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POVZETEK 


Zaradi zasicenosti spletnega prostora z oglasi, oglasevalci vedno znova iscejo nove 

nacine, kako bi vzbudili pozornost potencialnih kupcev, pri tern pa bi radi zajeli cim 

manjsi delez takih, ki jih oglasevani produkti ne zanimajo. Eden izmed novejsih naCinov 

spletnega oglasevanja je vedenjsko ciljanje uporabnikov. V diplomski nalogi je 

preuceno spletno oglasevanje s pomocjo vedenjskega ciljanja. Predstavljene so metode 

in vrste vedenjskega ciljanja ter tehnologije, ki omogocajo oglasevalcem vedenjsko 

ciljanje, to so piskotki in DPI tehnologije. Narejena je tudi SWOT analiza vedenjskega 

ciljanja. V empiricnem delu diplomske naloge so podani komentarji in analiza 

odgovorov na vprasanja, pridobljenih s pomocjo anketnega vprasalnika izvedenega med 

nakljucno izbranimi uporabniki spleta. 

K/jucne besede: spletno oglaSevanje, vedenjsko ciljanje, zasebnost, piskotki , DPI 

tehnologije 

SUMMARY 

Due to the saturation of web space with advertising, advertisers are always looking for 

new ways to attract the attention of potential customers, while at the same time 

excluding those who are not interested in the products being advertised. One of the 

newer methods of online advertising is behavioural targeting of users. The bachelor 

thesis examines online advertising aided by behavioural targeting. The methods and 

types of behavioural targeting are presented, together with the technology that allows 

advertisers to use behavioural targeting - these are cookies and DPI technology. A 

SWOT analysis of behavioural targeting has also been made. The empirical part of the 

bachelor thesis contains comments and an analysis of responses to questions obtained 

through questionnaires carried out among randomly selected Internet users. 
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1 UVOD 

1.1 OpredeUtev problema in teoreticnih izhodisc 

V danasnjem casu, ko je posameznik oblegan z vseh strani z razlicnimi 

informacijami, je zelo pomembna kvaliteta posredovanjih informacij. Veliko od teh 

informacij je taksnih, da uporabnika ne zanimajo oziroma ga celo motijo. Se posebej se 

to dogaja med uporabo spleta. Velik del nezazelenih informacij predstavljajo oglasna 

sporocila, ki pa so nujno zlo, saj morajo podjetja za svoj obstanek na trgu ostati 

prepoznavna po svojih izdelkih in storitvah. 

Vedenjsko ciljanje omogoca najnaprednejse ciljanje na spletu in precejsnje 

povecanje ucinkovitosti ogiaSevanja. Z njim ogiasevalec nagovarja natancno doloeeno 

ciljno skupino uporabnikov glede na njihove vedenjske vzorce na spletu in ne glede na 

spletno mesto, kjer so. PrinaSa nov nacin medijskega naertovanja, saj se ne nacrtujejo 

vee spletne strani, kamor bi postavili oglas, temvec neposredna ciljna skupina, ki jo 

zelimo doseci. Preostalo opravi tehnologija. Vedenjsko ciljanje je najpomembnejsa 

gonilna sila »display« spletnega oglasevanja v prihodnje. Oglasevalci namrec zahtevajo 

odgovomost za rezultate in merljivost, ki ju vedenjsko ciljanje omogoca (Gala 2009). 

Vedenjsko ciljanje ima nekaj pomanjkljivosti. Z vidika oglasevalcev so te 

pomanjkljivosti tehnoloske, kot so na primer antivirusni programi, ki omogocajo 

blokiranje nezazelenih datotek (piskotkov). Pomanjkljivost pa je tudi to, da z 

vedenjskim ciIjanjem lahko zgresijo potenciaine kupce, saj jih ne prepoznajo po 

njihovem vedenju na spletu kot bodoee kupce. Z vidika uporabnikov intemeta pa je 

vedenjsko ciljanje problematicno predvsem glede ohranjanja zasebnosti na intemetu 

(sledenje in nadzor uporabnikov), saj nekateri zaIozniki zbirajo podatke 0 uporabnikih. 

V diplomski nalogi si predvsem postavljam vprasanje 0 smiselnosti vedenjskega 

ciljanja za uporabnike intemeta. Ali so oglasna sporocila, ki jih posredujejo zalozniki s 

pomocjo vedenjskega ciljanja, za uporabnike manj moteca? Ali uporabniki hitreje in 

laZje najdejo zeleni produkt? Ali uporabniki sploh opazijo oglasna sporocila na 

intemetu in ali Ie ta vplivajo na njihove nakupovalne navade? 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je preuCiti vedenjsko ciljanje v spletnem oglaSevanju in 

analizirati odnos uporabnikov do spletnega oglasevanja. 

Cilji teoreticnega dela diplomske naloge: 

predstavitev spletnega oglasevanja s poudarkom na vedenjskem ciljanju, 


preuciti problem zasebnosti in nadzora na spletu, 


predstavitev nekaterih tehnologij, ki so potrebne za vedenjsko ciljanje. 
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Uvod 

Cilji empiricnega dela diplomske naloge: 

predstavitev delovanja vedenjskega ciljanja, 


ugotoviti ali uporabniki opazijo vedenjsko ciljanje, 


raziskati mnenje uporabnikov spleta 0 vedenjskem ciljanju, 


ugotoviti ali se potrosniki odzivajo na spletne oglase (kupijo oglasevani 


izdelek, se udelezijo nagradne igre ... ). 


1.3 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Pri pisanju teoreticnega dela diplomske naloge sem uporabila domaco in tujo 

literaturo. Z metodo deskripcije sem opredelila pojme, ki se pojavljajo v zvezi z 

vedenjskim cilj anjem. S pomocjo metode kompilacije sem povzela mnenja razlicnih 

avtOIjev in njihova mnenja skusala povezati z ze znanimi dejstvi. Metodo sinteze sem 

uporabila za predstavitev svojih ugotovitev. 

V empiricnem delu diplomske naloge sem uporabila metoda anketiranja, kot 

instrument za ugotavljanje stalisca uporabnikov do vedenjskega ciljanja in njihovo 

mnenje 0 nadzoru na spletu. Ker se vedenjsko ciljanje uporablja predvsem na spletu in 

se tice vseh uporabnikov intemeta, sem anketirala 130 nakljucno izbranih uporabnikov 

intemeta ad tega jih je 24 zavrnilo sodelovanje. Rezultate ankete sem prikazala opisno 

in graficno s pomocjo programa Microsoft Office Excel 2007. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavimo, da se veliko Ijudi se ne zaveda, kaj omogoca sodobna tehnologija, 

in se pocutijo vame na intemetu. Posledica tega je, da brezskrbno uporabljajo internet in 

posredujejo svoje osebne podatke brez premisleka. 

V diplomski nalogi se omejujem predvsem na enD izmed moznih variant spletnega 

oglasevanja, in sicer na vedenjsko ciljanje. 
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2 OGLASEV ANJE 

V tern poglavju podajamo standardno definicijo oglasevanja, nato pa se definicijo 

oglasevanja iz Slovenskega oglasevalskega kodeksa, sledi se kratka zgodovina 

oglasevanja. 

Wells, Moriarty in Burnett (2006, 5) opredelijo standardno definicijo oglasevanja s 

petirni osnovnimi kornponentarni, in sicer: 

1. 	 Oglasevanje je placana oblika kornuniciranja. KJjub ternu obstajajo nekatere 

obIike oglaSevanja, ki uporabljajo podarjen prostor in cas (npr. oglasi za boljso 

varnost na cestah, oglasi za dobrodelne organizacije ... ). 

2. 	 Poleg tega, da za objavo sporocila placarno, je vedno naveden tudi narocnik 

sporocila (oglasa). 

3 . 	 Narnen oglasevanja je najpogosteje vplivati na potrosnika v tern srnislu, da 

naredi neko zeleno dejanje. Vcasih pa je narnen oglasa, Ie obvestiti potrosnike 

o novern produktu ozirorna novern podjetju na trgu in stem prebuditi njihovo 

zanirnanje za novo ponudbo. Z drugirni besedarni, strateska kornunikacija je 

dolocena s cilji, in ti cilji so rnera za ugotavljanje uCinkovitosti oglasevanja. 

4. 	 Oglasevanje dosega veliko obcinstvo potencialnih potrosnikov. 

5. 	 Sporocilo se prenasa skozi razlicne vrste rnnozicnih rnedijev, ki so v veliki 

rneri neosebni. To porneni, da oglasevanje ni usrnerjeno na doloceno osebo, kar 

pa se sprerninja z vse vecjo dostopnostjo in uporabo interneta ter drugih 

interaktivnih rnedijev. 

Po zgoraj navedenern bi bila lahko sodobna definicija oglasevanja sledeca: 

oglasevanje je placana prepricevalna kornunikacija, ki poteka preko neosebnih 

rnnozicnih rnedijev in drugih interaktivnih oblik kornunikacije z narnenorn, da 

dosezerno veliko obcinstvo in stem ustvarirno povezavo rned narocnikorn in 

potencialnirni potrosniki (Wells, Moriarty in Burnett 2006,5). 

Z oglasevanjern podjetja kupce obvescajo, jih preprecujejo in oblikujejo preference 

za posarnezni izdelek ali blagovno znarnko ter jih sporninjajo, kje lahko izdelek kupijo 

(Potocnik 2002, 324). Velikokrat se zgodi, da je nek produkt v dolocenern casovnern 

obdobju istocasno oglasevan v razlicnih rnedijih. Stem oglaseva1ci pogosto ustvarijo 

prepricanje, da je nek izdelek boljsi kot drugi, saj je kupcern bolj dornac, ker so ze 

tolikokrat slisali zanj in zato tudi v trgovini povprasajo po tocno dolocenern izdelku in 

ne po njegovern substitutu ozirorna nadornestku. 

Poglejrno si se, kako definira oglasno sporoCilo Slovenska oglasevalska zbornica v 

svojern kodeksu: »Oglasno sporocilo porneni vsako obvestilo 0 obstoju, lastnostih, 

narnenu, prednosti in vrstah proizvoda, ki je zajeto v katerernkoli sredstvu oglasevanja 

in objavljeno v katerernkoli rnediju, stem da je naroceno in placano.« (Slovenska 

oglasevalska zbornica 1999). 
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Oglasevanje 

Poglejmo si se, kako se je razvijalo oglasevanje v preteklosti. Oglasi so bili na 

zacetku v tiskani obliki in njihov cilj je bil predvsem obvescati potrosnike. V teh casih 

je bil primarni medij casopis. V casu industrijske revolucije se je povecal pomen in 

obseg oglasevanja, zaradi velikih socialnih in tehnoloskih sprememb. V teh casih 

postane cilj oglasevanja vzpostavi ucinkovit sistem komunikacije, preko katerega se bo 

lahko prodal nek izdelek. Nato se zacnejo pojavljati podjetja, ki se ukvarjajo zgolj z 

oglasevanjem in tako se zacnejo pojavljati vse bolj kreativni in domiselni pristopi k 

oglasevanju. V 70. letih dvajsetega stoletja se zacne industrija vse bolj ukvarjati s sarno 

ucinkovitostjo oglasevanja. Narocniki hocejo taksne oglase, ki povecujejo prodajo, zato 

je poudarek na raziskovanju in proucevanju uCinkov posameznih oglasov. Z razvojem 

spleta se je tudi oglasevanje zacelo pojavljati na spletu. Tako lahko vidimo, da je nacin 

oglasevanja zelo povezan s tehnoloskim razvojem predvsem z razvojem tehnologije, ki 

omogoca prenos informacij (Wells, Moriarty in Burnett 2006, 21). 
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3 RAZVOJ INTERNETA IN SPLETNEGA OGLASEV ANJA 

Na zacetku tega poglavja je na kratko opisan razvoj interneta. V nadaljevanju pa je 

nekaj prelomnic v razvoju spletnih oglasov. 

Internet se je zacel razvijati, kot projekt ministrstva za obrambo ZdruZenih drzav 

Amerike v zelji po informacijskem sistemu, ki bi bil robusten in necentraliziran. V 70. 

letih se zacne uporabljati protokol1 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

protocol), ki ga na zacetku uporabljajo izkljucno vlada in nekaj akademskih 

raziskova1cev. Kmalu postane to protokol, ki ga uporablja veCina uporabnikov interneta. 

Svetovni splet je uradno nastal novembra 1990, ko so na institutu CERN v Svici 

postavili prvi spletni streznik in prvo spletno strano Leta 1993 z razvojem orodij, ki 

omogocajo splet postane internetjavno znan (McMillan in Sally 2004). 

Z vse veejim stevilom spletnih strani se pojavi potreba po boljsi preglednosti vsebin 

na spletu. Leta 1994 je najprej nastal prvi spletni imenik z imenom Galaxy, nekaj 

mesecev za njim se spletni imenik Yahoo!, nato pa se prvi spletni iskalnik Web Crawler. 

Kljueni mejnik pri iskalni tehnologiji predstavlja Google, ki je nastal leta 1998 (Rolih 

2007,23). 

Na svetovnem spletu so se prvi oglasi pojavili leta 1994. Prvi spletni oglasi so bili 

vedno na vrhu spletne strani in so imeli standardno velikost (60 pik visina in 468 pik 

sirina), ti oglasi so bili znani kot oglasne pasice (angl. banner ads). Kadarkoli je kdo na 

zaeetku pomislil na spletno trzenje je najprej pomislil na oglasne pasice. V tistih easih 

so oglaSevalci upravljali s svojimi oglasevalskimi pasicami, lastniki strani pa so jim 

prodali oglasevalski prostor. Hitro se je to spremenilo. Zacele so se pojavljati spletne 

oglasevalske agencije, ki so upravljale z oglasevalskim prostorom za oglasne pasice na 

zelo obiskanih spletnih straneh. Torej, kdor je zelel oglasevati na doloeeni spletni strani, 

je moral sodelovati z agencijo, ki je upravljala oziroma imela v lasti oglasevalski prostor 

na tej spletni strani. Posledieno je moral sodelovati z vee agencijami, v kolikor je zelel 

oglasevati na vee spletnih straneh. Skoraj soeasno s prevlado oglasnih pasic se njihova 

ucinkovitost zmanjsa. Za povecanje opaznosti oglasov na spletu se razvije tehnologija, 

ki omogoca pojavljanje nezelenih oglasov. Oglasne pasice so bile ueinkovite pri 

oglasevanju blagovnih znamk, vendar je bilo teZko s pomoejo njih privabiti veeje 

stevilo obiskovalcev na spletno stran naroenika spletnega oglasa. Da bi dosegli veeji 

ucinek spletnega oglasa so oglasevalci zaceli ustvrujati razlicne oblike spletnih oglasov, 

kot so animirani oglasi, razliene velikosti oglasov itd. Kljub tern spremembam oglasov 

se zdi, da je taksno oglasevanje dokaj neucinkovito. Kot ucinkovito pa se je izkazalo 

ciljno oglasevanje glede na vsebino spletne strani, na kateri je objavljen oglas 

(Sweeney, MacLellan in Dorey 2006,41-42). 

Protokol je predpisan naein, s katerim si lahko dva ali vee racunalnikov ali drugih 
omreznih naprav izmenjujejo podatke (Jerman-Blazic 1996, 15). 
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Razvoj interneta in spletnega oglasevanja 

Vzporedno z razvojem iskalnikov in pojavom spletnih oglasov pa se razvija tudi 

iskalni marketing, ki vpliva na pojavljanje oglasov. Ze leta 1995 se pojavi oglasevanje 

glede na kljuene besede (ko v iskalnik vtipkas kljueno besedo in to besedo iSees, se na 

vrhu strani z rezultati pojavi oglasna pasica, ki je povezana s to besedo). Za oglasevanje 

po kljucnih besedah sta danes najpomembnejsa GoogJe AdWords in Yahoo! Search 

Marketing (Rolih 2007, 23-27). 
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4 ZASEBNOST IN NADZOR NA INTERNETU 

V tern poglavju si najprej poglejmo, zakaj ni univerzalne definicije zasebnosti, 

dejavnike, ki ogrozajo zasebnost, ter navedimo nekaj zakonov, ki sCitijo zasebnost na 

intemetu v Sloveniji. 

Univerzalne definicije zasebnosti in pravice do zasebnosti nL Vzrok za to je, da je 

zasebnost relativna, kontekstualna in subjektivna. Vsakdo ima drugacna pricakovanja 

glede zasebnosti in ta se spreminja tudi glede na druzbeni kontekst. Problem definicije 

zasebnosti je tudi v tern, da zasebnost sciti svobodo posameznika, individualna svoboda 

pa ne more biti ne napovedana ne pogojena (Gutwirth 2002 v Kovacic 2006, 12). 

Pravica do zasebnosti v prvi vrsti predstavlja 1. i. pravico do informacijske in 

komunikacijske zasebnosti, tj. posameznikov interes, da drZavi ali nepovabljenim 

tretjim ne razkrije dolocenih informacij in ima nadzor nad tern, katere informacije 

in v kaksnem obsegu bo predstavil svetu, ter da s svobodno voljo in informirano 

sprejema odlocitve v vsakdanjem zivljenju. Ljudje imamo razlicne interese, ki 

opredeljujejo kolicino in vrsto informacij, ki jih zelijo deliti z zunanjim svetom (kar 

zelimo deliti z druzino ali prijateljem, mogoce zdravniku, m to, kar zelimo 

posredovati dIiavi, delodajalcu, zavarovalnici, neznanemu posamezniku ali spletni 

trgovini ali zasebni korporaciji). Pravica do zasebnosti torej ni sarno pravica 

posameznika >xla se ga pusti pri miru« (angl. right to be left alone), gre za temeljno 

osebnostno pravico do nadzora nad svojim zivljenjem in svojimi odlocitvami, ki je 

nelocljivo povezana s svobodo, avtonomijo, notranjo rastjo in svobodno voljo 

posameznika (KlemenCic 2007). 

Nastanek intemeta je probleme nadzorovanja in zasebnosti se okrepil. Po porocilu 

Privacy & Human Rights 1999 zasebnost ogrozajo trije pomembni dejavniki: 

1. globalizacija, ki odstranjuje geografske omejitve pri pretoku podatkov, 

2. 	 konvergenca med tehnologijami, le-te se med seboj cedalje bolj povezljive 

interdoperabilne, 

3. 	 multimedialnost, podatki v neki obliki se hitro spremenijo v drugo obliko. 

V Sloveniji sCitita zasebnost uporabnikov spleta Zakon 0 varstvu osebnih podatkov 

in Zakon 0 elektronskih komunikacijah. 

Slovenija je med podpisnicami konvencije 0 kibemetski kriminaliteti, ki v 20. clenu 

daje podlago za prestrezanje prometnih podatkov v realnem casu, v 21. clenu pa 

podlago za prestrezanje vsebinskih podatkov (torej intemetnega prometa). Na podlagi 

konvencije je bit sprejet Zakon 0 elektronskih komunikacijah, v katerem v 107. clenu 
pise, da mora operater na svoje stroske zagotoviti ustrezno opremo v svojem omrezju in 

primeme vmesnike, ki v njegovem omrezju omogocajo zakonito prestrezanje 

komunikacij. Operaterji so v 3. clenu definirani kot fizicne ali pravne osebe, ki 

zagotavljajo javna komunikacijska omrezja ali z njimi povezane zmogljivosti oziroma 
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Zasebnost in nadzor na internetu 

izvajajo jayne kornunikacijske storitve, torej so operateIji tudi ponudniki dostopa do 

intemeta (Kovacic 2006, 199). 

Zakon 0 elektronskih kornunikacijah je naletel na stevilne odzive ponudnikov 

dostopa do spleta, ker so taksne prestrezne naprave zelo drage. Odzvala pa se je tudi 

civilna druzba, saj je ucinkovitost nadzora s pornocjo prestrezanja intemetnega prorneta 

zelo vprasljiva. Taksen nadzor posarneznika pa je tudi sporen s stalisca clovekovih 

pravic (Kovacic 2006, 200). 

Zakon 0 varstvu osebnih podatkov v 8. in 9. clenu opredeljuje pod katerirni pogoji 

se lahko zbirajo in obdelujejo osebni podatki (Kovacic 2009). 
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5 VEDENJSKO CILJANJE 

V tem poglavju so najprej opredeljene metode za oceno obnasanja in vrste 

vedenjskega ciljanja. Nato pa so navedene tehnologije, ki omogocajo vedenjsko ciljanje. 

Na koncu pa naredimo se SWOT analizo. 

V kolikor ste ze nakupovali v spletni trgovini Amazon, ste mogoce opazili, da yam 

ob ponovnem obi sku spletne strani Amazon.com Ie ta predstavi seznam knjig, ki imajo 

podobno vsebino kot knjige, ki ste jih kupili oziroma ste si jih samo ogiedali. 

Amazon.com yam prikaze te knjige, ker sklepa, da vas bodo te knjige prepricale v 

nakup. To je del vedenjskega ciljanja, saj yam ponudnik storitev predstavi storitve glede 

na vase dosedanje vedenje (Sutherland in Sylverster 2008, 140). 

Potrebne podatke za vedenjsko ciljanje pridobijo zaIozniki in ogiasevaici z 

zbiranjem informacij 0 nasi dejavnosti na spletu, torej 0 vsebinah, ki jih iscemo, 0 

stvareh, ki jih kupujemo in drugem. Pogosto se uporabniki niti ne zavedajo, katere 

podatke 0 sebi izdajo med uporabo spleta. Velikokrat se ti podatki zbirajo brez vednosti 

uporabnikov. 

5.1 Metode za oceno ohnasanja pri vedenjskem ciljanju 

Pri vedenjskemu ciljanju se uporabIjajo razlicne metode za oceno obnasanja 

uporabnikov. Oglasevalci skusajo prepoznati vzorce uporabnikovega vedenja. Nekatere 

izmed njih so (Ledford 2007, 128): 

Pricakovano vedenje je to, da predvidimo neko dejanje, ki ga naj bi naredil 

uporabnik ob obisku dolocenega tipa spletne strani. Na primer na spletni strani 

se mora uporabnik prijaviti, kIjub temu da je uporaba in branje spletne strani 

brezplacna. Na taksni spletni strani se pricakujejo uporabniki, ki jih bo vsebina 

spietne strani dovolj zanimala, da bodo pripravljeni izpolniti potreben obrazec 

za uporabo spletne strani. S pomocjo taksnega obrazca Iahko ogiasevalec 

prepozna vzorec obnasanja ali tipicnega obiskovalca strani, ki ga bi drugace 

tezje prepoznal. 

Pri ponavljajocem vedenju gre za ponavljanje enakega vedenja vedno znova s 

strani istega uporabnika. Oglasevalec lahko opazuje kakrsno koli dejavnost 

uporabnika na spletni strani. Na primer v kaksnem vrstnem redu si uporabnik 

prebere dolocene vsebine na spletni strani, dostopa do spletne strani vedno ob 

isti uri oziroma pride na to spletno stran vedno z istega spletnega mesta. 

Ponavljajoce vedenje uporabnika lahko omogoca oglasevalcu definirati vzorec 

vedenja. S pomocjo tega vzorca vedenja lahko oglasevalec pripravi strategijo 

oglasevanja, ki bo prepricala stranko v nakup oziroma zeleno dejanje. 

Zaporedno vedenje se zgodi, ko uporabnik obisce doloceno spletno stran in 

izvede vedno isto zaporedje operaClJ na tej spletni strani. Spremljanje 
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zaporednega vedenja pomaga pri odkrivanju ustaljene rutine posameznika, ki 

ga pripelje do koncnega dejanja (na primer nakupa nekega produkta). Ko 

oglasevalec spozna, kaj uporabnik zeli na podlagi njegovih navad je njegova 

dejavnost bolj usklajena in v bistvu je vedno en korak pred uporabnikom. 

5.2 Tri razlicne vrste vedenjskega ciljanja 

Klever (2009, 37-41) razdeli vedenjsko ciljanje na tri razlicne vrste, in sieer na 

tradicionalno vedenjsko ciljanje, ponovno eiljanje in vedenjsko ciljanje z uporabo 

predvidevanja. 

5.2.1 Tradicionalno vedenjsko cifjanje 

Pri tradieionalnem vedenjskem ciljanju gre za to, da oglasevalee zbira podatke 0 

tern katere informacije je posamezni uporabnik iskal na spletu. Oglasevalee s pomocjo 

dolocenih obrazeev oziroma kriterijev razdeli uporabnike v skupine, za katere pricakuje 

nadpovprecno zanimanje za dolocen oglas. 

Na primer uporabnik pokaze zanimanje za golf, stem ko v spletni iskalnik vtipka 

znacilno besedo ali klika po straneh, ki so povezane z golfom. 

V prvem primeru govorimo 0 eiljanju glede na kljucne besede, ki ga lahko 

uvrstimo med vedenjsko ciljanje, ker za izvedbo Ie tega zaloznik sklepa 

uporabnikovem interesu. Predpostavimo da nato uporabnik obisce spletno stran nekega 

casopisa. Oglasevalee lahko uporabniku se vedno servira oglase povezane z golf om, 

kljub temu da se uporabnik ne nahaja vec na spletnih, ki ga povezujejo z golfom. 

Torej pri tej obliki vedenjskega ciljanja ni potrebno, da je uporabnik na doloceni 

spletni strani za predstavitev njemu zanimivega oglasa, ampak pravi oglas poisce 

ciljanega spletnega uporabnika. 

Tradicionalno vedenjsko ciljanje lahko podrobneje razdelimo na situacijsko in 

dolgorocno vedenjsko ciljanje. V primeru situacijskega vedenjskega ciljanja je 

uporabnik v procesu odlocitvenega po stopka ali naj opravi nakup, torej se nahaja na 

stopnji zelje (angL desire) glede na AIDA koneept? Oglasevalee bo temu uporabniku 

serviral oglase, ki ga bodo prepricali v nakup, torej po AIDA koneeptu v tako 

imenovano akcijo (angL action). 

Na primer situaeijsko vedenjsko ciljanje lahko uporabimo pri potencialnem kupcu, 

ki isce informacijo 0 avtomobilih in zeH kupiti avtomobil v bliznji prihodnosti. 

V nasprotju s situacijskim vedenjskim ciljanjem se oglasevalec pri dolgorocnem 

vedenjskem ciljanju osredotoci na uporabnika, ko Ie ta pokaze stalno zanimanje za 

dolocen predmet. Torej se uporabnik nahaja na stopnji pozomosti (angL attention) glede 

na AIDA koncept. 

2 AIDA (ang. Attention, Interest, Desire, Action). 
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Lahko recemo, da s situacijskim vedenjski ciljanjem )>ujamemo« uporabnika v 

kljucnem trenutku pred nakupom in mu predstavimo pravi oglas, ki vsebuje informacije 

o zelenem predmetu, ker je zanj trenutno to zelo zanimiva tema bo 0 predstavljenem 

oglasu tudi razmisljal. Dolgorocno vedenjsko ciljanje je tudi pomembno, vendar iz 

drugega razloga. Dolgorocni interesi kot je golf so uporabni za oglasevanje, ker je 

taksno zanimanje velikokrat povezano z vecjim stevilom nakupov (na primer oprema, 

pocitniski paketi, revije 0 golfu ... ). 

5.2.2 Ponovno ciljanje 

Ponovno ciljanje je enostavnejse od tradicionalnega vedenjskega ciljanje. Uporablja 

se v primeru, ko je uporabnik ze obiskal spletno stran in je zacel izvrsevati zeleno 

dejanje, kot je na primer nakup. Vendar je zapustil spletno stran pred zakljucitvijo 

zelenega dejanja. Taksnega uporabnika sistem oznaCi, najverjetneje s piskotkom (glej 

podpoglavje 5.3.1 Piskotki stran 13), da ga lahko v prihodnosti prepozna. Kljub temu da 

se uporabnik sedaj nahaja na straneh, ki niso tematsko povezane s stranjo, na kateri je 

prekinil opravljanje zelenega dejanja, mu oglasevalec servira oglase povezane z vsebino 

te strani. Stem ga skusa prepricati, da dokonca zaceto dejanje, v nasem primeru nakup. 

Ko uporabnik zeleno dejanje dejansko zakljuci, je lahko ponovno ciljan z oglasom 

navzkrizne prodaje. 

Poglejmo si konkretni primer ponovnega ciljanja. Uporabnik je na spletni strani 

potovalne agencije, ki omogoca rezervacijo letalske karte, ze vnesel podatke za polet v 

London, vkljucno z datumom in cenovnim razredom, ki ga zeli. Vendar letalske karte 

takrat ni rezerviral. Uporabnik je zapustil to spletno stran in nadaljeval z brskanjem po 

spletu. Po AIDA konceptu se ta uporabnik nahaja na stopnji zelje. Taksen uporabnik je 

lahko ciljan s posebnim oglasom potovalne agencije, na katere spletni strani je zelel v 

preteklosti rezervirati letalsko karto. Agencija mu servira oglas, ki vsebuje podatke 

povezane z potovanjem v London in ga tako skusa prepricati v nakup. 

S pomocjo ponovnega ciljanja je mogoce narediti oglas, ki je povezan z 

najnovejsim zanimanjem dolocenega uporabnika. Stem ponovno ciljanje nudi veliko 

verjetnost, da uporabnik iz stopnje zelje preide v dejanski nakup. 

5.2.3 Vedenjsko ciljanje z uporabo predvidevanja 

Vedenjsko ciljanje z uporabo predvidevanja temelji na povezovanju razlicnih vrst 

podatkov. Prvi korak je zbiranje podatkov, ki jih oglasevalec pridobi z opazovanjem in 

analiziranjem obnasanja uporabnika na spletu. Oglasevalec uporabnika na spletu 

opazuje in tako lahko rekonstruira, katere strani je uporabnik obiskal, koliko casa se je 

zadrzeval na posamezni strani in na kaj je kliknil. Iz teh podatkov oglasevalec 

predvideva, kaj zanima posameznega uporabnika in s pomocjo teh podatkov naredi prvi 

profil uporabnika. Sedaj oglasevalec dopolni profil uporabnika s podatki iz raziskav in 
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drugih socialno demografskih podatkov. Te podatke oglasevalec najpogosteje pridobi s 

pomoejo vpraSalnikov, ki jih poslje izbranim uporabnikom. Uporabnike izbere s 

pomoejo oglasa nameseenega na spletni strani ali pa jih izbere iz drugih baz podatkov, 

ki jih pripravijo raziskova1ci trmega prostora. Taksni vprasalniki zagotovijo informacije 

za tipieen socialno demografski profil kot so demografski podatki (spol, starost, 

izobrazba ... ), zanimanj a in ziv ljenj ski stil uporabnika. S temi podatki 0 glasevalec 

dopoini ali popravi prvi profil. 

Sedaj, ko je oglasevalec ustvaril popoln profil uporabnika, lahko uporabi 

tehnologijo za predvidevanje vedenjskega ciljanja. Ta tehnologija omogoca 

ekstrapolacijo socialno demografskih podatkov posameznega uporabnika z vecjo 

popuIacijo preko podobnosti v vedenjskemu vzorcu posameznega uporabnika in ostalih 

uporabnikov v populaciji. 

Slabost vedenjskega ciljanja s pomoejo predvidevanja je v nizki natanenosti, ker se 

zanasa na predvidevanja zbrana iz razlicnih baz podatkov, kot tudi pocasna odzivnost na 

spremembe v obnasanju. V zbiranje taksnih podatkov je vlozenega precej truda, zato je 

potrebno upostevati razmetje med stroski in ueinkovitostjo taksnega oglasevanja. Tudi 

spremembe v obnasanju se ne bodo odraZale zelo hitro, ker sistem temelji na podatkih 

zbranih z vprasalniki in ekstrapolacijah iz teh podatkov. 

Na primer, ee uporabnik en mesec kaze veliko zanimanja za zastavitev razlienih 

predmetov, je to lahko del profila, na podlagi katerega so narejena predvidevanja. Sedaj 

uporabnik nenadoma spremeni svoje obnaSanje in zaene iskati drage avte in ne isee vee 

vsebin povezanih z zastavljanjem. Ta uporabnik je najvetjetneje zastavil nek predmet in 

sedaj isce drag avto, za katerega bi porabil pridobljen denar. Vedenjsko ciljanje s 

predvidevanjem se ne ni zmozno odzvati dovolj hitro na taksno spremembo, zato je 

vedenjsko ciljanje s predvidevanjem boljse pri dolgoroenih zanimanjih, kot pri 

kratkoroenih zanimanjih. 

Oglaseva1ci veasih uporabijo razliene vrste vedenjskega ciljanja v eni ogiasevalski 

kampanji in stem dosezejo boIjso ucinkovitost Ie teo 

5.3 Tehnologije, ki omogocajo vedenjsko ciljanje 

V danasnjem casu se najpogosteje pri vedenjskem ciljanju uporabIjajo dye vrsti 

tehnologij, in sicer gre za piskotke (angl. cookie) in DPI tehnologije (angl. Deep Packet 

Inspection). Prva tehnologija je poznana tudi kot ciljanje na spletni strani in je zelo 

pogosto uporabljena na razlicnih oglasevalskih omrezjih, ter na spletnih iskalnikih. 

Druga tehnologijaje poznana kot omrezno ciljanje inje novejsa tehnologija opazovanja 

uporabnikov spleta. Obe tehnologiji ne 10Cita med razlicnimi uporabniki istega 

raeunalnika. Torej zbirata podatke 0 vseh uporabnikih istega racunalnika skupaj. V 

nadaljevanju tega podpoglavja sta obe tehnologiji podrobneje opisani. 
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5.3.1 Pi'Skotki 

Lee in Seda (2009, 233-235) opiseta piskotke kot majhne besedilne datoteke, ki se 

izmenjujejo med uporabnikom spletnega brskalnika in spletnim streznikom. Piskotki 

zagotavljajo vrsto zelo koristnih funkcij uporabnikom spletnih strani, vkljucujejo 

shranjevanje gesel uporabnikov (na primer pri ponovnem obi sku doloeene spletne strani 

uporabniku ni potrebno ponovno vpisati uporabniskega imena in gesla), zapomnijo si, 

kje je uporabnik ostal med nekim procesom (na primer premikanje po spletni strani, ki 

omogoca spletne nakupe) ali shranijo zelje uporabnika 0 prikazu posamezne strani. 

Ko uporabnik obi see spletno stran, ki omogoca posiljanje in prejemanje piskotkov, 

se piskotek odlozi na uporabnikov trdi disk. Ko se pozneje uporabnik vme na isto 

spletno stran, se piskotek ponovno prenese, s Cimer spletna stran prepozna uporabnika. 

Piskotki predstavljajo prirocen naCin za spletno oglasevanje, da oglasevalci lahko 

identificirajo uporabnika in spremljajo njegovo dejavnost na spletu. Piskotki se lahko 

nalagajo na uporabnikov racunalnik s spletnih strani in spletnih oglasov. 

Ceprav so podatki pridobljeni s pomocjo piskotka nezadostni za dolocitev 

podrobnih osebnih informacij 0 uporabniku, pa podatki zdruZeni skupaj omogocajo 

oblikovanje profila uporabnika, ki temelji na sledenju uporabniku. 

5.3.2 DPI tehnologije 

DPI tehnologije omogocajo vpogled v vsebino elektronskih komunikacij. V 

preteklosti so se pojavile kot tehnologije za zagotavljanje vamosti omrezij, samodejno 

prepoznavo virusnih in hekerskih napadov, nezelene elektronske poste in podobnih 

nevsecnosti. V zadnjem casu pa se vse bolj pojavljajo kot tehnologije mnozicnega 

nadzora in zbiranja osebnih podatkov, prestrezanja komunikacij in cenzure oziroma 

omejevanja prostega pretoka podatkov na spletu in omreZju. Upravitelj omrezja lahko 

spremlja brskalne navade svojih uporabnikov in zbrane podatke prodaja marketinskim 

organizacijam ali pa jim vriva svoje oglase, tako da ob obisku dolocene spletne strani 

uporabniku iz nje odstrani originalne oglase in namesto njih vstavi svoje (KovaCic 

2009). 

Ponudnik intemetnih storitev pogosto pozna tudi druge informacije 0 uporabniku, 

kot so ime, naslov in starost. Ti podatki so zelo pomembni za potencialne oglasevalce se 

posebej, ko jih zdruzijo s podatki pridobljenimi Z opazovanjem spletnih navad 

uporabnikov. 
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5.4 SWOT analiza vedenjskega ciljanja 

5.4.1 Prednosti 

Oglasi so prilagojeni posameznemu uporabniku, saj so uporabniki razdeljeni v 

razlicne skupine, torej dolocen oglas doseze Ie izbrano obcinstvo. 

Prikazovanje oglasov ni omejeno na enD spletno stran, ampak se oglasi 

prikazujejo glede na ugotovljene interese uporabnika, ne glede na kateri spletni 

strani se Ie ta nahaja. 

Vecja uCinkovitost ogiasevanja, ker je vecja veIjetnost, da je ogias predstavljen 

potenciainemu kUpcu. 

Nizji stroski v primeIjavi z drugimi vrstami ogiasevanja, saJ izIoeijo 

uporabnike, za katere skiepajo, dajih oglaSevani produkt ne zanima. 

5.4.2 Pomanjkljivosti 

Informacije zbrane na podiagi spremijanja uporabnikov spleta se v resnici ne 

nanasajo na posameznega uporabnika, ampak na dolocen raeunainik, katerega 

lahko uporablja vee ljudi. 

Moznost onemogoeanja tehnoIogij s strani uporabnika, ki so potrebne za 

vedenjsko ciljanje (na primerpiskotke uporabnik lahko izbrise). 

Zaradi hitrega spreminjanja uporabnikovega interesa je mozna napaena presoja 

Ie tega. Takemu uporabniku ni serviran oglas, ki bi ga trenutno zanimal. 

Zaradi uporabnikovega nejasnega izrazanja interesov za doloceno stvar, ga 

lahko izkljuCimo iz skupine potenciainih kupcev. 

5.4.3 Priloznosti 

Razvoj novih tehnologij, ki omogocajo vedenjsko ciIjanje, in metod za 


obdelavo pridobljenih podatkov. 


Ker je splet vse bolj dostopen in se stevilo uporabnikov veca, se veea tudi 


doseg spletnih ogiasov. 


Pridobitev zaupanja uporabnikov z nudenjem kvalitetnih storitev. 


5.4.4 Pretnje 

Razvoj programske opreme, ki bo onemogocala sledenje uporabniku na spletu. 


Nove zakonske ureditve. 


Razvoj novih metod ogiasevanja na spletu. 
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6 RAZISKAVA 

V tern poglavju je prikazan empiricni del diplomske naloge. Predstavljeni so 

rezultati pridobljeni s pomocjo anketnega vprasalnika. Rezultati so analizirani in 

prikazani graficno. 

6.1 Cilji in izvedba raziskave 

Cilj raziskave je ugotoviti oclnos uporabnikov spleta do spletnega oglasevanja in 

koliko pozornosti uporabniki namenijo prikazanim oglasom. 

Uporabljena je bila metoda spletnega anketiranja. Za anketo sem se odlocila zaradi 

njenih prednosti, kot so hitra obdelava podatkov, enostavna primetjava in analiza ter 

anonimnost anketirancev, zaradi katere se anketiranci lazje odlocijo za sodelovanje. 

Pomanjkljivosti ankete so vnaprej pripravljeni odgovori, zaradi cesar je morno, da 

anketiranci niso izrazili svojega mnenje in zelj. To lahko privede do nenatancnih 

podatkov, ce ni podanega pravega odgovora za anketirance. 

Vprasanja so oblikovana, tako da zajemajo vsebine, na katere zagotovo naletijo tudi 

obcasni uporabniki spleta. Vprasanja so zaprtega tipa, kar pomeni, da je podanih vee 

moznih odgovorov, izmed katerih morajo anketiranci enega izbrati. Dve vprasanji sta 

zastavljenih tako, da anketiranci ovrednotijo dolocene trditve na ocenjevalni lestvici od 
1 do 5. Pri vsakem vprasanju je pojasnilo, 0 tern kaj predstavlja dolocena stevilka. Pri 

enem vprasanju pa morajo anketiranci razvrstiti nastete vrste spletnega oglasevanja od 

najmanj motece do najbolj moteee vrste. 

K sodelovanju v anketi sem povabila 130 nakljucno izbranih uporabnikov interneta, 

razlicnih starostnih skupin, od tega jih je 24 zavrnilo sodelovanje. Tako, da je analiza 

izdelana na podlagi 106 vrnjenih anketnih vprasalnikov. 

6.2 Metode obdelave pridobljenih podatkov 

Pridobljene podatke sem uredila s pomocjo racunalniskega programa Microsoft 

Office Excel 2007. Podatke sem najprej razvrstila v tabelo. Nekatere izmed njih sem 

zaradi lazjega razumevanja prikazala tudi graficno. Odgovore na nekaj vprasanja sem 

prikazala tudi v tabeli. Sledil je opis in interpretacija rezultatov. Za nekatere rezultate 

ankete sta podana tudi povprecna vrednost in standardni odklon. 

Povprecno vrednost izracunamo s pomocjo naslednje formule (Kavka 2003, 170): 

_ Xl * 11 + X2 * 12 + ... + xn * In
X = ---...,;.--..:...---...,;.---....:..:......:..:...;.;.. 

n 
Pri izracunu standardnega odklona si pomagamo s sledeco formulo (Kavka 2003, 

170): 

ex - Xl)2 * 11 + ex - X2)2 * fz + ... + ex - xn)2 * In 
0= 

n 
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6.3 Vzorec pridobljenih podatkov 

V vzorec je zajetih 106 nakljucno izbranih uporabnikov intemeta. Anketiranci se 

rned seboj razlikujejo po spolu, starosti in izobrazbi. 

V anketi je sodelovalo 59 zensk, kar predstavlja 56 % vseh anketirancev in 47 

rnoskih, kar predstavlja 44 % vseh anketirancev. To prikazuje stika 6.1. 

Stika 6.1 Struktura anketirancev glede na spol 

V anketi so bili zajeti vsi starostni razredi. Nekaj rnanj kot polovico anketirancev, 

in sicer 47 %, se je uvrstilo v starostni razred od 18 do 25 let. Sledili so tisti, ki so stari 

rned 26 in 35 let, ki jih je 23 %. 13 % anketirancev je starih rned 36 in 45 let. Dva 

starostna razreda sta irnela Ie 7 % anketiranih, eden je za anketirance rnlajse od 18 let, 

drugi pa rned 46 in 55 let. Najrnanjsi delez anketirancev predstavljajo anketiranci 

starejsi od 55 let. Starostno strukturo anketirancev prikazuje stika 6.2. 
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Slika 6.2 Starostna struktura anketirancev 
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45% 
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.~ 35% 
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0% 

do 18 18-25 26-35 36-45 46-55 nad 55 

Starost 

Anketirance sem povprasala tudi 0 izobrazbi, na izbiro so imeli stiri skupine, in 

sicer manj kot srednja sola, srednja sola, visja ali visoka sola ter magisterij ali doktorat. 

Najvec vprasanih je bilo s srednjo solo, in sicer 57 %, sledili so tisti, ki imajo visjo ali 

visoko izobrazbo, tehje bilo 28 %, manj kot srednjo solo jih ima 11 % anketirancev. Na 

anketo pa je odgovarjalo Ie 4 % anketirancev z magisterijem ali doktoratom. Strukturo 

izobrazbe anketirancev prikazuje slika 6.3. 

Stika 6.3 Izobrazba anketirancev 

60% 


50% 

;;. 
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B 
40% 
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<1) 30% 

~ 20% 
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Izobrazba 

manj kot 
srednja 

srednja visja,visoka magisterij, 
doktorat 
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6.4 Analiza in interpretacija ankete 

S pomocjo vprasanj ali imate radi oglasevanje in ali imate radi spletno oglasevanje 

sem poizkusala poiskati povezavo med priljubljenostjo standardnega oglasevanja in 

spletnega oglasevanja. Na ti dye vprasanji je 23 % vseh anketirancev izbralo odgovor, 

da imajo radi tako standardno oglasevanje, kakor tudi oglasevanje na spletu. Medtem ko 

je Ie 1 % tistih, ki imajo radi standardno oglasevanje, vendar ne marajo spletnega 

oglasevanja, kar predstavlja 3 % anketirancev, ki jim je vsec oglasevanje. 

Skoraj polovica anketirancev nima jasnega negativnega oziroma pozitivnega 

mnenja 0 standardnem oglasevanju. Med temi anketiranci je 40 % taksnih, ki jim je vsec 

spletno oglasevanje in 51 % taksnih, ki niso opredeljeni do spletnega oglasevanja. 

Standardnega oglasevanja ne mara 25 % vseh anketirancev, medtem ko 10 % vseh 

anketirancev ne mara nobene vrste oglasevanja. To ponazaIja slika 6.4, na kateri so 

navedeni odstotki predstavljajo delez glede na vse anketirance. 

Slika 6.4 PrimeIjava priljubljenosti standardnega in spletnega oglasevanja 

45% 

40% 

35% 

i:; 30% 
(.) 

.~ 25% 

1 20% 

~ 15% 

lO% 

5% 

0% 

Ali imate radi 
ogla§evanje na 
spietu? 

• Nevtralno. 

Ne, ne maram gao 

• Da, vsec mi je. 

Da, v~ec mi je. Nevtralno. Ne, ne maram gao 

Ali imate radi ogla~evanje? 

S pomocjo vprasanja ali vas oglasevanje v drugih medijih (TV, casopisi, plakati ... ) 

manj moti kot oglasevanje na spletu, sem zelela izvedeti ali imajo anketiranci raje 

standardne oblike oglasevanja. Kar 45 % vseh anketirancev je potrdilo, da se jim zdi 

standardno oglasevanje manj motece od spletnega oglasevanja, 28 % anketirancev se ni 

opredelilo 0 tern, to lahko pomeni, da jih obe obliki oglasevanja motijo oziroma, da jih 

ne moti ne ena ne druga oblika. 26 % anketirancev se ne strinja s to trditvijo. Iz tega 

sledi, da je spletno oglasevanje za vecino uporabnikov precej motece. 
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Slika 6.S Ogiasevanje v drugih rnedijih (TV, casopisi, plakati...) me rnanj rnoti kot 

ogiasevanje na spletu 

• Strinjarn se. 

!II! Nevtralno . 

• Ne strinjarn se. 

V anketi sern postavila stiri trditve 0 spletnern ogiasevanju. V spodnji tabe1i so 

navedene te trditve in odgovori nanje. Iz tabe1e 6.1 vidirno, da je rnnenje anketirancev 0 

tern, ali je veCina spletnih ogiasov informativnih in 0 tern, da so ogiasevani izdeIki, ce 

jih kupijo preko spleta cenejsi, ze10 neenotno. Saj je anketirancev pribIizno enako v 

vseh treh razredih. Skoraj polovica vseh anketirancev si ne ogieda vecine spletnih 

ogiasov, kate rim je izpostavijena in Ie 24 % vseh anketirancev si ogieda veCino spletnih 

ogiasov, katerirn so izpostavijeni. Sarno 12 % vseh anketirancev cuti, da Iahko zaupa 

izdelkorn, ki so ogiasevani na spletu, 48 % jih do te trditve ni opredeljenih in 40 % vseh 

anketirancev se ne strinja s trditvijo, to porneni da ne zaupajo izdelkorn, ki so ogiasevani 

na spletu. 

Tabela 6.1 Trditve 0 spletnern ogiasevanju 

% anketirancev 

Trditev Strinjarn se. Nevtraino. Ne strinjarn se. 

VeCina spletnih ogiasov je 
39 30 31 

informativnih. 

Ogiedarn si veCino spletnih 

ogiasov, katerirn sern 24 27 49 

izpostavIjen. 

Na spiosno cutirn, da Iahko 

zauparn izde1korn, ki so 12 48 40 

ogiasevani na spletu. 

Na spiosno rnenirn, da so 

ogiasevani izdeIki, ce jih kupirn 32 32 36 

preko spleta cenejsi. 
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Na vprasanje, kako pogosto se pocutite zavedene zaradi spletnih oglasov, je 

odgovorilo 13 % anketirancev, da se nikoli ne pocutijo zavedene, Ie 7 % anketirancev se 

pogosto pocuti zavedene, medtem ko se 40 % anketirancev pocuti redko zavedene in 

enako stevilo anketirancev se pocuti vcasih zavedene zaradi spletnih oglasov. 

Stika 6.6 Pogostost obcutka prevaranosti zaradi spletnih oglasov 

Na vprasanje, kaksen vpliv ima oglasevanje na ceno oglasevanih izdelkov, je kar 

42 % vseh anketirancev menilo, da oglasevanje ceno izdelka dvigne, 28 % anketirancev 

meni, da oglaSevanje zniza ceno izdelka, 29 % pa meni, da kljub oglasevanju se cena 

izdelku ne spremeni. 

Slika 6.7 Mnenje anketirancev 0 vplivu oglasevanja na ceno oglasevanega izdelka 

Eno izmed vprasanj je bilo zastavljeno tako, da so anketiranci odgovatjali na 

vprasanja, 0 tern kako pogosto uporabljajo splet, sodelujejo v nagradnih igrah na spletu 

in kliknejo na spletni oglas. Pri vprasanju so imeli anketiranci na izbiro lestvico od 1 
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do 5, pri cerner je pornenilo 1 - dnevno, 2 - tedensko, 3 - rnesecno, 4 - redko in 5 

nikoli. Prvi dYe vprasanji sta prikazani na sliki 6.8, pri cerner navedeni odstotki 

predstavljajo delez glede na vse anketirance. Iz slike je razvidno, da 70 % vseh 

anketirancev uporablja splet dnevno. Od teh anketirancev jih kar 30 % nikoli ne 

sodeluje v nagradnih igrah na spletu in 53 % jih redko sodeluje. Noben anketiranec 

uporabnik spleta pa ne sodeluje dnevno v nagradnih igrah. 

Slika 6.8 Povezava med pogostostjo uporabe spleta in sodelovanjern v nagradnih 

igrah na spletu 

70% Kako pogosto 
sodeiujete pri 

60% nagradnih igrah na 
spietu? 

50% 
>
0 
u • Nikoli.[;J 40% .... 

'';::: 
0 • Redko. 
~ a 30% iIlIMesecno. 
~ 0 

• Tedensko.20% 

10% 

0% 

Dnevno. Tedensko. Mesecno Redko. 

Kako pogosto uporabljate splet? 

Kar 61 % anketirancev je navedlo, da redko ozirorna nikoli ne klikne na spletni 

oglas, rnedtern ko jih Ie 30 % klikne na spletni oglas rnesecno. Iz tega lahko skleparno, 

da spletni oglasi ne pritegnejo pogosto pozomosti posarneznih uporabnikov. So pa zelo 

uCinkoviti, saj sprernljajo uporabnika na vsakem koraku in stern vzbudijo pozomost 

veCine uporabnikov, saj Ie 17 % anketirancev nikoli ne klikne na spletni oglas. 
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Slika 6.9 Pogostost klika na spletni oglas 
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Dnevno. Tedensko. Mesecno. Redko. Nikoli. 

Kako pogosto kliknete na spletni ogJas? 

Anketiranci so morali za pet trditev obkroziti v koliksni meri se strinjajo z njimi. 

Na voljo so imeli stevilcno lestvico od 1 do 5, pri cemer pomeni 1 - sploh se ne 

strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 deloma se strinjam, 4 strinjam se in 5 - popolnoma se 

strinjam z navedeno trditvijo. V tabeli 6.2 so navedene trditve, skupaj s povprecnimi 

vrednostmi in standardnimi odkloni. 

Tabela 6.2 Trditve in njihove povprecne vrednosti ter standardni odkloni 

Povprecna Standardni 

Trditev vrednost odklon 

Na spletu imam obcutek, da me vedno nekdo 


nadzira. 


Oglasi, ki so prikazani med uporabo spleta, so 


v veliki meri povezani z mojimi interesi. 


Spletno oglasevanje mi olajsa odlocitev pri 


nakupu. 


Oglasi, ki vsebujejo nagradne igre me veliko 


bolj pritegnejo. 


Spletni oglasi so moteci. 


2,25 1,01 

3,09 1,35 

2,88 1,37 

2,74 1,46 

3,42 1,26 

Iz tabele 6.2 je razvidno, v koliksni meri so se anketiranci strinjali z navedenimi 

trditvami. Izmed vseh nastetih trditev so se anketiranci najbolj strinjali s trditvijo, da so 

spletni oglasi moteci. Pri tej trditvi povprecna vrednost znasa 3,42. Iz slike 6.10 je 

razvidno da so spletni oglasi moteci za 42 % vseh anketirancev. Najmanjso povprecno 

vrednost 2,25 je dosegla trditev na spletu imam obcutek, da me vedno nekdo nadzira. 
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To pomeni, da se anketiranci ne zavedajo nadzora, kateremu so izpostavljeni na spletu. 

Zanimivo je, da nobeden od anketirancev pri tej trditvi ni izbral odgovora popolnoma se 

strinjam. Ta trditev pa ima tudi najmanjsi standardni odklon, kar pomeni, da so mnenja 

anketirancev pri tej trditvi najmanj razprsena. Najbolj razprseno mnenje anketirancev je 

bilo pri trditvi, da jih oglasi, ki vsebujejo nagradne igre veliko bolj pritegnejo, saj je 

standardni odklon za to trditev znasal 1,46. To pomeni, da nekatere anketirance taki 

oglasi bolj pritegnejo, drugi pa se kljub nagradnim igram ne odzovejo nanje. 

Mnenje anketirancev pri tem vprasanju je bilo dokaj enakomemo porazdeljeno po 

vseh razredih, kar je razvidno tudi na sliki 6.10. 

Slika 6.10 Strinjanje anketirancev z navedenimi trditvami 

• Sploh se ne strinjam. II!! Ne strinjam se . • Deloma se strinjam . 

Strinjam se. • Popolnoma se strinjam. 
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Na spletu imam Oglasi, ki so Spletno Oglasi, ki Spletni oglasi so 
obcutek, da me prikazani med oglasevanje mi vsebujejo moteci. 

vednonekdo uporabo spleta, olajsa odlocitev nagradne igre 
nadzira. so v veliki meri pri nakupu. me velko bolj 

povezani z pritegnejo. 
mojimi interesi. 

Z vprasanjema ali ste vi edini uporabnik racunalnika, preko katerega dostopate do 

spleta in ali brisete piskotke na svojem racunalniku, sem zelela ugotoviti, koliko 

anketirancev je idealnih uporabnikov intemeta za vedenjsko ciljanje s piskotki. Pri 

prvem vprasanju je 55 % vseh anketirancev odgovorilo, da nimajo svojega racunalnika 

za dostop do spleta. V njihovem primeru vedenjsko ciljanje lahko ni uCinkovito, saj 

oglasevalec spremlja vedenje veCih uporabnikov in zato se lahko zgodi, da je dolocen 

oglas prikazan ob napacnem casu in zato napacnemu uporabniku. 41 % vseh 

anketirancev brise piskotke na svojem racunalniku, od tega jih 21 % to pocne po vsaki 
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uporabi spleta, 44 % jih to pocne nekajkrat mesecno, 35 % pa nekajkrat letno. Pri teh 

anketirancih je vedenjsko ciljanje otezeno, saj jih oglasevalci Iahko ucinkovito 

opazujejo Ie med dvema zaporadnima izbrisoma piskotkov. 45 % vseh anketirancev 

dostopa do spleta s pomocjo Iastnega racunalnika, od tega jih 43 % ne brise piskotkov 

na svojem racunalniku. Za to skupino anketirancev je vedenjsko ciljanje najboIj 

ucinkovito. Lahko bi rekli, da so to idelani uporabniki interneta za izvajanje 

vedenjskega ciljanja s pomocjo piskotkov. 

Slika 6.11 Lasten racunalnik za dostop do spleta in brisanje piskotkov 

Ali ste edini uporabnik 

Da. Ne. 


Ali brisete piskotke na svojem racunalniku? 


racunalnika, preko 
katerega dostopate do 
spleta? 

40% 

.,;;.- 30% 
u _Da.
;]... Ne.'p., 20% 
~ 
;] 
~.. \0% 

0% 

Anketiranci so morali razvrstiti pet razlicnih vrst oglasevanja glede na to, kako 

motece so za njih, in sicer so razvrscali naslednje vrste oglasov: 

Oglasi, ki so povezani z mojimi interesi (v nadaljevanju A). 


Oglasi, ki so prikazani pred vsebino, ki si jo zelim ogledati na primer pred 


video posnetkom (v nadaljevanju B). 


Oglasi, ki prekrijejo vsebino spletne strani ob odprtju Ie te (v nadaljevanju C). 


Oglasi, ki oglasujejo nekaj kar me ne zanima (v nadaljevanju D). 


Sporocila, ki jih zacnem dobivati po spletnem nakupu, ki oglasujejo se druge 


izdelke tega podjetja (v nadaljevanju E). 


Anketiranci bi lahko razvrstili teh pet vrst oglasov v 120 razlicnih vrstnih redov. 

Torej bi lahko vsak izmed 106 anketirancev izbral svojo razvrstitev. Zanimivo je, da se 

stiri razlicne razvrstitve pojavijo vee kot desetkrat. V spodaj navedenih razvrstitvah 

pomeni prvo mesto v razvrstitvi vrsto oglasa, ki je najmanj moteca za anketirance, 

zadnje mesto pa pomeni oglas, ki je najbolj motec. Najpogostejse kombinacije so: 

A, E, D, B, C se pojavi sestnajstkrat, 


A, D, E, C, B se pojavi petnajstkrat, 
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A, D, E, B, C se pojavi trinajstkrat, 


A, E, D, C, B se pojavi enajstkrat. 


Vseh razlicnih razvrstitev, ki so jih anketiranci navedli je 34, kar predstavlja 28 % 

vseh moznih razvrstitev. Za podrobnejse analiza ponavljanja razlicnih razvrstitev glej 

Prilogo 2. 

Slika 6.12 Razvrstitev razlicnih vrst oglasevanja glede na priljubljenost Ie teh 

-Nemotece. Manj motece. • Motece. - Bolj moteik ~l Zel0 motece. 
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OgJasi, ki so Oglasi, ki so Oglasi, ki Oglasi, ki Sporocila, ki jih 
povezani z prikazani pred prekr oglasujejoijejo zacnem 

mojimi interesi. vsebino, ki si jo vsebino nekaj kar me ne spletne dobivati po 
zelimo ogledati. stran zanima.i,ob spletnem 

odprtju Ie teo nakupu, ki 
oglasujejo se 
druge izdelke 
tega podjetja. 

Povprecna vrednost nam pove, katere vrste spletnega oglasevanja so za uporabnike 

najbolj motece. Iz izracunanih povprecnih vrednosti lahko sklepamo, da so oglasi, ki 

prekrijejo vsebino spletne strani ob odprtju Ie te najbolj moteci, saj je njihova povprecna 

oeena enaka 4,15 na vrednostni lestviei od 1 do 5. Pri tem je tudi standardni odkIon 

najnizji in znasa 0,88, kar pomeni, da je taksna vrsta oglasevanja bolj moteca za vecino 

anketiraneev. To se tudi vidi na zgomjem grafu. 

Opazimo tudi, da je v zgoraj nastetih najpogostejsih kombinacijah, ta vrsta oglasov 

uvrscena na cetrto oziroma peto mesto. Najmanj moteci se anketiraneem zdijo oglasi, ki 

so povezani z njihovimi interesi, za to vrsto oglasov je povprecna oeena 1,40, medtem 

ko je standardni odklon enak 0,96, kar pomeni, da je ta vrsta oglasevanja za veCino 

anketiraneev najmanj moteca. Mnenje anketiraneev je najbolj razprseno pri oglasih, ki 

so prikazani pred vsebino, ki si jo zelijo ogledati, to nam pove standardni odkIon, ki ima 

vrednost 1,19. Povprecne vrednosti in standardni odkloni so navedeni v tabeli 6.3. 
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Tabela 6.3 Povprecna vrednost in standardni odklon 

Povprecna Standardni 

Vrste oglasov vrednost odklon 

Oglasi, ki so povezani z mojimi interesi. 1,40 0,96 

Oglasi, ki so prikazani pred vsebino, ki so jo zelim 

ogledati nap. pred video posnetkom. 
3,87 1,19 

Oglasi, ki prekrijejo vsebino spletne strani, ob 

odprtju Ie teo 
4,15 0,88 

Oglasi, ki oglasujejo nekaj kar me ne zanima. 2,75 1,01 

SporoCila, kijih zacnem dobivati po spletnem 

nakupu, ki oglasujejo se druge izdelke tega 2,83 1,07 

podjetja. 

Na vprasanje ali ste ze nakupovali preko spleta je 75 % anketirancev odgovorilo 

pritrdilno. Nakupovanje preko spleta je veliko udobnejse, saj si lahko kupec ogleda 

razlicne ponudbe na enem mestu. Kupcu ni potrebno hoditi od trgovine do trgovine, 

tako prihrani na casu in hkrati nima stroskov prevoza. Veliko spletnih trgovin tudi nudi 

brezplacno dostavo na dom in stem skusa konkurirati klasicnim trgovinam. Glede na 

vse nastete prednosti spletnega nakupovanja, lahko pricakujemo, da bo delez ljudi, ki 

kupujejo preko spleta narascal. 

Stika 6.13 Nakupovanje preko spleta 

Rezultati na vprasanji ali ste opazili, da se yam prikazujejo oglasi povezam s 

temami, ki ste jih iskali na spletu in ali ste ze kliknili na spletni oglas so prikazani na 

sliki 6.14. Od vseh anketirancev jih je 67 % opazilo, da se jim prikazujejo oglasi 
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povezani z njihovimi interesi, od tega jih je 40 % ze kliknilo na oglas. Kar 41 % vseh 

anketirancev je ze kliknilo na oglas, vendar tega niso storili namenoma. Lahko 

predvidevamo, da se je nekaterim izmed teh anketirancev oglas prikazal cez celo 

spletno stran, katero so hoteli obiskati in so kliknili na oglas sarno, zato ker so ga hoteli 

zapreti. Menim, da je oglasevanje v taksni situaciji zelo redko ucinkovito in mora biti 

oglas zelo privlacen, da si ga uporabnik resnicno ogleda. Za 24 % vseh anketirancev 

lahko recemo, da jih spletno oglasevanje ne zanima, saj niso opazili, da se jim 

prikazujejo oglasi povezani z njihovimi interesi in ravno tako niso se nikoli namenoma 

kliknili na spletni oglas. 

Slika 6.14 Klik na oglasno pasico in prikazovanje oglasov povezanih z obnasanjem 

na spletu 

Ali ste opazili, da se yarn 
~_________________ prikazujejo oglasi 

poyezani s ternarni, ki ste 
30 _________ jih iskali na spletu? 

25 
-Da. 

>
<I.) 
u 20 Ne. 

.§
t) 15 
~ a 
~ 10 

5 

0 

Da. Da, yendar ne 
narnenoma. 

Ali stc ~c kliknili na oglsno pasico? 

6.5 Povzetek glavnih ugotovitev raziskave 

Anketna raziskava je pokazala, da zelo malo anketirancev namenoma klikne na 

sp1etni oglas. Ocitno se tega oglasevalci zelo dobro zavedajo in zato nam vsiljujejo 

oglase na razlicne nacine. Na primer, ko hocemo obiskati neko spletno stran se nam 

oglas prikaze cez vsebino te strani, taksni oglasi so dveh vrst ene uporabnik lahko zapre, 

druge si mora ogledati v celoti. To vrsto oglasov so tudi anketiranci navedli, kakor 

najbolj moteco vrsto oglasevanja. Vetjetno pray taksen vsiljiv naein oglasevanja na 

spletu pripomore k temu, da je spletno oglasevanje manj priljubljeno od drugih vrst 

oglasevanja. 

Oglasevalci za potrebe vedenjskega ciljanja zbirajo podatke 0 uporabnikih spleta. 

Ceprav kar dye tretjini anketirancev opazi, da se jim prikazujejo oglasi povezani z 

njihovimi interesi, se veCina anketirancev ne pocuti nadzorovana med uporabo spleta. 

Ne. 

27 




Raziskava 

Torej niti ne pomislijo, zakaj se jim lahko prikazujejo Ie oglasi, ki se ujemajo z 

njihovimi interesi. Lahko bi rekli, da uporabniki spleta vedenjskega ciljanja ne zaznajo 

kot vdor v svojo zasebnost. Menim, da se tudi v prihodnosti uporabniki spleta ne bodo 

pritozevali zaradi spremljanja njihovega vedenja na spletu. Vse vee spletnih strani nudi 

posameznemu uporabniku prilagojeno spletno stran, za to pa je nujno potrebno 

spremljanje uporabnikovega vedenja na spletu. 

Tri cetrtine vseh anketirancev je ze nakupovala preko spleta. V prihodnosti lahko 

pricakujemo, da se bo ta delez povecal. Saj je nakupovanje preko spleta udobnejse in 

nam omogoca lazjo primerjavo med razlicnimi ponudniki. 

Pomanjkljivost raziskave je v tern da je bila anketa zaradi lazje obdelave podatkov 

zaprtega tipa. To pomeni, da so vsa vprasanja imela v naprej pripravljene razlicne 

odgovore, izmed katerih so izbirali anketiranci. To lahko privede do nenatancnih 

odgovorov, ce ni podanega pravega odgovora za anketiranca. 

Zavedati se je potrebno, da je bila raziskava narejena na relativno majhnem stevilu 

uporabnikov spleta. Za natancnejse rezultate bi bilo potrebno stevilo anketirancev 

nekajkrat povecati in tako bi dobili rezultate, katere bi lahko posplosili na vse 

uporabnike spleta. 
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7 SKLEP 

Splet je medij, ki raste izjemno hitro. Povecuje se tako stevilo uporabnikov kot tudi 

obseg informacij, ki so dostopne na spletu. Spletje vse bolj zanimiv tudi za oglaSevalce, 

saj lahko s pomocjo spleta dosezejo veliko stevilo ljudi. OglaSevalcem ponuja veliko 

prostora za inovativnost in kreativnost, saj lahko oglas veckrat spremenijo z malo truda 

in razmeroma nizkimi stroski. Stem dosezejo vecjo odmevnost oglasa, saj lahko z 

razlicnimi oglasi ciljajo na razlicne skupine ljudi. 

Z diplomsko nalogo sem zelela preuciti spletno oglaSevanje s poudarkom na 

vedenjskem ciljanju. V teoreticnem delu sem predstavila vedenjsko ciljanje in 

tehnologije, ki ga omogocajo. Preucila sem tudi zasebnost in nadzor na spletu, saj je 

ravno nadzor posameznega uporabnika pomemben za izvajanje vedenjskega ciljanja. V 

empiricnem delu sem opravila anketo med nakljucno izbranimi uporabniki spleta, z 

namenom pridobiti podatke 0 odnosu uporabnikov do spletnega oglasevanja. Ugotovila 

sem, da anketirani uporabniki posvecajo zelo malo pozomosti spletnim oglasom. 

Vendar ker jih spremljajo spletni oglasi na vsakem koraku med uporabo spleta, lahko 

recemo, da jih uporabniki podzavestno opazijo. Veckrat se tudi zgodi, da si uporabniki 

ogledajo oglas, kljub temu da si ga niso zeleli (na primer na oglas kliknejo pomotoma 

ali si morajo oglas ogledati preden dostopajo do zelene vsebine). 

Oglasevalec za izvajanje vedenjskega ciljanja spremlja posameznega uporabnika 

med uporabo spleta in mu na podlagi, tako pridobljenih podatkov 0 uporabnikovem 

zanimanju servira Ie oglase, za katere predvideva, da bodo uporabnika zanimali. Stem 

se oglaSevalec izogne nezainteresiranim uporabnikom spleta za njegov izdelek in tako 

poveca ucinkovitost oglaSevanja. Ena od slabosti vedenjskega ciljanja je to, da 

oglasevalec ne prepozna potencialnega kupca in tako lahko izgubi bodoce kupce. Zato 

je zelo pomembna natancnost ciljanja, za kar paje potrebna dobra baza podatkov, ki se 

nanasa na posameznikovo vedenje. Dobra baza podatkov je tista baza, ki nam zagotavlja 

natancnost in »aZumost« podatkov. 

V prihodnosti lahko pricakujemo razvoj tehnologij, ki bode omogocale natancno 

spremljanje vedenja uporabnikov na spletu, in metod, ki bode omogocale obdelavo tako 

zbranih podatkov. 

Zavedati se je potrebno, da je bila raziskava narejena na relativno majhnem vzorcu 

uporabnikov intemeta. Vsem zainteresiranim predlagam, da za popolnejso in 

podrobnejso analizo povecajo velikost vzorca in tako pridejo do rezultatov, ki bi jih bilo 

mogoce posplositi na vse uporabnike spleta. 
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Priloga J 

ANKETNIVPRASALNIK 


Spostovani! 


Sem Petra Spilar absolventka Fakultete za management v Kopru. Pisem diplomsko 


nalogo °vedenjskem ciljanju pri spletnem (internetnem) oglasevanju. 


Vase sodelovanje v anketi je anonimno. Podatki pridobljeni preko ankete bodo 


uporabljeni izkljucno za raziskovalni del mojega diplomske naloge. Za sodelovanje se 


yam ze vnaprej zahvaljujem. 


1. 	 Ali imate radi oglasevanje? 

a) da, vsec mi je b) nevtralno c) ne, ne maram ga 

2. Ali imate radi oglasevanje na spletu? 

3. 	 a) da, vsec mije b) nevtralno c) ne, ne maram ga 

4. Ali vas oglasevanje v drugih medijih (TV, casopisi, plakati) manj moti kot 
oglasevanje na spletu? 

a) strinjam se b) nevtralno c) ne strinjam se 

5. 	 Vecina spletnih oglasov je informativnih. 

a) strinjam se b) nevtralno c) ne strinjam se 

6. 	 Ogledam si vecino spletnih oglasov, katerim sem izpostavljen. 

a) strinjam se b) nevtralno c) ne strinjam se 

7. 	 Kako pogosto se pocutite zavedene zaradi spletnih oglasov? 

a) pogosto b) vcasih c) redko d) nikoli 

8. 	 Na splosno, cutim da lahko zaupam izdelkom, ki so oglasevani na spletu. 

a) strinjam se b) nevtralno c) ne strinjam se 

9. 	 Na splosno menim, da so oglasevani izdelki, ki jih kupim na spletu cenejsi. 

a) strinjam se b) nevtralno c) ne strinjam se 

10. Kaj menite, kaksen vpliv ima oglasevanje na ceno oglasevanih izdelkov? 

a) znizajih b) ne vpliva c) dvignejih 
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11. Za odgovor na spodnja vprasanja obkrozite ustrezno steviIko, pri cemer pomeni 1

dnevno, 2- tedensko, 3-mesecno, 4- redko in 5-nikoli. 

Kako pogosto uporabljate spIet? 1 2 3 4 5 

Kako pogosto sodelujete pri 

nagradnih igrah na spletu? 
1 2 3 4 5 

Kako pogosto kliknete na spletni 

oglas? 
1 2 3 4 5 

12. V koliksni meri se strinjate z naslednjimi trditvami? Obkrozite ustrezno stevilko, pri 

cemer pomeni I-sploh se ne strinjam, 2-ne strinjam se, 3-deloma se strinjam, 4

strinjam se in 5-popolnoma se strinjam. 

Na spletu imam obcutek, da me 

vedno nekdo nadzira. 
1 2 3 4 5 

Oglasi, ki so prikazani med uporabo 

spleta, so v veliki meri povezani z 

mojimi interesi. 

1 2 3 4 5 

Spletno oglasevanje mi olajsa 

odlocitev pri nakupu. 
1 2 3 4 5 

Oglasi, ki vsebujejo nagradne igre 

me veliko bolj pritegnejo. 
1 2 3 4 5 

Spletni oglasi so moteCi. 1 2 3 4 5 

13. Spodaj navedene vrste spletnega oglasevanja razvrstite od najmanj moteCih do 

najbolj moteCih. Pri cemer je 1 najmanj motece in 5 najbolj motece. 

Oglasi, ki so povezani z mojimi interesi. 

Oglasi, ki so prikazani pred vsebino, ki si jo zelim ogledati npr. 

pred video posnetkom. 

Oglasi, ki prekrijejo vsebino spletne strani, ob odprtju Ie teo 

Oglasi, ki oglasujejo nekaj kar me ne zanima. 

Sporocila, ki jih zacnem dobivati po spletnem nakupu, ki 

oglasujejo se druge izdelke tega podjetja. 

14. Ali ste vi edini uporabnik racunalnika, preko katerega dostopate do spleta? 

a) Da 

b) Ne 



Priloga 1 

15. Ali brisete piskotke na svojem racunalniku? 

a) Da 


b) Ne 


14.1 Ce ste odgovorili z DA, kako pogosto to pocnete? 


a) Po vsaki uporabi spleta 


b) Nekajkrat mesecno 


c) Nekajkrat letno 


16. Ali ste ze nakupovali preko spleta? 

a) Da 

b) Ne 

17. Ste ze kdaj kliknili na oglasno pasico? 

a) Da 

b) Da, vendar ne namenoma 

c) Ne 

18. Ali ste opazili, da se vam prikazujejo oglasi povezani s temami, ki ste jih iskali na 

spletu? 


a) Da 


b) Ne 


19. Spol: 

a) Moski 

b) Zenska 

20. Starost: 

a) do 18 

b) 18-25 

c) 26-35 

d) 36-45 

e) 46-55 

f) 55+ 
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21. Izobrazba: 

a) Manj kot srednja 

b) Srednja 

c) Visja, visoka 

d) Magisterij, doktorat 
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Analiza rezultatov 12. vprasanja 

Ker imamo na voljo pet razlicnih trditev, ki jih moramo postaviti v dolocen vrstni 

red, je moznih 120 razlicnih razvrstitev. To dobimo kot produkt stevil 5*4*3*2*1. V 

spodnji tabeli so navedene razlicne razvrstitve, ki so jih navedli anketiranci, in stevilo 

njihovih ponovitev. 

Razvrstitev St. ponovitev 

1 A,D,E,C,B 16 

2 A,D,E,C,B 15 

3 A,D,E,B,C 13 

4 A,E,D,C,B 11 

5 A,D,B,E,C 7 

6 A,B,C,D,E 3 

7 A,B,D,C,E 3 

8 A,E,B,D,C 3 

9 A,E,C,B,D 2 

10 A,D,C,E,B 2 

11 A,E,C,D,B 2 

12 B,A,E,C,D 2 

13 D,A,C,D,B 2 

14 B,E,A,D,C 2 

15 D,C,A,E,B 2 

16 E,D,B,C,A 2 

17 D,E,C,B,A 2 

18 A,B,C,E,D 1 

19 A,B,D,E,C 1 

20 A,B,E,D,C 1 

21 A,D,B,C,E 1 

22 A,C,E,B,D 1 

23 A,D,C,B,E 1 

24 A, C, D, E, B 1 

25 A,C,E,D,B 1 

26 B,A,C,D,E 1 

27 D,A,B,C,E 1 

28 E,A,C,B,D 1 

29 E,A,D,B,C 1 

30 D,A,C,E,B 1 

31 E,A,D,C,B 1 

32 B,D,A,E,C I 

33 D,E,A,C,B 1 

34 B,E,C,D,A 1 




