faktorje vpliva na pozitivno uporabniško
izkušnjo pri izpostavljenosti in interakciji z oglasi, ki so predstavljeni v nadaljevanju.
●

Izgled: ali je oglas estetsko privlačen?

●

Koliko besed je v naslovu? Koliko v besedilu? Je raba jezika slovnično pravilna?
Kakšen je ton besedila, leposlovje, oblikoslovje ipd.?

●

Priteg pozornosti: ali oglas pritegne uporabnika?

●

So v besedišču oglasa jasno postavljene besede, ki povabijo uporabnika k določeni
akciji – »kupi«, »pridruži se«, »prijavi se« ipd.? Ali oglas jasno izpostavi ceno,
količino popusta, ni dvoumen ipd.?

●

Ugled: ali je oglaševalec znana in ugledna blagovna znamka?

●

URL (Uniform Resource Locator, enolični krajevnik vira): naslov in njegova končnica
(domena). Kako dolg je URL naslov? Dobra in kratka imena domen so običajno precej
draga, kar lahko povežemo z uveljavljenostjo ali velikostjo oglaševalca.

●

Kvaliteta pristajalne strani (ang. landing page): pristajalna stran je sicer znana šele,
ko uporabnik klikne na oglas, a domnevno lahko predpostavimo, da je segment
uporabnikov od prej seznanjen s pristajalnimi stranmi določenih oglaševalcev,
večinoma večjih maloprodajnih spletnih trgovin, kot so eBay, Amazon in podobne.
Smiselno je govoriti o vplivu kvalitete pristajalne strani na verjetnost, da bo uporabnik
kliknil na oglas in bil z njim zadovoljen.

●

Ustreznost: do kolikšne mere je oglas primeren glede na interese uporabnika? Kaj
pomeni zdrava meja, da uporabnik ne dobi občutka, da sistem preveč posega v
njegovo zasebnost, saj so ravno njegovi osebni podatki predmet prodaje pri nakupu
oglasov na dražbah v realnem času [12]?
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Oglaševalci imajo na spletu različne cilje, kot so povečati prepoznavnost blagovne znamke,
povečati prodajo, povečati promet oz. obisk (spletnih portalov, strani), povečati število
prenosov aplikacije, pridobiti nove uporabnike (produkta ali storitve) ipd., kar prav tako
vpliva na karakteristike oglasov, ki so potrebne za maksimizacijo njihovega vpliva oziroma
delovanje. V raziskavi [87] so tako opredelili značilke, ki pripomorejo k boljši uporabniški
izkušnji dveh namensko različnih tipov oglasov.
●

●

Za povečanje zvestobe kupcev so najbolj pomembni faktorji:
○

jezik (ang. language),

○

preprostost dojemanja uporabe (ang. perceived ease of use),

○

kredibilnost (ang. credibility),

○

prisotnost igrifikacije, torej igram podobni oglasi (ang. game-based ads).

Za povečanje prodaje so najbolj pomembni faktorji:
○

kredibilnost (ang. credibility),

○

interes uporabnika (ang. interest),

○

ime blagovne znamke (ang. brand name),

○

informativnost (ang. informativeness).

Kot smo že omenili, pomembno vlogo igra relevantnost oglasa, torej do kolikšne mere oglas
ustreza našemu iskalnemu nizu ali našemu profilu. Določa se glede na našo zgodovino iskanja
ali ostale informacije, ki jih (nè)vedé delimo na spletu, vendar je pri tem potrebno upoštevati
zdravo mero, saj se uporabniki počutijo neprijetno in utesnjeno, če imajo občutek, da je tako
visok nivo personalizacije možen zaradi prevelike izpostavljenosti njihovih osebnih podatkov
[85-86].
V našem raziskovalnem delu se v največji meri ukvarjamo z oblikovnimi vzorci in zasnovami
uporabniškega vmesnika, ki je prisoten v mobilnem oglaševanju z obogateno medijsko
vsebino, natančneje v mobilnih foto galerijah oglaševanih vsebin.
Preprosto, jasno in čitljivo besedilo, visoka kvaliteta grafičnih elementov in fotografij,
primerna celostna vsebina, konsistenca in inovativni pristopi so skupne značilke boljših
kreativnih oglasov. Raba animacij v kreativah naj bo primerna, nežna, prefinjena in ne
prepogosta, saj lahko hitro postane nadležna [74-75].
45

Sedovšek, R. Vrednotenje uporabniške izkušnje v mobilnem oglaševanju.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

Pri pregledu literature nismo našli veliko raziskav glede vpliva uporabniških vmesnikov na
uspešnost mobilnih oglasov z vidika uporabniške izkušnje, uporabnosti ali angažiranosti
uporabnikov. Gre za precej neraziskano področje, obstaja pa več raziskav negativnih praks, ki
so prav tako v pomoč oglaševalcem pri zasnovi boljših oglasov.
Posledic nadležnih in nezaželenih oglasov se zavedajo tudi gostitelji oglasov in oglaševalske
mreže, zato poskušajo z inovativnimi metodami na preprost način in s pomočjo mnenja
uporabnikov identificirati škodljive oglase. O podrobnostih teh metod govorita relativno
mlada patenta, ki sta ju prijavila spletna giganta Yahoo! [34] in Facebook [88].
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3. EKSPERIMENTALNI DEL
3.1. Metodologija
V praktičnem delu disertacije smo poskušali najti načine, kako lahko z različnimi oblikovnimi
vzorci uporabniškega vmesnika, prisotnega na napravah, ki imajo zaslon, občutljiv na dotik,
izboljšamo uporabniško angažiranost in uporabniško izkušnjo ter zmanjšamo število napačnih
gest pri interakciji z mobilnimi galerijami (torej izboljšamo uporabnost).
Za namene disertacije smo razvili oz. uporabili že obstoječo programsko opremo oziroma
naslednje komponente:
-

oglaševalsko kampanjo (poglavje 3.1.1.) in oglas (poglavje 3.1.2.) – slednja sta bila
narejena z uporabo storitev Google AdWords [89],

-

sledilnik (ang. tracker): gre za preprosto programsko opremo na strani strežnika (ang.
server-side), ki skrbi za zapisovanje informacij, slednje pa sporoča programska
oprema za beleženje gest na strani uporabnika (poglavje 3.1.3.),

-

HTTP strežnik, ki skrbi za pravilno delovanje aplikacije in omogoča ponujanje vsebin
uporabnikom (poglavje 3.1.4.),

-

aplikacijo (tj. programska oprema na strani odjemalca, ang. client-side software): gre
za mobilno galerijo z vgrajeno programsko opremo za beleženje uporabniških gest in
posledic njihovih gest na delovanje aplikacije (poglavje 3.1.5.),

-

analizo datotek, ki jih zapiše sledilnik: za ta namen je bila posebej napisana
programska oprema v node.js ali z različnimi unix orodji in s programi v obliki bash
skript (poglavje 3.1.6.)

Slika 7 predstavlja glavne elemente celotnega delokroga in programsko opremo, uporabljeno
v eksperimentalnem delu, skupaj z oznakami poglavij, kjer je predstavljen podroben opis
posameznih komponent.
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Slika 7: Glavni elementi delokroga in programska oprema, uporabljena v raziskavi.

Opravljeni sta bili dve večji raziskavi. V prvi smo preverjali preference in intuicijo
uporabnikov glede rabe dveh v praksi najpogosteje uporabljanih gest, tj. tap in swipe, za
horizontalno navigacijo po mobilni foto galeriji (podroben opis v poglavju 3.1.5.1.).
Ugotavljali smo tudi vpliv različnih oblikovnih zasnov uporabniških vmesnikov (t. i. Tappy in
Swipey), prisotnost/odsotnost navodil glede na število ogledanih fotografij in število napačnih
gest.
V drugi raziskavi smo uporabnikom ponudili nestandardni, vertikalni način navigacije po foto
galeriji (poglavje 3.1.5.2.), tj. swipe gor/dol, kjer smo preverjali vpliv različnih oblikovnih
zasnov navodil glede na število ogledanih fotografij in število napačnih gest.
Osnovne komponente so bile pri obeh raziskavah enake, z izjemo mobilne foto galerije in
ustrezno prirejenega sledilnika uporabniških gest ter beleženja ostalih potrebnih meta
podatkov. Prav tako je bil podoben potek obeh raziskav (diagram slika 7, podroben opis v
naslednjih poglavjih) z izjemo analize dnevniških datotek, saj so nas zanimali drugi podatki.

3.1.1. Oglaševalska kampanja
Za izdelavo oglaševalske kampanje, izdelavo oglasa in ponujanje tega izbranim uporabnikom
smo uporabili storitve Google AdWords [89]. Vsak uporabnik, ki mu je bil oglas prikazan
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(slika 8, stran 50) in na katerega je uporabnik kliknil, je sodeloval v raziskavi, čeprav se tega
ni mogel zavedati.

3.1.1.1. Uporabniki, ki so sodelovali v raziskavi
Osredotočili smo se na skupino angleško govorečih uporabnikov. S tem smo zagotovili, da so
spremno besedilo, ki je bilo ponujeno ob oglasu (različna navodila o uporabi), uporabniki
lahko jasno razumeli, in sicer ko oziroma če so ga prebrali.
Storitve, ki smo jih uporabili, so prav tako omogočale določanje uporabnikov glede na tip
telefona oz. operacijski sistem, ki ga uporabljajo. V našem primeru smo zajeli uporabnike,
katerih naprave poganja bodisi operacijski sistem Android 4+ bodisi iOS različica 7 ali
novejša (pametni telefon iPhone podjetja Apple). Razlog za omejitev na novejše operacijske
sisteme je bil ta, da smo delovanje naše galerije lahko preverili na omenjenih napravah.
Oglaševalci se pogosto odločajo za izdelavo naprednejših oglasov, ki dovolj dobro delujejo
zgolj na novejših telefonih. Če želijo zajeti širšo množico, naredijo preprostejše oglase ali pa
različico, ki se lahko samodejno prilagodi zmožnostim naprave.
Prav tako smo izbirali zgolj uporabnike, ki so bili v splet povezani preko brezžičnega omrežja
(WiFi). Tako smo se odločili, ker smo predpostavljali, da imajo ti uporabniki zanesljiv dostop
do vsebin. Na ta način smo izločili uporabnike, ki bi predčasno prenehali z uporabo zaradi
slabega omrežja in predolgega nalaganja vsebin. Oglas smo naslovili na določene kategorije
oglasnih prostorov (glej naslednjo poglavje) z namenom povečanja relevantnosti vsebine
uporabnikom. Predpostavljali smo, da je smiselno ponuditi oglas na spletna mesta, kjer se
zadržujejo uporabniki, ki bi jih naša ponujena vsebina (fotografije mobilne galerije) zanimala.
Ostali kriteriji, kot so spol, starost in geografske značilnosti uporabnikov, nas niso zanimali,
saj bi s tem podražili stroške raziskave. Bolj ciljno kot usmerimo oglase, potencialno večja je
verjetnost uspešnosti oglaševalske kampanje, je pa zato tudi cena vsakega ponujenega oglasa
višja. Nas ni posebej zanimal določen segment uporabnikov, saj smo preverjali geste
uporabniškega vmesnika in oblikovne zasnove navodil v mobilni foto galeriji, tako da je
namenu naše raziskave bolje ustrezala večja množica uporabnikov.
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3.1.1.2. Prostor, kjer so se oglasi predvajali
Zaradi vsebine oglasa, tj. profesionalne, umetniške fotografije ženskega foto modela (glej
sliko 10, stran 55), smo izbrali določene kategorije oglasnih prostorov, kjer so se oglasi
prikazovali:
-

zabava (ang. entertainment),

-

zdravje in fitnes (ang. health & fitness),

-

življenjski slog (ang. lifestyle),

-

fotografija (ang. photography).

Omenjene kategorije so povezane v Googlovo oglaševalsko omrežje (Google Display
Network), ki omogoča prikaz oglasov na mobilnih različicah Gmaila, Google Bloggerja,
YouTuba in na ostalih relevantnih spletnih straneh, ki uporabljajo Googlove metode
oglaševanja.

3.1.2. Oglas
Ciljnim uporabnikom je bil prikazan tipičen oglas, ki je bil narejen in servisiran s pomočjo
orodij Google AdWords [89].

Slika 8: Oglas, ki je bil s pomočjo storitev Google Ads ponujen na različne kategorije
oglaševalskega prostora.
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3.1.3. Sledilnik
Sledilnik, ki smo ga razvili za namene beleženja informacij, pridobljenih pri sledenju
uporabnika pri njegovi interakciji z vsebino, je zelo preprosto, a hkrati inovativno orodje. Ena
izmed glavnih lastnosti je njegova preprostost – dolžina njegove izvorne kode je zgolj okoli
100 vrstic.
Napisan je za delovanje v Node.js, ki je odprtokodno, večplatformno izvajalno okolje. Deluje
v operacijskih sistemih OS X, Microsoft Windows, Linux, FreeBSD ipd., namenjeno pa je
razvoju strežniških aplikacij, napisanih v priljubljenem programskem jeziku JavaScript.
Node.js omogoča izdelavo spletnih strežnikov, napisanih v JavaScriptu ali v sorodnih jezikih,
ki se lahko prevedejo (ang. compile) v JavaScript (to so npr. CoffeeScript, TypeScript, Dart
ipd.). Za naš namen je omenjeno okolje primerno zaradi svojih karakteristik, saj deluje brez
zapore vhodno-izhodnih (I/O) klicev oz. zahtevkov. Hkrati omogoča več 10.000 sočasnih
povezav brez motenj zaradi menjave niti, saj deluje na princip enojnega toka zaporedja
ukazov, ki se izvajajo.
S tem smo zagotovili beleženje večjega števila sočasnih obiskovalcev naših oglaševanih
vsebin, kar je v spletnem oglaševanju pogost pojav.
Sledilnik za delovanje potrebuje svoj strežnik, ki je namenjen zgolj ponujanju točno določene
slike formata gif (pixel.gif). Ta slika je prosojna (ang. transparent) in je v najmanjši možni
velikosti (1 x 1 slikovna pika). Če poenostavimo, to v praksi pomeni, da se strežnik odzove
zgolj, ko na strani uporabnika vzpostavimo zahtevo po tej sliki, imenovani pixel.gif, na
primer:
http://trackerUrl.com:5000/pixel.gif?event={"
gesture":"tap","position":{"vertical":"top","hor
izontal":"right"},"sessionId":"74722_14284075398
53","timestamp":"2015-04-07T16:09:41.415z
Metoda sledenja prosojni slikovni piki (ang. pixel tracking) je v oglaševanju pogosta. Z njo se
denimo pogosto preverja, ali je na poti od klika na oglas uporabnik dejansko prišel do
določene vsebine (npr. od klika na avtomobilski oglas do rezervacije testne vožnje).
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Na podlagi zgornjega primera je iz naslova zahtevka razvidno, da so za sliko »pixel.gif«
navedeni parametri preko metode GET, tako da sledilnik lahko zabeleži različne informacije,
ki mu jih pošilja aplikacija, v našem primeru galerija in njen sledilnik, ki se izvaja na napravi
uporabnika oz. odjemalca (ang. client). Podroben pregled podatkov, ki jih aplikacija pošilja na
strežnik, je podan v poglavju 3.1.6.
Sledilnik je za vsakega uporabnika, ki smo ga identificirali z njegovo unikatno
identifikacijsko številko (sessionId), ustvaril novo dnevniško datoteko (ang. log file). Če je
sledilnik naknadno prejel podatke z isto identifikacijsko številko, je te podatke dopisal v že
obstoječo datoteko. Vsebina teh datotek je zapis zbirke (ang. array) sosledja uporabniških
dogodkov (ang. events) in ostalih informacij o ponujeni različici galerije ter napravi
uporabnika, zapisanih v JSON standardu, med njimi pa je vsak dogodek ali podatek poleg
nosilnih informacij vseboval tudi ustrezno časovno oznako (ang. timestamp).
Primer izseka končne dnevniške datoteke z več dogodki, ki predstavljajo potek uporabniške
seje:
[
{
"userAgent" : "Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.2; en-us; QMob /…/",
"deviceDimensions" : { "width":320, "height":456 },
"sessionId" : "42292_1408813441128",
"timestamp" : "2014-02-02T17:04:01.132Z"
},
{
"user-interface" : "Tappy",
"showNotice" : true,
"sessionId" : "42292_1408813441128",
"timestamp" : "2014-02-02T17:04:01.194Z"
},
{
"gesture" : "swipeleft",
"isGestureFaulty" : true,
"position" : { "vertical":"top", "horizontal":"left" },
"sessionId" : "42292_1408813441128",
"timestamp" : "2014-02-02T17:04:08.0471Z"
},
{
"gesture" : "tap",
"isGestureFaulty" : false,
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"position" : { "vertical":"bottom", "horizontal":"right" },
"sessionId" : "42292_1408813441128",
"timestamp" : "2014-02-02T17:04:07.041Z"
},
{
"Next image" : 1,
"sessionId" : "42292_1408813441128",
"timestamp" : "2014-02-02T17:04:07.048Z"
},
{
"gesture" : "tap",
"isGestureFaulty" : false,
"position" : { "vertical":"bottom", "horizontal":"left" },
"sessionId" : "42292_1408813441128",
"timestamp" : "2014-02-02T17:04:09.041Z"
},
{
"Previous image" : 6,
"sessionId" : "42292_1408813441128",
"timestamp" : "2014-02-02T17:04:09.050Z"
}
]

Na podlagi zgornjega izseka dnevniške datoteke je mogoče razbrati, da je uporabnik
uporabljal napravo z operacijskim sistemom Android ("userAgent"
U; Android 4.2.2; en-us;),
interface" : "Tappy"),
true).

: "Mozilla/5.0 (Linux;

ponujen mu je bil uporabniški vmesnik z imenom Tappy ("user-

prikazano pa mu je bilo tudi obvestilo z navodili ("showNotice"

Nato je uporabnik drsel s prstom v levo ("gesture"

napačno gesto ("isGestureFaulty"

: true),

: "swipeleft"),

:

kar je pomenilo

saj mu je bilo naročeno, da mora za navigacijo po

galeriji uporabiti drugo gesto, tj. gesto swipe. Sledili sta gesti tap (dotik zaslona s prstno
konico), ki sta pravilni, posledično pa je gestama sledil prikaz fotografij.

3.1.4. HTTP strežnik
Spletni strežnik je programska oprema, zadolžena za procesiranje in nadzor zahtevkov preko
HTTP mrežnega protokola. Njegov glavni namen predstavljajo shranjevanje, procesiranje in
ponujanje informacij (spletnih vsebin) uporabnikom preko spleta. Najpogosteje gre za vsebino
HTML datotek, ki običajno vključujejo tudi fotografije, opisni slog in razne skripte.
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Za gostovanje testirane spletne vsebine, tj. galerije, smo uporabili Apache HTTP Server, ki je
prosto dostopna strežniška programska oprema. Glede izbire spletnega strežnika ni bilo
posebnih preferenc – izbran je bil iz preprostega razloga, in sicer zato, ker je najbolj razširjen
med ponudniki spletnih gostovanj ter je večinoma že nameščen kot privzet (ang. default),
hkrati pa ni bilo potrebe po alternativah.

3.1.5. Foto galerija za mobilne naprave
Kot smo že omenili, smo se odločili za preverjanje različnih oblikovnih zasnov uporabniških
vmesnikov znotraj mobilnih oglasov, bolj specifično znotraj foto galerije, saj je ta ena izmed
najpogostejših komponent mobilnih oglasov z obogateno vsebino.
Vsebina oglasa je bila narejena z uporabo odprtih spletnih tehnologij, kot so HTML, CSS in
JavaScript. Ko je uporabnik kliknil na prikazan oglas, se mu je odprla foto galerija (slika 9) s
šestimi fotografijami, ki so prikazane na sliki 10. Fotografije so bile ustreznih velikosti za
prikaz na mobilnih napravah, hkrati pa so bile tudi primerno stisnjene (velikosti med 13 KB in
70 KB), da bi bile čim hitreje prikazane uporabniku. Prva fotografija iz nabora galerije se je
prikazala takoj ob odprtju in je bila vidna čez celoten zaslon, izjemo pa je predstavljala
različica, pri kateri smo preverjali vertikalno navigacijo in ponudili navodilo v intersticijskem
formatu. V omenjenem primeru so se najprej prikazala navodila, in sicer v modalnem oknu
nad prvo fotografijo. Modalno okno je bilo delno transparentno, tako da je uporabnik vedel,
da je pod navodili prikazana fotografija.
Skriptni jezik JavaScript je omogočil sistematičen izbor in prikaz ene izmed različic, ki smo
jo želeli testirati na uporabnikih. Prikaz je bil naključen, vendar je bil zaradi velikega števila
proces podoben priljubljeni metodi A/B testiranja različic. Pri slednji, prvi skupini
uporabnikov ponudimo eno izvedbo (A), drugi skupini pa drugo (B različico). V mobilnem
oglaševanju se na tak način preverjajo različne naslovne fotografije oglasov ali različni
slogani, ki privabljajo obiskovalce h kliku na oglas. Po testiranju je nato ponujena različica, ki
je bila v merjeni metriki (na primer število klikov na oglas, število nakupov oglaševanega
izdelka, število prijav na testno vožnjo avtomobila ipd.) bolj učinkovita.
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V prvi raziskavi smo testirali različni uporabniški gesti (tap in swipe) za navigacijo po foto
galeriji (podroben opis v 3.1.5.1.), v drugi pa različne oblikovne zasnove navodil za
usmerjanje uporabnikov pri rabi nestandardne, vertikalne navigacije (poglavje 3.1.5.2.).

Slika 9: Ogled foto galerije v praksi.

Slika 10: Fotografije, ki jih je oglas prikazoval.
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3.1.5.1. Prva raziskava – preverjanje uporabniških gest pri horizontalni navigaciji po
foto galeriji
Pri testiranju horizontalne navigacije (pomikanje fotografij levo in desno) nas je zanimalo, ali
lahko z našo metodo pridobimo podatke o preferencah uporabnikov glede načina interakcije,
tj. tap ali swipe, za pregled mobilne foto galerije. Preverjali smo prvo uporabniško gesto,
število ogledanih fotografij in število napačnih gest. Napačna uporabniška gesta je definirana
kot dogodek, ko uporabnik poskuša navigirati po foto galeriji s hitrimi potegi (swipe) namesto
z dotikom (tap pri ponujenem Tappy UI) in obratno (pri ponujenem Swipey UI).

Analiza dnevniških datotek
Za namen raziskave smo uporabnikom ponudili štiri različice mobilne galerije, ki jih
predstavljamo v nadaljevanju.
1. Tappy brez navodil
Gre za možnost navigacije po foto galeriji s hitrim dotikom s prstno konico (ang. tap) bodisi
na levo stran zaslona, občutljivega na dotik (prikaz prejšnje fotografije), bodisi na desno stran
(prikaz naslednje fotografije) – slika 11, levo.
2. Tappy z navodili
Gre za Tappy z dodanimi navodili v tekstovnem formatu. Navodilo je bilo preprosto
oblikovano in prisotno, dokler ga uporabnik ni zaprl (gumb X) ali pa si je ogledal drugo
fotografijo – slika 11, sredina.
3. Swipey brez navodil
Gre za možnost navigacije po foto galeriji s hitrimi potegi s prstno konico po zaslonu,
občutljivem na dotik (ang. swipe), bodisi v levo (prikaz naslednje fotografija) bodisi v desno
stran (prikaz prejšnje fotografije) – slika 11, levo.
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4. Swipey z navodili
Gre za Swipey z dodanimi navodili v tekstovnem formatu. Navodilo je bilo preprosto
oblikovano in prisotno, dokler ga uporabnik ni zaprl (gumb X) ali pa si je ogledal drugo
fotografijo – slika 11, desno.

Slika 11: Prikaz prve fotografije v galeriji brez navodil (levo) in z dodanimi navodili glede
rabe uporabniškega vmesnika za navigacijo po foto galeriji (sredina: Tappy, desno: Swipey).

Gesti za navigacijo: tap ali swipe
Pri implementaciji horizontalne navigacije po mobilni foto galeriji smo primerjali sledeči
uporabniški gesti:
- kratek dotik (ang. tap),
- hiter poteg po zaslonu v določeno smer (ang. swipe).
Kot smo že omenili v poglavju »2.3.3. Geste za interakcijo uporabniških vmesnikov pri
zaslonih, občutljivih na dotik«, standard HTML5 ne vsebuje implementacije vseh v poglavju
omenjenih gest, kamor spada tudi gesta za hiter poteg (ang. swipe), ki je bila v rabi pri
interakciji s foto galerijo. V primeru prve raziskave smo za ta namen uporabili prosto
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dostopno knjižnico hammer.js [90], ki omogoča zaznavo gest pan, pinch, press, rotate, swipe
in tap. Omenjena knjižnica ima za gesti, ki smo ju uporabili za navigacijo po foto galeriji,
specifikacijo, razloženo v nadaljevanju.
Tap
Interval: 300 ms; najdaljši čas (v ms) med dvema zaporednima dotikoma, da se dogodek šteje
kot enojni dotik (in ne kot dvojni, ang. double tap).
Čas: 250 ms; najdaljši čas dotika zaslona (daljši čas se šteje za pritisk).
Prag: dve slikovni piki; dovoljen premik prsta, da je gesta še vedno pritisk.
Swipe
Prag: deset slikovnih pik; najkrajša razdalja med začetkom in koncem potega.
Hitrost: 0,65 px/ms; minimalna hitrost potega.

Anketa
Poleg zgoraj opisanega avtomatskega beleženja odzivov uporabnikov smo izvedli tudi spletno
anketo (glej sliko 12), za katero smo sestavili vprašalnik o preferenci gest za navigacijo (tap
ali swipe) po foto galeriji. Želeli smo pridobiti več virov informacij glede preference načina
interakcije, za kar je anketa nadvse primerna, saj smo z njo lahko postavili konkretno
vprašanje. Rezultati analize dnevniških datotek dopuščajo različne interpretacije, zato smo te
želeli preveriti tudi z anketo.
Pridobili smo 46 odgovorov. Namen ankete je bil preveriti korelacijo med rezultati ankete in
podatki analize dnevniških datotek, pridobljenih pri beleženju odzivov.
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Slika 12: Spletna anketa glede preference gest pri navigaciji po foto galeriji, objavljena na
Polar Polls, https://www.polarb.com/.

3.1.5.2. Druga raziskava – preverjanje oblikovnih zasnov navodil pri vertikalni
navigaciji po foto galeriji
V drugi raziskavi smo preverjali manj standarden način, kjer je bila navigacija po foto galeriji
vertikalna (swipe), torej po zaslonu navzgor za prikaz naslednje fotografije ali navzdol za
prikaz prejšnje fotografije. Beležili smo število ogledanih fotografij in število napačnih
uporabniških gest (tap in swipe levo ter desno).
Identificirali smo štiri oblikovne vzorce, za katere smo menili, da so med bolj primernimi za
prikaz navodil uporabnikom kako navigirati po mobilni foto galeriji. Za razliko od navodil, ki
so bila vedno prisotna na dnu vsebine (spodaj, točka 4.), so ostala navodila izginila, ko je
uporabnik prvič uspešno prišel do druge fotografije v galeriji.
1. Navodila v obliki ikon – slika 13, desno.
2. Navodila s pomočjo animacije – slika 13, desno – krajši pomiki v smeri potegov.
3. Navodila v intersticijskem formatu (ang. interstitial) – slika 13, sredina.
59

Sedovšek, R. Vrednotenje uporabniške izkušnje v mobilnem oglaševanju.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

4. Tekstovna, vedno prisotna navodila (t. i. always on navodila) – slika 13, levo.

Slika 13: Tri oblikovne zasnove prikaza navodil, ki so prisotna v raziskavi.
Vedno prisotna tekstovna navodila na dnu (t. i. always on, levo), navodila v intersticijskem
formatu (sredina), statične ikone (desno). Četrta testirana različica je bila uporabniku
prikazana animacija dveh ikon (puščic) v smeri gest za navigacijo.

Podroben prikaz implementacije zaznave vertikalne geste potega po zaslonu
Ko smo preverjali vertikalne geste (ang. swipe up/down) za navigacijo po galeriji, smo sami
implementirali gesto. V spodnjih vrsticah je v obliki psevdo kode opisan celoten postopek.
1. Beležimo zaznavo dogodkov: touchstart, touchmove in touchend.
2. Ob zaznanem dotiku zaslona (zaznava dogodka touchstart) smo zapisali meta
podatke v spremenljivko (tipa objekt), ki smo jo poimenovali start:
var start = {
var touches = event.touches[0]; // meta podatki geste
// začetne koordinacije geste
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x: touches.pageX,
y: touches.pageY,

// shranimo čas dogodka
time: +new Date
}

3. Ob vsakem zaznanem premiku (zaznava dogodka touchmove) smo zapisali meta
podatke v spremenljivko (tipa objekt), ki smo jo poimenovali delta:
// merimo razdaljo med začetkom in trenutno pozicijo konice prsta
var delta = {
x: touches.pageX - start.x,
y: touches.pageY - start.y
}

4. Ob zaznavi dogodka touchend (konec dotika zaslona) smo izmerili čas trajanja
dogodka (spremenljivka duration), kjer od trenutnega časa odštejemo čas, ki je
zapisan v objektu start:
// izmerimo trajanje dogodka
var duration = +new Date - start.time

5. Nato smo preverili, ali lahko rečemo, da je šlo za gesto »swipe«, kar smo shranili v
spremenljivko isSlide, boolov operator, ki ima lahko dve vrednosti: true
(pravilno) ali false (napačno). Kot pogoj smo definirali, da mora biti dogodek krajši
od 300 ms, razdalja med začetkom in koncem dogodka pa večja od deset slikovnih pik
po zaslonu:
// preverimo, ali je gesta poteg po zaslonu ali samo dotik
var isSlide = Number(duration) < 300 && Math.abs(delta.y) > 10

6. Podobno smo preverili tudi, ali je pomik prsta horizontalen ali vertikalen:
isScrollingHorizontally = Math.abs(delta.x) > Math.abs(delta.y)

7. Preverili smo, če dolžina potega zadošča pogojem za navigacijo po galeriji: to smo
testirali na treh uporabnikih v živo in se odločili, da mora biti poteg dolg vsaj petino
višine zaslona:
// preverimo, če gesta zadostuje za navigacijo
var isValidSlide = isSlide && Math.abs(delta.y) > height/5

8. Preverili smo tudi smer potega, ki je potrebna pri navigaciji za ogled prejšnje ali
naslednje fotografije:
// smer potega (true: gor, false: dol)
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var direction;
if (delta.y < 0) {
direction = true;
} else {
direction = false;
}

3.1.6. Analiza dnevniških datotek, ki jih zapiše sledilnik
Za namene analize dnevniških datotek je bila posebej napisana programska oprema v Node.js
ali v skriptnem jeziku lupine (bash), pri čemer smo s pomočjo različnih unix orodij izdelali
namenske skripte za razčlenjevanje dnevniških datotek in pridobivanje želenih informacij.
Omenjene skripte in programi so imeli številne naloge. Za lažjo interpretacijo smo razporedili
dnevniške datoteke glede na posamezen tip uporabniškega vmesnika, glede na prisotnost
navodil pa smo iz dnevniških datotek izluščili informacije, ki smo jih preverjali, torej prvo
uporabniško gesto, število napačnih gest, število ogledov fotografij ipd. Te informacije smo
zabeležili v posebno datoteko ali to izpisali neposredno v ukazno vrstico, ki je hkrati služila
kot zagonsko okolje teh programov. Nastale datoteke so bili zapisi informacij v obliki surovih
podatkov (ang. raw data), denimo tekstovna datoteka, ali v podatkovnem formatu CSV (ang.
comma separated values), vse zbrane informacije pa so služile za nadaljnjo analizo.
Primer izpisa CSV datoteke:
1433359730886, Swipey, true, 0, 0
1433371155706, Tappy, false, 0, 3
1433371952882, Tappy, true, 2, 0
1433399780991, Swipey, false, 4, 0.
Zgornji zapis vsebuje pet polj, ki jih predstavljajo identifikacijska številka seje, ki je služila
kot referenca do omenjene dnevniške datoteke, ponujen tip uporabniškega vmesnika (Swipey
ali Tappy), prisotnost navodil (da ali ne), število pravilnih gest, ki se odražajo v ogledih
fotografij, in število napačnih gest.
Surovi podatki so bili statistično obdelani, kot je prikazano v poglavju »3.3. Rezultati in
razprava«.
62

Sedovšek, R. Vrednotenje uporabniške izkušnje v mobilnem oglaševanju.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

3.2. Raziskovalne hipoteze
S pomočjo obeh raziskav smo iskali odgovore na naslednja vprašanja oz. raziskovalne
hipoteze.

3.2.1. Hipoteze prve raziskave
● H1. Gesta swipe bo za navigacijo po mobilni foto galeriji v primerjavi z gesto tap
pogostejša, torej bolj intuitivna (H1).
● H2. Število ogledov fotografij bo večje pri ponujenem uporabniškem vmesniku, ki je
uporabniku bolj intuitiven (H2).
● H3. Prikaz navodil bo zmanjšal število napačnih gest in s tem izboljšal uporabnost
uporabniškega vmesnika (H3).

3.2.2. Hipoteze druge raziskave
● H4. Prikaz navodil v intersticijskem formatu bo imel zaradi svoje vsiljive narave za
posledico povečano število uporabnikov, ki nemudoma zapustijo vsebino, torej
zaprejo oglas brez kakršne koli interakcije (H4).
● H5. Pri ponujenih tekstovnih, vedno prisotnih navodilih bomo v primerjavi z ostalimi
tremi oblikovnimi zasnovami zabeležili najmanjše število napačnih gest (H5).
● H6. Število napačnih gest (H5) bo obratno sorazmerno s številom ogledanih fotografij
(H6).
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3.3. Rezultati in razprava
3.3.1. Prva raziskava
Preglednica 5: Podrobnosti oglaševalske kampanje prve raziskave
Št. prikazanih oglasov

435.976

Št. klikov na oglas

3.327

Razmerje med št. prikazov oglasa in kliki nanj (CTR)

0,76 %

Št. prikazov z aktivnostjo *

633

Prikazi oglasov brez aktivnosti **

2.694

* zabeležena je bila vsaj ena uporabniška gesta (tap, swipe, pinch, zoom ipd.)
** uporabniki so nemudoma zapustili vsebino oz. se vsebina ni v celoti prikazala
Kot je razvidno iz preglednice 5, je od 435.976 uporabnikov, ki so bili izpostavljeni oglasu, le
3.327 nanj tudi kliknilo – rezultat je CTR v vrednosti 0,76 %. O podobno nizkih CTR
vrednostih poročajo številne študije, npr. [6-7]. 633 sej je bilo z aktivnostjo, kar pomeni, da je
sledilnik zabeležil vsaj eno uporabniško gesto in jo zapisal v dnevniško datoteko. Kot
uporabniško gesto smo beležili geste, namenjene navigaciji (kot sta tap in swipe v različne
smeri), daljše potege, vrtenje telefona, stisk in razteg (več o omenjenih gestah v poglavju
2.3.3., stran 32). Preostali uporabniki (2.694) so oglas nemudoma zaprli.
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Slika 14: Primerjava swipe in tap gest. Prva, tj. intuitivna uporabniška gesta – podatki,
pridobljeni iz analize dnevniških datotek uporabe galerije (levo), in podatki, pridobljeni na
podlagi ankete (desno).

Na sliki 14 so prikazani rezultati dveh eksperimentov, tj. beleženje dnevniških datotek in
ankete. Obravnavali smo zgolj oglase, ki niso imeli prikazanih navodil, saj nas je zanimala
intuitivnost vedenja uporabnikov. Predvsem zaradi majhnosti zaslonov pametnih telefonov
običajno ni dovolj prostora za prikaz navodil, tako da je uporabnik prepuščen sam sebi, da
odkrije način, ki omogoča interakcijo z napravo. Očitno je, da so hitri potegi (ang. swipe) po
zaslonu veliko bolj preferenčna gesta od dotikov (ang. tap), saj je kar 79,7 % uporabnikov po
tem, ko se jim je prikazala galerija, po zaslonu s prstom drselo, preostalih 20,3 % prvih gest
uporabnikov pa so bili dotiki. Podobne rezultate smo pridobili preko spletne ankete, kjer je
88,5 % sodelujočih anketirancev glasovalo za gesto swipe in le 11,5 % za gesto tap.
S tem je bila potrjena naša prva hipoteza (H1), da je za navigacijo po foto galeriji gesta hitrih
potegov (ang. swipe) po zaslonu bolj pogosta in s tem bolj intuitivna od dotikov (ang. tap).
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Slika 15: Vpliv vrste uporabniškega vmesnika (Swipey oziroma Tappy) brez navodil na
število ogledanih fotografij. Prikazana sta tudi intervala zaupanja za 95 % LSD.

Preglednica 6: Enosmerna ANOVA: število ogledanih fotografij za dve vrsti uporabniškega
vmesnika
Dejavnik
Med

Vsota

Prostostne

Povprečje

kvadratov

stopnje

kvadratov

439.309

1

439.309

10.733,1

221

48,5663

11.172,5

222

F-razmerje

P-vrednost

9,05

0,0029

uporabniškima
vmesnikoma
Znotraj
posameznega
vmesnika
Skupaj

Želja oglaševalcev oziroma avtorjev vsebin je, da njihovo občinstvo sprejema čim več, pa naj
bo to število ogledov fotografij, ogledov video vsebin, igranje iger ipd. Iz tega razloga smo
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preverjali vpliv uporabniškega vmesnika na število ogledanih fotografij za posamezno sejo.
Ker nas je zanimala intuitivnost sistema, smo preverili samo seje, kjer navodila niso bila
prikazana. Rezultate (ti so predstavljeni na sliki 15) smo statistično ovrednotili s pomočjo
enosmerne analize variance (ANOVA) pri 95-% stopnji zaupanja, pri čemer je bil proučevani
dejavnik vrsta uporabniškega vmesnika, torej Swipey ali Tappy (preglednica 6). Izračunana Pvrednost (0,0029) je bila manj kot 0,05, kar pomeni, da je bila zaznana statistično značilna
razlika v številu ogledanih fotografij med obema testiranima vmesnikoma. Kot je razvidno s
slike 15, je bilo pri bolj intuitivni različici uporabniškega vmesnika (Swipey UI) doseženo
bistveno višje povprečje števila ogledov fotografij na sejo (5,8) kot pri alternativnem
vmesniku (2,9).
Rezultati tako potrjujejo drugo hipotezo (H2) – število ogledov fotografij je večje, ko je za
interakcijo na voljo bolj intuitiven (Swipey, glej H1) uporabniški vmesnik.
Preglednica 7: Dvosmerna ANOVA: število napačnih gest za dve vrsti uporabniškega
vmesnika in prisotnost ali odsotnost navodil
Glavni

dejavniki

in Vsota

Prostostn

Povprečje

F-

P-vrednost

interakcije

kvadratov e stopnje

kvadratov

razmerje

A: Prisotnost navodil

32.6223

1

32.6223

7,12

0,0076

B: Uporabniški vmesnik

323.675

1

323.675

70,62

0,0000

Interakcija AB

6,29817

1

6,29817

1,37

0,2411

Ostanek (napaka)

2.882,85

6.299

4,58323

Skupaj

3.387,37

632

67

Sedovšek, R. Vrednotenje uporabniške izkušnje v mobilnem oglaševanju.
Doktorska disertacija. Ljubljana, 2016.

Slika 16: Vpliv dveh dejavnikov, tj. vrsta uporabniškega vmesnika (zgoraj) in
prisotnost/odsotnost navodil (spodaj), na število napačnih gest.
Prikazani so tudi intervali zaupanja za 95 % LSD.
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Slika 17: Medsebojni vpliv obeh dejavnikov (vrsta uporabniškega vmesnika in
prisotnost/odsotnost navodil) na število napačnih gest.
Prikazani so tudi intervali zaupanja za 95 % LSD.

Nazadnje smo se v sklopu prve raziskave posvetili problematiki uporabnosti uporabniškega
vmesnika mobilne foto galerije (H3), kjer smo preverjali vpliv prisotnosti ali odsotnosti
navodil glede na število napačnih uporabniških gest (in posledično na uporabnost).
Rezultate (slika 16) smo statistično obdelali z dvosmerno analizo variance (ANOVA),
dejavnika pa sta bila vrsta uporabniškega vmesnika (Swipey oziroma Tappy) in prisotnost
navodil (da ali ne). Podatki iz preglednice 7 kažejo, da oba dejavnika statistično značilno
vplivata na število napačnih gest (P-vrednost < 0,05). Kot prikazuje slika 16, so uporabniki, ki
jim je bil ponujen Tappy UI, naredili v povprečju večje število napačnih gest (2,20) na sejo v
primerjavi z uporabniki, ki jim je bil ponujen vmesnik Swipey (0,64). Pričakovano so
uporabniki zagrešili več napak (slika 16 spodaj), ko jim navodila niso bila ponujena (1,67), če
te primerjamo s sejami, ko so bila navodila prisotna (1,18). Iz vrednosti F-razmerja (70,6 za
vrsto uporabniškega vmesnika in 7,1 za prisotnost/odsotnost navodil) lahko sklepamo, da je
vpliv tipa uporabniškega vmesnika (različni gesti za navigacijo) na število napačnih gest kar
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desetkrat močnejši od vpliva prisotnosti navodil. V veliki meri je ravno ta izsledek vplival na
načrtovanje druge raziskave, pri kateri smo se odločili, da podrobneje raziščemo različne
oblikovne zasnove navodil pri konstantnem, čeprav nestandardnem, uporabniškem vmesniku.
Četudi medsebojni vpliv obeh dejavnikov (njuna interakcija) ni statistično značilen (Pvrednost = 0,24 > 0,05), nam slika 17 vseeno ponuja nekaj zanimivih rezultatov. V primerih,
ko navodila uporabnikom niso bila prikazana, je bilo zabeleženo razmeroma visoko število
napačnih gest pri sejah s Tappy uporabniškim vmesnikom. Uporabnik je poskušal navigirati s
potegi v povprečju 2,34-krat na sejo, kar je pomenilo veliko več napačnih gest kot pri
uporabnikih, ki jim je bil ponujen Swipey in ki so napačno poskušali navigirati z dotiki (1,00).
Izsledek sovpada z našim opažanjem, da so kratki potegi (ang. swipe) bolj priljubljena gesta v
primerjavi z dotiki.
Ko so bila uporabnikom dana navodila, kako naj navigirajo po foto galeriji, je število
napačnih gest pričakovano upadlo pri obeh vrstah uporabniškega vmesnika. Zanimivo je, da
je bil ta upad znatno manjši pri ponujenem Tappy UI (z 2,34 na 2,06) kot pri Swipey UI (z
1,00 na 0,29). Četudi so bila na zaslonu uporabnikom prikazana navodila, je bilo število
napačnih gest pri Tappy UI (torej potegov) še vedno sorazmerno visoko (2,06), za kar obstaja
več razlag:
-

obstoječe raziskave kažejo na to, da uporabniki ignorirajo navodila, ki jih dojemajo
kot vsiljiva/moteča [91];

-

uporabniki za navigacijo raje uporabljajo poteg kot dotik (že dokazano v naši
raziskavi; glej H1);

-

uporabniki so zaprli navodila, še preden so jih prebrali;

-

prikaz naših navodil je bil slabo oblikovan (glej podrobnosti o oblikovnih zasnovah
navodil v drugi raziskavi).

Dobljeni rezultati tako potrjujejo tudi tretjo hipotezo (H3) – prisotnost navodil ima za
posledico zmanjšanje števila napačnih gest in s tem izboljšanje uporabnosti.
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3.3.2. Druga raziskava
Preglednica 8: Podrobnosti oglaševalske kampanje druge raziskave
Št. prikazanih oglasov

413.441

Št. klikov na oglas

2.515

Razmerje med št. prikazov oglasa in kliki nanj (CTR)

0,61 %

Št. prikazov z aktivnostjo *

605

Prikazi oglasov brez aktivnosti **

1.910

* zabeležena je bila vsaj ena uporabniška gesta (tap, swipe, pinch, zoom ipd.)
** uporabniki so nemudoma zapustili vsebino oz. se vsebina ni v celoti prikazala
Kot je razvidno iz preglednice 8, je bil oglas posredovan 413.441 uporabnikom, od katerih je
2.515 nanj tudi kliknilo (CTR = 0,61%). 605 sej je bilo aktivnih, kar pomeni, da je uporabnik
sprožil vsaj eno gesto, ki smo jo zabeležili (poteg v katero koli smer, dotik ipd.), medtem ko
so ostali uporabniki vsebino takoj zapustili, kar pomeni 76-% zapuščanje (ang. abandon rate).
To je sicer veliko, a ni nenavadno. Razlogov za to je lahko več, denimo slaba povezava do
strežnika, kjer smo gostili galerijo (strežnik je bil v Sloveniji), ki predstavlja enega izmed bolj
motečih dejavnikov v mobilnem oglaševanju [79]. Možno je tudi, da so uporabniki
pričakovali drugo vsebino ali pa jih naša vsebina preprosto ni pritegnila.
Zakaj uporabniki zapustijo prvotno (pristajalno) stran (ang. landing page), je sicer zanimivo
vprašanje, a se v našem eksperimentalnem delu s problematiko različno zasnovanih
pristajalnih strani nismo ukvarjali.
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500

Tip geste
Napacna
Pravilna
Zaprtje vsebine

Frekvenca

400
300
200
100
0
Animacija

Ikone
Intersticijski format Vedno prisotno
Oblikovna zasnova navodila

Slika 18: Število prvih gest (zaprtje vsebine, pravilne in napačne geste) uporabnikov za
posamezne tipe oblikovne zasnove navodil.

Najprej smo preverjali našo hipotezo H4, in sicer, da bo pri navodilih, podanih v
intersticijskem formatu, število uporabnikov, ki takoj zapustijo vsebino, največje. To so
uporabniki, ki z vsebino nimajo interakcije, ki niti ne poskušajo pogledati fotografij, ki ne
obrnejo zaslona (npr. z namenom, da bi si fotografijo ogledali na zaslonu v spremenjenem
položaju) oziroma fotografije ne poskušajo približati (z gestama stisk/razteg, ki sta znani za
povečanje formata vsebine na mobilnih napravah). Zaradi vsiljive narave intersticijskega
formata smo domnevali, da bodo ta navodila imela za posledico povečano število
uporabnikov, ki nemudoma zapustijo vsebino, vendar se to ni zgodilo. Z diagrama na sliki 18
je razvidno, da med različnimi oblikovnimi zasnovami navodil pri tem tipu prvih gest ni bilo
zaznanih bistvenih razlik – H4 tako ni bila potrjena.
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Slika 19: Vpliv tipa oblikovne zasnove navodila na število napačnih gest.
Prikazani so tudi intervali zaupanja za 95 % LSD.

Preglednica 9: Enosmerna ANOVA: število napačnih gest za različne tipe oblikovne zasnove
navodila.
Dejavnik

Vsota

Prostostne

Povprečje

kvadratov

stopnje

kvadratov

490.818

3

163.606

oblikovne zasnove

16.007,4

601

26.6346

Skupaj

16.498,2

604

F-razmerje

P-vrednost

6,14

0,0004

Med
oblikovnimi zasnovami
navodil
Znotraj
posamezne
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Slika 19 vsebuje informacije o številu napačnih gest, ki so jih zagrešili uporabniki pri
interakciji z galerijo, in sicer po posameznih tipih ponujene oblikovne zasnove navodil.
Rezultate smo ponovno obdelali z enosmerno analizo variance, tj. en dejavnik in štiri različice
oblikovnih zasnov navodil pri 95-% intervalu zaupanja (preglednica 9). Ker je P-vrednost =
0.0004 < 0,05, je bil vpliv oblikovne zasnove navodila na število napačnih gest statistično
značilen.
S slike 19 je jasno razvidno, da sta, kar se tiče števila napačnih gest, dve različici oblikovne
zasnove, tj. tekstovna navodila, ki so vedno prisotna na dnu (št. napačnih gest: 2,8), in
navodila v intersticijskem formatu (2,9), bistveno boljši kot pri oblikovnih zasnovah z
ikonami (4,7) in animacijo (4,6). Tako med prvima dvema kot tudi med drugima dvema
oblikovnima zasnovama nismo zasledili statistično značilnih razlik.
Potrebno je poudariti, da je pri sejah, kjer so bila navodila prikazana v obliki ikon, kar 76,6 %
vseh gest zabeleženih na območju, kjer je bila prikazana ikona, kar nakazuje, da so uporabniki
pričakovali bodisi funkcionalno interakcijo bodisi povratno informacijo po dotiku na ikono.
Podobno visok delež gest (65,5 %) je bil zabeležen na območju, kjer so bile pri animaciji
pozicionirane ikone.
S tem smo potrdili hipotezo H5, saj smo pri ponujenih tekstovnih, vedno prisotnih navodilih v
primerjavi z ostalimi tremi oblikovnimi zasnovami res zabeležili najmanjše število napačnih
gest.
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Slika 20: Vpliv tipa oblikovne zasnove navodila na število ogledanih fotografij.
Prikazani so tudi intervali za 95 % LSD.

Preglednica 1: Enosmerna ANOVA: število ogledanih fotografij za različne tipe oblikovne
zasnove navodila.
Dejavnik

Vsota

Prostostne

Povprečje

kvadratov

stopnje

kvadratov

3

155.674

oblikovne zasnove 44.193,2

601

73.5328

Skupaj

604

F-razmerje

P-vrednost

2,12

0,0969

Med
oblikovnimi
zasnovami navodil 467.021
Znotraj
posamezne
44.660,2

Nazadnje smo želeli preveriti, ali je število ogledanih fotografij obratno sorazmerno s
številom napačnih gest (H6). Iz tega razloga smo za vsako oblikovno zasnovo navodil poleg
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števila ogledanih fotografij beležili še število napačnih gest. Ker so uporabniki delali najmanj
napak, ko smo jim ponudili tekstovna, vedno prisotna navodila na dnu in navodila v
intersticijskem formatu (glej sliko 19, stran 73), ni bilo presenetljivo, da so si uporabniki v
povprečju ogledali tudi največ fotografij (slika 20), in sicer 8,1, ko so bila navodila tekstovna,
ter 8,4, ko so bila navodila v intersticijskem formatu.
Presenetljivo je, da so si uporabniki, ki smo jim ponudili navodila v obliki animacije, prav
tako ogledali veliko fotografij (8,0), čeprav so imeli precej težav pri navigaciji (visoko število
napačnih gest na sejo, tj. 4,6). To lahko pojasnimo z znano ugotovitvijo, da animacije močno
pritegnejo pozornost [70], pa tudi z dejstvom, da uporabniki s konico prsta, ki drsi po zaslonu,
pogosto sledijo poteku animacije [71], kar pripomore k njihovi boljši angažiranosti.
Visoko število ogledanih fotografij pri Swipey UI smo ugotovili tudi pri prvi raziskavi, v
kateri smo testirali horizontalno navigacijo po galeriji (slika 15, stran 66). To je spodbuden
rezultat, ki nakazuje na to, da lahko z dobro oblikovano zasnovo navodil hitro naučimo in
uspešno navadimo uporabnike na rabo nestandardnega načina za interakcijo z mobilno foto
galerijo.
Število napačnih gest je torej obratno sorazmerno s številom ogledanih fotografij, kar potrjuje
našo zadnjo hipotezo (H6).

3.4. Problemi in možne izboljšave
Smiselno je navesti, da smo oglas z oglaševano foto galerijo ponudili zgolj uporabnikom, ki
so bili v splet povezani preko brezžičnega lokalnega omrežja (WiFi), kar je pomenilo, da so se
uporabniki nahajali na lokacijah, kjer imajo do tega omrežja dostop (običajno doma, na
delovnem mestu ali v prostorih, kjer je omogočen brezplačen dostop do spleta). S tem smo
želeli zagotoviti, da imajo uporabniki do vsebine dovolj hitro povezavo, kar pa ni nujno
dobro, saj je uporaba pametnih telefonov pogosta tudi v pogojih, kjer je dostop do spleta
počasnejši. Domnevamo, da bi bil v tem primeru odstotek ljudi, ki so npr. predčasno zapustili
vsebino zaradi predolgega nalaganja vsebin, še višji, prav tako bi bilo večje število napak.
Zanimivo bi bilo primerjati razlike med uporabniki, ki so na mestu, in tistimi, ki so na poti oz.
se premikajo.
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V poglavju »3.1.1.1. Uporabniki, ki so sodelovali v raziskavi« smo omenili, da smo oglase
namenoma ponudili dovolj široki množici, mogoče pa bi bilo zanimivo preveriti tudi
dojemanje oblikovnih zasnov posameznih navodil znotraj različnih starostnih skupin, med
spoloma, glede na izobrazbo, seznanjenost z mobilnimi napravami ipd. Značilke mobilnih
uporabniških vmesnikov se običajno, vsaj samodejno, ne prilagajajo uporabnikom, je pa to
zanimivo področje za nadaljnje raziskave in potencialno odpira nove možnosti oblikovanja
prilagodljivih vmesnikov.
Strežnik, kjer smo gostili aplikacijo (mobilno foto galerijo), je bil v Sloveniji, osredotočili pa
smo se na globalni trg oz. na angleško govoreče uporabnike. Domnevamo, da bi bilo bolje, če
bi izbrali strežnik, ki bi bil bližje uporabnikom, s čimer bi izboljšali hitrost dostopa do vsebin.
V raziskavi nismo upoštevali možnosti, da bi uporabnik na oglas kliknil večkrat in bil
usmerjen do foto galerije. Predpostavljali smo, da se to ne bo zgodilo, predvsem zaradi
kratkega časa kampanje (dva dneva za prvo in tri dni za drugo raziskavo) in nizkega zneska,
ki smo ga namenili ponujanju oglasov, kar je posledično pomenilo nizko frekvenco in domet
ponujanja samih oglasov. V primeru, da ponujena mobilna galerija ne bi bila del oglasa,
temveč samostojen produkt ali aplikacija za namen brskanja po foto galeriji, bi bila zasnovana
navodila manj primerna, saj bi, ko bi se uporabnik navadil na pravilno interakcijo, postala
moteča. Posebej moteča bi bila tekstovna navodila, ki so vedno prisotna na dnu zaslona. Tudi
to predstavlja svojevrsten izziv v oblikovanju navodil, torej kdaj in kako odstraniti navodila
ter kako jih po potrebi ponovno prikazati uporabniku.
Metodologija in tehnologija, ki omogočata testiranje realnega poteka interakcij uporabnika,
sta bili zasnovani tako, da se lahko na preprost način uporabita za katero koli vsebino, vendar
praksa kaže, da proces ni tako zelo preprost in da je poskus avtomatizacije, predvsem pri
analizi dnevniških datotek, precej zahteven. Da bi bila naša metoda uporabna kot samostojen,
splošno uporaben produkt ali storitev, bi bilo potrebno vložiti še veliko truda.
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4. ZAKLJUČEK
Vsak uporabnik pametnega telefona, računalnika ali katere koli druge naprave, ki je zmožna
brskanja po spletnih vsebinah, je izpostavljen poplavi oglasov. Verjetnost, da tak uporabnik
oglas tudi klikne, je običajno manj kot odstotna [6-7]. Če je prikazana slabo oblikovana
vsebina oz. vsebina, ki uporabnika ne zanima, bo to stran nemudoma zaprl. V kolikor
uporabnik izkaže interes, je na ramenih načrtovalcev, oblikovalcev in razvijalcev, da po
najboljših močeh razvijejo odličen uporabniški vmesnik. Slednji mora biti prijeten in preprost
za uporabo, s tem pa je poskrbljeno, da je uporabniška izkušnja zadovoljiva in da uporabnik
ne odide zaradi nepotrebnih frustracij, ki mu jih povzroča slabo zasnovan vmesnik.
Cilji doktorske disertacije so bili naslednji:
-

zasnovati raziskavo tako, da uporabniki ne bodo vedeli, da sodelujejo, s tem pa
pridobiti realne podatke o rabi mobilnih naprav oz. konkretneje njihove interakcije
znotraj uporabniških vmesnikov, ki so prisotni v oglasih,

-

v raziskavo vključiti veliko količino sodelujočih,

-

nizki stroški raziskave,

-

razvoj razširljive in prilagodljive programske opreme, ki omogoča hitro izvedbo
različnih poskusov,

-

hitrost izvedbe poskusov.

Izvedba testiranja uporabe, brez tega, da bi se uporabniki zavedali, da sodelujejo v raziskavi,
je bila pomembna predvsem zaradi kompleksne narave mobilnega okolja, ki je odvisna od
konteksta [40][62]. Iz tega razloga smo želeli preveriti delovanje uporabnikov in njihove
interakcije v njihovem naravnem okolju, torej tam, kjer uporabljajo mobilne telefone (zvečer
doma v fotelju, na vlaku na poti v službo ipd.), ne pa v nadzorovanem okolju, kjer se
tradicionalno izvajajo testiranja uporabnikov [44][64-65]. S tem smo pridobili informacije o
realni rabi.
Izvedba raziskave z obsežnim številom testirancev [92] in cenovno ugodna rešitev izvedbe
raziskave [93] sta prav tako bili dobra motivacija in sta predstavljali izziv, s katerim smo se
uspešno soočili.
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Izvedli smo dve raziskavi. Pri obeh smo analizirali oblikovne zasnove različnih tipov
uporabniških vmesnikov v mobilni foto galeriji, ki je ena izmed najpogostejših komponent
mobilnih oglasov z obogateno vsebino. Oglaševano vsebino smo ponudili s pomočjo Google
AdWords storitev, kar nam je omogočalo doseg večje mase ljudi z nizkimi stroški. V prvi
raziskavi smo preverjali uporabniške geste za način interakcije, tj. horizontalne navigacije po
mobilni galeriji, v drugi pa oblikovne zasnove navodil v mobilni galeriji, kjer je bila
navigacija manj standardna, tj. vertikalna. Za namen beleženja aktivnosti uporabnika pri
interakciji z vsebino smo izdelali sledilnik, ki je pridobljene informacije zapisoval v
dnevniške datoteke, primerne za nadaljnjo analizo.
Iz prve raziskave je razvidno, da imajo uporabniki raje gesto hitrih potegov (ang. swipe
gesture) za navigacijo po mobilni foto galeriji v primerjavi z gesto tap, saj so pogosteje
poskušali navigirati s potegi, kar potrjuje našo prvo hipotezo o pogostejši, torej bolj intuitivni
gesti (H1). Enake rezultate kot z analizo dnevniških datotek smo pridobili tudi s spletno
anketo, tj. z vprašalnikom o preferenčni gesti za navigacijo po mobilni foto galeriji.
Trdimo lahko, da izvedba galerije na ta način izboljša uporabniško izkušnjo. Gesta dotikov
zaslona za navigacijo ni smiselna, zato je bolje, da se uporabi v drugih primerih, kot je na
primer odprtje dialoga s specifičnimi funkcionalnostmi galerije, pa tudi možnost, da
uporabnik fotografijo shrani ali jo deli na svojem socialnem omrežju.
Potrdili smo tudi hipotezo, da je število ogledov fotografij večje, ko je za interakcijo na voljo
bolj intuitiven uporabniški vmesnik (H2).
Potrdili smo tudi, da navodila na zaslonu pripomorejo k boljšemu razumevanju uporabniškega
vmesnika. Število napačnih gest je bilo manjše, ko smo uporabnikom ponudili navodila glede
tipa uporabniške geste za navigacijo (H3), a nismo uspeli maksimirati njihovega potenciala,
saj so imela navodila, kot je pokazala analiza variance, v primerjavi s tipom uporabniškega
vmesnika desetkrat manjši vpliv na število napačnih gest. To je bil razlog, da smo se v drugi
raziskavi osredotočili na oblikovne zasnove navodil in jih primerjali na manj standardnem,
vertikalnem načinu navigacije po mobilni foto galeriji.
Preverjali smo štiri oblikovne zasnove navodil za uporabnike pri rabi nestandardnega
vmesnika za vertikalno navigacijo: ikone, animacije ikon, vedno prisotna tekstovna navodila
na dnu in navodila, ki smo jih prikazali v t. i. intersticijskem formatu. Napačno smo
domnevali, da bodo uporabniki, ki so jim bila navodila predstavljena v intersticijskem
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formatu, zaradi vsiljive narave formata brez interakcije zapustili vsebino. Med posameznimi
oblikovnimi zasnovami ni bilo zaznati statistično značilnih razlik pri zapiranju vsebine brez
interakcije, kar pomeni, da naša hipoteza (H4) ni bila potrjena.
Na podlagi rezultatov beleženja napačnih gest (v primeru druge raziskave sta bili to tap in
swipe levo/desno) lahko trdimo, da je prikaz tekstovnih navodil, vedno prisotnih na dnu (št.
napačnih gest: 2,8), ali prikaz navodil v intersticijskem formatu (2,9) bolj primeren od rabe
ikon (št. napačnih gest: 4,7) ali animacije (4,6). S tem smo potrdili našo hipotezo H5, vendar
se zavedamo, da je zaradi pomanjkanja prostora na mobilnih napravah raba tekstovnih navodil
včasih nemogoča oziroma moteča, in sicer predvsem za izkušene uporabnike.
Potrdili smo tudi našo zadnjo hipotezo (H6), da je število napačnih gest obratno sorazmerno s
številom ogledanih fotografij.
Glede na visoko število ogledanih fotografij (8,1, ko so bila navodila tekstovna, in 8,4, ko so
bila navodila v intersticijskem formatu) lahko sklepamo, da je ob primerni oblikovni zasnovi
navodil uporabnike mogoče hitro navaditi na rabo nestandardnega načina za interakcijo z
vsebino, kar je zelo pomembno odkritje.
Iz raziskav je dobro razvidna vloga kontinuiranega vrednotenja oblikovnih zasnov
uporabniškega vmesnika za interakcijo z vsebino z namenom izboljšave uporabniške izkušnje.
Oblikovanje in razvoj sta večplasten proces, ki ga je smiselno izvajati po fazah skozi čas,
pomembno pa je tudi skrbno spremljati rabo produkta oziroma spletne vsebine [94][95].
Oblikovalci in razvijalci konstantno poskušajo najti načine, kako bi optimizirali in izboljšali
uporabniško izkušnjo. Včasih poskušajo izboljšati obstoječe dobre prakse, ki bi lahko bolje
koristile uporabnikom ali dodale funkcionalnost obstoječim napravam, občutljivim na dotik.
Smiselno je tudi, da se ne zanašamo zgolj na intuicijo, temveč da naše oblikovne zasnove
testiramo na uporabnikih.
Tako je rezultat eksperimentalnega dela orodje, ki omogoča vrednotenje oblikovnih zasnov
uporabniškega vmesnika na osnovi analize dnevniških datotek, ki so realni podatki,
pridobljeni pri beleženju aktivnosti širše množice uporabnikov pri interakciji z vsebino.
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