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UVOD 

V zadnjem času priljubljenost spletnih mest, kjer se ljudje povezujejo in soustvarjajo vsebino, 
hitro narašča. Organizirano druženje ljudi v virtualnem svetu se lahko razvije v pojav spletne 
skupnosti. Največji izziv ustvarjanja spletne skupnosti je spodbuditi njene člane k izmenjavi 
informacij in deljenju znanja. Motivacija za sodelovanje v spletni skupnosti je lahko tudi 
ustvarjanje socialnega kapitala, torej socialnih vezi, zaupanja, novih poznanstev, prepoznavnosti, 
ipd. Po raziskavi Business Weeka naj bi skoraj polovica ljudi, ki so člani spletnih skupnosti, 
sodelovala v skupnosti, ki je povezana z njihovim poklicem (Chiu, Hsu & Wang, 2006, str. 
1872).   
 
Namen mojega diplomskega dela je raziskati možnosti za oblikovanje spletne skupnosti na 
spletnem mestu Videolectures.net1 (http://videolectures.net/, 2008, v nadaljevanju 
Videolectures.net). Spletno mesto je nastalo na Inštitutu Jožef Stefan in deluje v okviru Centra za 
prenos znanja na področju informacijskih tehnologij. Glavni namen spletnega mesta 
Videolectures.net je širjenje znanja. Ustvarjalci spletnega mesta Videolectures.net svoje 
poslanstvo uresničujejo z brezplačno objavo videoposnetkov z različnih znanstvenih konferenc 
in drugih dogodkov, predvsem s področja računalništva. Najprej želim spletno mesto 
Videolectures.net ovrednotiti ter poiskati njegovo mesto na svetovnem spletu. Diplomskemu 
delu bom dodala pregled podobnih spletnih mest in se osredotočila na tiste, ki gradijo na obstoju 
spletne skupnosti. Nadalje želim ugotoviti, kakšne so značilnosti sedanjih obiskovalcev 
spletnega mesta Videolectures.net, kakšen odnos do spletnega mesta imajo ter njihovo 
naklonjenost sodelovanju v skupnosti. Menim, da lahko spletno skupnost na spletnem mestu 
Videolectures.net oblikujeta dve javnosti, in sicer avtorji objavljenih vsebin (v največji meri 
raziskovalci, profesorji) ter obiskovalci spletne strani (predvsem študenti), zato bom raziskavo 
izvedla ločeno med enimi in drugimi. Raziskava bo namenjena prepoznavanju možnosti za 
oblikovanje trajnostne spletne skupnosti, temelječi na interakciji članov, ki delijo znanje z 
različnih znanstvenih področij.  
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz treh poglavij. V prvem bom opisala značilnosti interneta kot 
interaktivnega medija ter v teorijo trženja umestila elektronsko trženjsko komuniciranje, katerega 
orodje je tudi spletna skupnost. V drugem poglavju bom podala teoretično osnovo spletnih 
skupnosti. Najprej želim predstaviti, kako različni avtorji spletno skupnost definirajo ter 
ugotoviti, katere pojavne oblike spletnih skupnosti poznamo. Nato se bom osredotočila na teorijo 
oblikovanja spletne skupnosti. Preučila bom korake nastanka skupnosti na svetovnem spletu ter 
opisala lastnosti, ki naj jih ima uspešna spletna skupnost. Tretje poglavje je v celoti namenjeno 
oblikovanju spletne skupnosti na spletnem mestu Videolectures.net. Po predstavitvi in 
ovrednotenju spletnega mesta, se bom osredotočila na umestitev Videolectures.net na svetovni 
splet. Drugo polovico poglavja bom namenila analizi rezultatov raziskav med dvema javnostima 

                                                 
1 Pričujoče delo je bilo opravljano v sodelovanju s Centrom za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij 
z Inštituta Jožef Stefan, ki je razvilo in upravlja s spletnim mestom Videolectures.net. Pri delu so mi s svojimi 
predlogi in nasveti pomagali Dunja Mladenič, Marko Grobelnik, Mitja Jermol, Sebastjan Mislej in Peter Keše, vsi z 
Inštituta Jožef Stefan. 
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spletnega mesta. Na podlagi zbranih ugotovitev bom poglavje zaključila s konkretnimi napotili 
za oblikovanje spletne skupnosti na spletnem mestu Videolectures.net. 
 
Menim, da spletno mesto Videolectures.net lahko postane prostor spletne skupnosti, ki bo v prvi 
vrsti povezovala strokovnjake s področja računalništva in druge, ki jih to področje zanima. 
Njegov osnovni namen širitve znanja in izmenjave idej se lahko v polnosti izpolni le z 
interakcijo in komunikacijo ustvarjalcev znanja in njegovih odjemalcev, zato sem mnenja, da je 
razvoj portala v smeri oblikovanja spletne skupnosti ključen za njegov uspeh.  
 
1 ELEKTRONSKO TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE 

1.1 INTERNET KOT INTERAKTIVNI MEDIJ 

Internet je svetovno, javno dostopno omrežje povezanih, predvsem lokalnih, računalniških 
omrežij. Število povezanih računalnikov narašča iz dneva v dan, kar gre pripisati dejstvu, da 
internet nima lastnika. Začetki interneta segajo v šestdeseta leta 20. stoletja, ko je bila na 
ameriškem obrambnem ministrstvu vzpostavljena poskusna mreža ARPAnet za podporo 
raziskavam v vojaške namene. Najpomembnejša lastnost te mreže je bila, da njeno delovanje ni 
bilo ogroženo, če je izpadel kateri od računalnikov v mreži (Gradišar, Jaklič, Damij & Baloh, 
2005, str. 119 – 120). Preobrat se je zgodil v devetdesetih letih s pojavom svetovnega spleta 
(ang. World Wide Web), ki je sprožil hiter razvoj elektronskega poslovanja. Internet je dobil nove 
razsežnosti, nove tehnologije in aplikacije pa so zagotovile prijaznost do uporabnika in 
enostavnejšo uporabo (Jerman Blažič, 2001, str. 16). Danes je internet še vedno v fazi velike 
rasti. Uporaba interneta se je od leta 2000 do leta 2007 na svetovni ravni povečala za 265,6 %, 
predvsem na račun skokovitega naraščanja uporabe v manj razvitih regijah (glej Prilogo 1). 
Vendarle pa se digitalni razkorak med bogatimi in revnimi državami povečuje, saj države v 
razvoju vse bolj zaostajajo za razvitimi državami pri rabi širokopasovnega interneta. Razvite 
države bodo po pričakovanjih v letu 2008 dosegle 28 % penetracijo širokopasovnega interneta, 
medtem ko bo ta v državah v razvoju znašala le 3 % (Digitalna razlika med bogatimi in revnimi 
se povečuje, 2008).  
 
Internet kot interaktivni medij omogoča fleksibilno komunikacijo med podjetji in porabniki v 
realnem času. Sposobnost interaktivnosti ločuje internet od drugih, tradicionalnih 
komunikacijskih orodij, kot so televizija, radio in tisk (Coupey, 2001, str. 6). Za razliko od 
tradicionalnih, imajo novejši interaktivni mediji (poleg interneta še CD-ROM, kiosk in 
interaktivna televizija) sposobnost omogočiti interakcijo med pošiljateljem in prejemnikom 
sporočila. Omogočajo dvosmerni tok informacij, v katerem lahko uporabniki sodelujejo s 
spreminjanjem oblike in vsebine informacij v realnem času (Belch & Belch, 2004, str. 20). 
Pomen interaktivnosti, ki spreminja ustaljene trženjske prakse, je Spalter (1996, str. 164 – 165) 
povzel v dveh točkah: (1) računalniška omrežja omogočajo komunikacijo kjerkoli po svetu ob 
kateremkoli času, kar izniči oviro časa in prostora, ki jo ima fizični trg (angl. marketplace), (2) 
tradicionalni množični mediji so primarno sestavljeni iz monologov podjetij kupcem, novejši 
mediji, kot na primer internet, pa omogočajo množični interaktivni dialog.  
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Novi mediji so zaznamovani z večjim nadzorom uporabnikov, bolj specializirano in usmerjeno 
vsebino, večjo hitrostjo prenosa podatkov ter brezžičnim dostopom. Lastnosti novih interaktivnih 
medijev Petersova (1998, str. 24) opisuje v štirih točkah: 

(1) Slog komunikacije (angl. communication style): nanaša se na časovno dimenzijo 
komunikacije, ki je lahko bolj sinhrona ali asinhrona kot v naravi. Sinhrona komunikacija 
pomeni, da med izmenjanimi sporočili preteče malo časa, tako kot na primer v 
telefonskem ali osebnem pogovoru. Asinhrona komunikacija opisuje komuniciranje z 
daljšimi premori, kot je to na primer značilno za pisno komunikacijo. 

(2) Družbena navzočnost (angl. social presence): pomeni občutek, da je komunikacija 
prijateljska, topla, osebna in aktivna. Družbena navzočnost je pogojena s komunikacijsko 
potjo, saj različne poti omogočajo različno stopnjo neverbalne komunikacije (izraz na 
obrazu, ipd.). Konceptu družbene prisotnosti je soroden koncept polnosti medija (angl. 
medium richness), ki opisuje možnost takojšnega odziva, širino razpoložljivih gesel in 
možnost oblikovanja medija po meri. 

(3) Nadzor uporabnikov nad kontaktom (angl. consumer control of contact): zgodnje 
raziskave pripravljenosti kupcev, da posvojijo informacijsko tehnologijo za nakupovanje, 
so pokazale, da je za izvajanje trženjskih aktivnosti preko računalnikov ključna 
sposobnost nadzorovanja hitrosti in vsebine informacij o izdelku. Podjetja morajo 
razumeti, katere lastnosti interaktivnih medijev porabnika prepričajo v iskanje, preizkus 
in končno v nakup izdelka oz. storitve.  

(4) Nadzor uporabnikov nad vsebino (angl. consumer control of content): možnost 
prilagajanja vsebine sporočila je pomembna dimenzija interaktivnosti. Vsebina je lahko 
prilagojena tako s strani pošiljatelja kot tudi uporabnika. Interaktivnost je pogojena z 
možnostjo uporabnika, da nadzoruje vsebino medija z lastnim prispevkom.  

 
Belch in Belch (2004, str. 330) navajata naslednje prednosti in slabosti interneta in drugih 
interaktivnih medijev: (1) prednosti: želene informacije izbere uporabnik, pozornost in 
vpletenost porabnika, interaktivni odnos, možnost neposredne prodaje, prilagodljivost sporočila; 
(2) slabosti: omejena zmožnost kreativnosti, zasedenost omrežja, tehnološke omejitve, malo 
izpopolnjenih tehnik merjenja, omejen dostop. 
 
Spletna stran je prostor, kjer ponudniki, na primer podjetje ali organizacija, uporabnikom 
zagotovijo določene informacije (Belch & Belch, 2004, str. 490). Iz narave interneta izhaja, da je 
uporabnik tisti, ki odloča, katero spletno stran si bo ogledal in jo preiskal. V splošnem naj bi 
spletna stran ali generirala denar ali nižala stroške organizacije (De Pelsmacker, Geuens & Van 
den Bergh, 2001, str. 421). 
 
De Pelsmacker in sodelavci (2001, str. 421 – 422) so spletne strani v grobem razdelili v dve 
skupini:  

(1) strani, ki usmerjajo promet oz. napotijo uporabnike na druge spletne strani (angl. traffic 
control sites), kot na primer spletni iskalniki, portali, ipd.; 

(2) končne spletne strani (angl. destination sites), ki predstavljajo virtualno prisotnost 
organizacij na spletu. Končne spletne strani nadalje delijo na tri pojavne oblike: 
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a. stran spletne prisotnosti (angl. presence sites) – statična domača spletna stran z 
omejenimi možnostmi interakcije, ki ne ponuja več kot le informacije o izdelkih 
in storitvah organizacije; 

b. transakcijska spletna stran oz. spletna trgovina (angl. online storefronts) – 
elektronski ekvivalent katalogom, ki uporabniku ponuja možnost direktnega 
nakupa ali opravljanja drugih transakcij; 

c. vsebinska spletna stran (angl. content site) – ponuja najrazličnejše informacije 
predstavljene s tekstom, grafiko in avdio materialom. 

 
Agencija InSites, ki se ukvarja s spletnim raziskovanjem in svetovanjem, je razvila krog 
uspešnosti spletne strani prikazan na Sliki 1 (De Pelsmacker et al., 2001, str. 422 – 423). 
 

Slika 1: Krog uspešnosti spletne strani, Agencija InSites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: P. De Pelsmacker, M. Geuens, J. Van den Bergh: Marketing Communications, 2001, str. 423. 

 
V krogu uspešnosti spletne strani so predstavljeni ključni faktorji uspeha spletne strani. Na 
zaznavanje vrednosti spletne strani in zadovoljstvo obiskovalcev vplivajo tako lastnosti spletne 
strani, kot tudi lastnosti obiskovalcev. Popularnost spletne strani naj bi bila obenem močno 
odvisna od števila in intenzivnosti sprememb na strani. Uporabniki spleta iščejo pestrost in 
raznolikost, zato imajo stalno obnavljajoče se spletne strani več možnosti, da jo uporabniki 
ponovno obiščejo. Prav tako je za uspeh spletne strani pomembno, koliko povezav na druge 
spletne strani vsebuje ter koliko jih povratno dobi z drugih spletnih mest. Model obenem opisuje 
5 stebrov, ki so ključni za uspeh spletne strani:  

(1) bogata vsebina (angl. content productivity): zajema vprašanja o tem, ali stran ponuja 
prave vsebine, so informacije zadovoljive, relevantne, ažurne, ipd.; 

(2) učinkovitost iskanja (angl. browse efficiency): ali je premikanje po strani nezapleteno, 
lahko uporabnik z nekaj kliki najde informacijo, ki jo potrebuje; 

(3) učinkovitost oblikovanja (angl. design efficiency): ali so razpored, oblikovanje in slog 
strani všečni, so hiperpovezave interpretirane na pravi način; 
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(4) stopnja interaktivnosti (angl. exchange level): ali stran izrablja interaktivne lastnosti 
spleta, omogoča prilagoditev strani po meri, ponuja interaktivna orodja; 

(5) čustvena privlačnost (angl. emotional attractiveness): ali je stran v splošnem zabavna, 
očarljiva.  

 
Uspeh spletne strani lahko merimo na različne načine, na primer s številom obiskov strani, 
opravljenih transakcij, ipd. Za strani prisotnosti in vsebine so v krogu uspešnosti spletne strani 
(glej Sliko 1, str. 4) navedeni naslednji kriteriji merjenja uspešnosti: (1) splošno zadovoljstvo 
obiskovalcev s stranjo, (2) njihov namen, da stran ponovno obiščejo, (3) vpliv spletne prisotnosti 
na zaznavanje znamke oz. organizacije, (4) intenzivnost, trajanje posameznega obiska (De 
Pelsmacker et al., 2001, str. 423 – 424). 
 
Strauss, El-Ansary in Frost (2006, str. 56) izpostavljajo 5 ključnih ciljev, ki naj jih zasledujejo 
oblikovalci spletnih strani, da bo stran funkcionalna in privlačna za uporabnike: 

(1) enostavno posodabljanje – spreminjanje spletne strani naj ne bo zapleteno, če se le da, naj 
bo posodabljanje vsebine avtomatsko (npr. vremenska napoved); 

(2) hitro nalaganje podstrani – vsaka podstran na spletni strani se mora v uporabnikovem 
iskalniku naložiti v 10 sekundah, četudi ima slabšo internetno povezavo; 

(3) prilagoditev iskalnikom – spletna stran se mora v spletnih iskalnikih pojavljati visoko, 
med prvimi zadetki, zaradi česar je potrebno pazljivo izbrati naslove podstrani in ključne 
besede; 

(4) interaktivnost – nizka stopnja interaktivnosti je dosežena že z vstavljanjem hiperpovezav, 
višjo stopnjo interaktivnosti pa lahko spletna stran doseže s poljem za iskanje po strani, 
omogočanjem transakcij, vpisom obiskovalcev, omogočanjem dostopa do različnih 
podatkovnih baz, ipd.; 

(5) varnost – spletna stran mora biti dobro zaščitena proti možnim vdorom v sistem. 
 
Ključni izziv je oblikovati spletno mesto, ki je privlačno ob prvem obisku in hkrati dovolj 
zanimivo, da obiskovalca privabi nazaj. Rayport in Jaworski (Kotler, 2004, str. 48; Young, 2004, 
str. 81 – 82) menita, da uspešno spletno mesto vključuje sedem elementov, ki jih imenujeta tudi 
7 C-jev (angl. 7 C's): 

(1) Kontekst (angl. context): postavitev, oblikovanje, funkcionalnost. 
(2) Vsebina (angl. content): besedilo, slike, zvok in videoposnetki, ki jih vsebuje spletna 

stran ter informacije in sporočilo, ki ga posreduje. 
(3) Skupnost (angl. community): kako spletno mesto omogoča komunikacijo med uporabniki, 

vzbujanje občutka članstva in vpletenosti. 
(4) Prilagajanje (angl. customization): sposobnost prilagajanja spletnega mesta različnim 

uporabnikom ali možnost sooblikovanja spletne strani. 
(5) Komunikacija (angl. communication): dialog med stranjo in uporabniki oz. organizacijo 

in obiskovalci zajema enosmeren tok informacij od organizacije do uporabnika, 
dvosmerno komunikacijo med organizacijo in uporabniki ter kombinacijo obojega. 

(6) Povezava (angl. connection): stopnja povezanosti z drugimi spletnimi mesti. 
(7) Trgovanje (angl. commerce): zmožnost omogočanja spletnega trgovanja. 
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Da bi podjetja spodbudila ponovne obiske, se morajo posvetiti predvsem dejavnikom konteksta 
in vsebine. V okviru konteksta morajo paziti, da se spletna stran hitro naloži, da je vstopna stran 
razumljiva, da obiskovalec hitro dostopa do drugih strani spletnega mesta, da strani niso 
pretirano zapolnjene z vsebino, da oblika in velikost črk omogočata preprosto branje ter da so 
barve in zvoki ustrezno uporabljeni. Skladno s kontekstom mora biti vsebina zanimiva, uporabna 
in sveža. Nekatere vrste vsebin, ki uspešno privlačijo nove obiskovalce in jih spodbudijo k 
ponovnim obiskom, so poglobljene informacije s hiperpovezavami, zanimive in sveže novice, 
brezplačne ponudbe obiskovalcem, tekmovanja in žrebanja, humor, šale in igre (Kotler, 2004, 
str. 49). 
 
1.2 ELEKTRONSKO TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE 

Na spletni strani združenja American Marketing Association (http://www.marketingpower.com/) 
najdemo naslednjo opredelitev trženja: »Trženje so aktivnosti, institucije ter procesi ustvarjanja, 
komuniciranja, dostavljanja in izmenjave ponudb, ki predstavljajo dodano vrednost za 
uporabnike, stranke, partnerje in družbo v splošnem«. 
 
McCarthy (Kotler, 2004, str. 16) je temeljne koncepte trženja razvrstil v štiri široke skupine, ki 
jih je poimenoval 4 P trženja. Te skupine so: izdelek, cena, tržne poti in trženjsko komuniciranje. 
Trženjsko komuniciranje je opredeljeno kot koordinacija vseh naporov s strani prodajalca, da bi 
vzpostavil kanale informacij in prepričanj z namenom prodaje izdelkov oz. storitev ali promocije 
idej. Organizacije s ciljnimi občinstvi komunicirajo na več načinov, ki jih združijo v skrbno 
načrtovan trženjsko komunikacijski program (Belch & Belch, 2004, str. 16). Kotler (2004, str. 
580) našteva naslednja orodja trženjskega komuniciranja: oglaševanje, pospeševanje prodaje, 
odnosi z javnostmi in publiciteta, osebna prodaja ter neposredno trženje, kamor umešča tudi 
elektronsko trženje. Belch in Belch (2004, str. 16) pa tem petim orodjem posebej dodajata še 
interaktivno in spletno trženje, saj verjameta, da je v sodobnem trženju ravno ta element ključen 
za komuniciranje s ciljnimi trgi. 
 
Elektronsko trženje pomeni uporabo informacijske tehnologije v procesu komuniciranja in 
podajanja vrednosti kupcem ter ustvarjanja odnosov z njimi, z namenom ustvarjanja donosa 
organizacije in njenih lastnikov. Na kratko lahko elektronsko trženje opišemo tudi kot rezultat 
aplikacije informacijske tehnologije na tradicionalne oblike trženja. Elektronsko trženje vpliva 
na tradicionalno trženje na dveh področjih. Prvič poveča učinkovitost tradicionalnih trženjskih 
funkcij in drugič z uporabo tehnologije spreminja mnoge trženjske strategije. To se odraža v 
novih poslovnih modelih, ki dodajajo vrednost kupcem ter povečajo dobičkonosnost organizacij. 
Ob tem je potrebno poudariti še, da elektronskega trženja vsekakor ne smemo omejiti le na 
svetovni splet (Strauss et al., 2006, str. 3).  
 
Zavedanje dejstva, da internetno komunikacijo nadzirajo uporabniki, ki lahko nemudoma 
izbrišejo neželeno pošto, odklikajo na drugo spletno stran, ipd., je za e-komuniciranje ključnega 
pomena. Elektronsko trženjsko komuniciranje sestoji iz načrtovanih in nenačrtovanih sporočil 
izmenjanih med organizacijami in porabniki ter med porabniki samimi. Nenačrtovana sporočila 
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se gibljejo v okviru ustne komunikacije (angl. word-of-mouth) in publicitete, zaradi večje moči 
porabnikov pa jih organizacije na spletu izredno težko nadzorujejo (Strauss et al., 2006, str. 316 
– 317). Model elektronskega trženjskega komuniciranja je zgrajen okoli petih dejavnikov, ki so 
ključnega pomena za uspeh: pritegnitev porabnikove pozornosti in njegovega sodelovanja, 
vračanje porabnikov na spletno stran, učenje in spoznavanje porabnikovih potreb ter osebna 
interakcija (Skrt, 2001).  
 
Iz Tabele 1 so razvidne ključne razlike med tradicionalnim in elektronskim trženjskim 
komuniciranjem. Razlike izvirajo predvsem iz narave medijev, ki so uporabljeni v eni ali drugi 
obliki trženjskega komuniciranja ter iz načina uporabe teh medijev. 

 
Tabela 1: Primerjava trženjskega komuniciranja v tradicionalnem in internetnem trženju 

TRADICIONALNO TRŽENJSKO 
KOMUNICIRANJE 

ELEKTRONSKO TRŽENJSKO 
KOMUNICIRANJE 

Množično komuniciranje. Komunikacije so osebne, temeljijo na podrobnih 
informacijah o porabnikih. 

Neosebne komunikacijske poti brez osebne 
interakcije, enosmerna komunikacija z razmeroma 

velikim trgom z zelo različnimi nakupovalnimi 
navadami. 

Internet lahko uporablja kot osebni prodajni kanal. 
Omogoča dvosmerno medsebojno komunikacijo s 
ciljno skupino, ki ima zelo podobne nakupovalne 

interese. 
Distributerji in prodajno osebje so odgovori za 

uspešne odnose s porabniki. 
Internet prisili tržnike, da se ukvarjajo neposredno s 

porabniki. 
Klasično oglaševanje: Prodajalec išče kupce in se jim 

vsiljuje preko plakatov, radia, televizije. 
Kupec je tisti, ki sam išče informacije in ima 
možnost odločati, kaj si bo ogledal in kaj ne. 

Vir: R. Skrt,Vpliv interneta na trženjski splet podjetja (3. del: trženjsko komuniciranje), 2001. 

 
Tradicionalno trženjsko komunikacijski splet sestavljajo pospeševanje prodaje, oglaševanje, 
osebna prodaja, odnosi z javnostmi in neposredno trženje (Kotler, 2004, str. 16). Belch in Belch 
(2004, str. 21) internet dojemata kot hibridni medij, ki omogoča uporabo vseh orodij spleta 
trženjskega komuniciranja, Strauss in sodelavci (2006, str. 318) pa menijo, da internet ne 
omogoča uporabe osebne prodaje, saj ta po definiciji vsebuje osebni stik. V spletu elektronskega 
trženjsko komunikacijskega spleta sta spletna stran in spletna skupnost orodji odnosov z 
javnostmi (Strauss et al., 2006, str. 334 – 335). Ostala orodja elektronskega trženjskega 
komuniciranja so podrobneje predstavljena v Prilogi 2. 
 
2 SPLETNE SKUPNOSTI 

2.1  POJAVNE OBLIKE SPLETNIH SKUPNOSTI 

Ljudje se od nekdaj združujemo v skupine oz. skupnosti, pojav svetovnega spleta pa je omogočil 
oblikovanje skupnosti na način, ki si ga nismo mogli nikoli predstavljati. Eksplozija hitre 
večpasovne povezave podira vse ovire ustvarjanja in distribucije vsebin na spletu. Omogočila je 
socializacijo in medsebojno komunikacijo ne glede na to, kolikšna je fizična razdalja med 
posamezniki. Spletne skupnosti (angl. virtual community) je sicer težko definirati, saj vsakemu 
posamezniku pomenijo nekaj drugega. Koncept spletne skupnost pri nekaterih sproži pozitivne, 
tople občutke, drugi pa ga nasprotno povezujejo z negativnimi marginalnimi skupinami, ki na 
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spletu ustvarjajo prostor za svoje deviantno vedenje. Nekateri jih označujejo kot sociološki 
fenomen, drugi jih dojemajo kot novo prodajno pot, mnogim pa spletne skupnosti že 
predstavljajo način življenja (Preece, 2001, str. 348). V literaturi najdemo različne definicije 
spletnih skupnosti, med katerimi so nekatere precej splošne, spet druge bolj ozko usmerjene. V 
nadaljevanju bom podala nekatere izmed njih. 
 
Rheingold (Ellis, Oldridge & Vasconcelos, 2004, str. 145; Preece, 2001, str. 348) definira 
spletno skupnost kot socialni agregat, ki se na internetu pojavi, ko zadostno število ljudi, z 
občutkom za oblikovanje mreže osebnih odnosov v virtualnem prostoru, dovolj dolgo javno 
diskutira. Virtualna skupnost je skupina ljudi, ki so se že, ali pa tudi ne, srečali osebno ter za 
izmenjavo mnenj in idej uporabljajo računalniško tehnologijo. Za začetek pojava spletnih 
skupnosti šteje razvoj spletnega mesta »Whole Earth 'Lectronic Link – WELL«, ki je bilo 
ustanovljeno leta 1985. WELL se je razvil v virtualno skupnost, ki pokriva širok spekter področij 
od računalniških tehnologij do umetnosti in rekreacije. WELL se danes šteje za prvo spletno 
skupnost, na osnovi preučevanja katere je Rheingold skoval besedno zvezo »Virtual 
Community«, Wired Magazine pa jo je opisal za svetovno najbolj vplivno spletno skupnost 
(WELL, 2008).  
 
Rheingoldova definicija spletnega povezovanja je, predvsem med sociologi, sprožila dvome o 
primernosti uporabe termina »skupnost« v povezavi s spletom (angl. virtual community). 
Weinreich (1997) je bil prepričan, da je ideja o spletni skupnosti napačna. Skupnost namreč 
definira kot celoto sorodnih mrež, ki delijo skupno geografsko območje, skupno zgodovino in 
sistem vrednot, ponavadi so povezane tudi s skupno religijo. Weinreich torej zavrača obstoj 
spletnih skupnosti, saj skupinske diskusije, ki potekajo preko računalnikov, ne omogočajo 
osebne komunikacije, za katero verjame, da je temelj skupnosti. Zgolj izmenjava informacij v 
nobenem primeru ne more osnovati skupnosti. Tudi nekateri sodobnejši avtorji zagovarjajo 
stališče, da je spletna skupnost tako virtualna kot tudi fizična skupnost. Najuspešnejše spletne 
skupnosti naj bi tako temeljile na fizični skupnosti ali pa bi interakcijo izven virtualnega prostora 
vsaj vključevale (Friesen, 2004, str. 24). 
 
Jones (1997) meni, da so pogoji, ki jim mora spletni prostor s skupinsko računalniško 
posredovano komunikacijo zadostiti, preden ga lahko preimenujemo v spletno skupnost,2 
naslednji: (1) minimalna stopnja interakcije, (2) množica različnih komunikatorjev, (3) 
minimalno število trajnostnih članstev – stopnja stabilnosti članstva je nujna za zadostno 
interakcijo, ki se odraža v intenzivnosti izmenjave sporočil ter (4) spletni skupni javni prostor 
(angl. Common-Public-Space), kjer se vrši pomenljiv del skupinske komunikacije. Interaktivnost 
je torej osrednja ideja spletnih skupnosti. Definirali bi jih lahko kot virtualni prostor, ki ga določa 
tema oz. interes, v okviru katerega se vrši pomenljivo povezana skupinska komunikacija. 
 
Hagel in Armstrong (1997, str. 26 – 33) spletne skupnosti pojmujeta kot trženjsko orodje, ki 
lahko ključno pripomore k širitvi trga. Poudarjata pomen interakcije med člani skupnosti, ki je 

                                                 
2 Jones sicer uporablja termin Virtual settlement 
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pomembnejša od komunikacije članov z upravljalci skupnosti. Spletno skupnost definirata s 
pomočjo nekaterih njenih glavnih značilnosti: (1) izrazita osredotočenost na področje, ki je 
članom skupno, (2) integracija vsebine in komunikacije ter (3) poudarek na vsebini, ki jo 
prispevajo člani. Zadnji dve lastnosti se nanašata na upravljalce skupnosti in poudarjata trženjski 
pomen spletnih skupnosti: (4) široka ponudba konkurenčnih izdelkov oz. storitev in (5) poslovno 
motivirani organizatorji skupnosti. 
 
Hof (1997) poudarja, da spletne skupnosti ne moremo zgraditi v enem dnevu. Ustvarjanje 
skupnosti na spletu je proces, pogojen z zbiranjem ljudi ter uveljavljanjem njihovih interesov in 
potreb. Vse skupnosti so zgrajene na osnovi skupnega interesa, zanimanja, strasti. Vendar pa se 
idealna spletna stran skupnosti ne osredotoči le na predmet zanimanja, temveč spodbuja h 
komunikaciji in interakciji obiskovalcev s klepetalnicami, forumi, ipd. Dodaja še, da upravljalci 
spletne skupnosti ne smejo igrati vloge dobrohotnega diktatorja – odgovorni so le za oblikovanje 
okvira skupnosti, ko pa se ta med ljudmi dejansko oblikuje, je čas, da naredijo korak nazaj.  
 
Iz predstavljenih opredelitev lahko povzamem, da je spletna skupnost posledica zbiranja 
različnih ljudi okoli skupnega področja zanimanja. Najpomembnejša aktivnost, na kateri 
skupnost temelji, je interakcija med posamezniki. Ta se odvija v okviru klepetalnic, forumov, 
oglasnih desk, ipd. V spletni skupnosti je na prvem mestu vsebina, ki jo prispevajo člani 
skupnosti sami. Iz tega sledi, da so ključni element uspešnih spletnih skupnosti visoko motivirani 
posamezniki, okoli katerih se skupnost gradi. V skladu s tem morajo ravnati tudi upravljalci 
spletne skupnosti, ki v njeno delovanje ne smejo pregrobo posegati.  
 
Ljudje imamo mnogo različnih interesov, zato se združujemo v precej različne skupine. Internet 
ponuja izjemno širino vsebin, ki obiskovalce pritegnejo iz različnih razlogov. Na podlagi 
nekaterih skupnih značilnosti so posamezni avtorji poskušali razvrstiti spletne skupnosti v 
smiselne kategorije. 
 
Hagel in Armstrong (1996, str. 135 – 136) delita spletne skupnosti v štiri skupine, glede na to 
katero potrebo porabnika zadovoljujejo. Ob tem je potrebno poudariti, da se različni tipi 
skupnosti med seboj ne izključujejo, nasprotno, posamezna spletna skupnost lahko zadovolji več 
potreb porabnika. Osnovne štiri skupine spletnih skupnosti so: 

(1) Transakcijska spletna skupnost (angl. Communities of transaction) je skupnost, ki 
temelji na nakupovanju in prodajanju izdelkov oz. storitev ter posredovanju s tem 
povezanih informacij. Obiskovalci komunicirajo, da bi pridobili želene informacije ali 
opravili specifično transakcijo. Upravljalec take skupnosti ni nujno tudi prodajalec, lahko 
le na enem mestu združi zadostno število prodajalcev in kupcev, ki nato ustvarjajo 
transakcije. Primeri takih skupnosti so eBay (http://www.ebay.com/), Amazon 
(http://www.amazon.com/) in Mimo vrste (http://www.mimovrste.com/). 

(2) Interesna spletna skupnost (angl. Communities of interest) je skupnost, ki združuje ljudi 
s podobnimi zanimanji. Zanje je, v nasprotju s prvo skupino, značilna bolj osebna 
komunikacija in višja stopnja interakcije, ki se nanaša na točno določeno temo. 
Pomembna je vsebina, ki jo prispevajo člani sami. Poznamo mnogo vsebinsko različnih 
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interesnih spletnih skupnosti, npr. Harley Davidson Community 
(http://www.hdtalking.com/, skupnost ljubiteljev Harley Davidson motorjev), 
GardenWeb (http://www.gardenweb.com/, skupnost tistih, ki jim vrtnarjenje in skrb za 
dom predstavljata hobi), Couch Surfing (http://www.couchsurfing.com/, skupnost 
popotnikov), ipd. 

(3) Domišljijska spletna skupnost (angl. Communities of fantasy) je prostor, kjer ljudje 
ustvarjajo nova okolja, osebnosti in zgodbe. S soustvarjanjem teh fantazijskih okolij 
obiskovalci vadijo svojo domišljijo. V večini takih skupnosti prava identiteta članov ni 
pomembna. Primera takih skupnosti sta Travian (http://www.travian.com/) in Second 
Life (http://secondlife.com/). 

(4) Spletna skupnost odnosov (angl. Communities of raltionship) povezuje ljudi z določeno 
življenjsko izkušnjo, ki jo posameznik ponavadi dojema izredno čustveno. Člani običajno 
kažejo svojo pravo identiteto. Poznamo skupnosti obolelih za rakom, skupnost ločencev, 
homoseksualcev, staršev, ipd. 

  
Tipologija Hagla in Armstronga je pravzaprav že precej stara, zato je ne moremo uporabiti za 
uvrstitev spletnih skupnosti, ki so pojavni fenomen zadnjih let. To so skupnosti, ki temeljijo na 
povezovanju, socialnem stiku in ustvarjanju spletne identitete posameznika. Primeri takih 
skupnosti so Facebook (http://www.facebook.com/), My Space (http://www.myspace.com/), 
Linked In (http://www.linkedin.com/), skupnosti piscev spletnih dnevnikov, ipd.  
 
Plant (2004, str. 55 – 61) klasifikacijo spletnih skupnosti gradi na treh glavnih značilnostih, in 
sicer glede na stopnjo regulacije, stopnjo pridobitnosti in stopnjo odprtosti skupnosti. Na podlagi 
tega je opredelil 7 tipov spletnih skupnosti: 

(1) Neregulirane skupnosti so ponavadi manjše in združujejo uporabnike s podobnimi 
interesi. 

(2) Regulirane skupnosti so večje, največkrat pod nadzorom podjetij (IBM, AOL, Yahoo!). 
(3) Regulirane, odprte, pridobitne skupnosti so tiste v katerih nad skupnostjo uporabnikov 

bdi podjetje (npr. ponudnik internetnih storitev), ki zagotovi okolje skupnosti in ga 
upravlja. V to kategorijo spadajo na primer spletne večigralske igre. 

(4) Regulirane, zaprte, pridobitne skupnosti so največkrat skupnosti podjetij na 
medorganizacijskem trgu. Primer take skupnosti je REDX (Rover Engineering Data 
Exchange), skupnost Land Roverja in mreže njegovih prodajalcev. 

(5) Regulirane, odprte, nepridobitne skupnosti združujejo raziskovalce oz. ljudi enake 
profesionalne usmerjenosti. Ti znotraj skupnosti delijo vsebine, izkušnje, ipd. Primer je 
skupnost LabNet, ki povezuje srednješolske učitelje naravoslovnih predmetov, s ciljem 
izboljšati didaktiko pri poučevanju le teh. 

(6) Regulirane, zaprte, nepridobitne skupnosti so skupnosti, ki vsebujejo pomembne, 
zaupne podatke. Dostopni so omejenemu krogu ljudi, zaradi preprečitve zlorab ima 
skupnost visoko stopnjo nadzora. Primer je skupnost NASA, CIA, ipd. 

(7) Regulirane skupnosti, ki so delno pridobitne in nepridobitne, največkrat ločujejo 
okolje skupnosti na javno dostopen del in del, ki je namenjen le registriranim članom 
skupnosti. 
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Lazar in Preece (1998, str. 84 – 86) sta klasifikacijo spletnih skupnosti zgradila na štirih 
kriterijih, ki so lahko vsak zase podlaga za razvrščanje spletnih skupnosti: (1) lastnosti skupnosti 
– kaj uporabnike druži (zanimanje, čustvene vezi, aktivnosti, vsebine), (2) programska oprema 
(oglasne deske, klepetalnice, forum), (3) odnos do fizične skupnosti – ali temeljijo oz. so 
povezane s fizičnimi skupnostmi ali ne, (4) povezanost – v kolikšni meri člani skupnosti 
komunicirajo z uporabniki, ki niso člani te skupnosti.  
 
Na osnovi predstavljenih klasifikacij spletnih skupnosti vidimo, da je razvrščanje skupnosti 
odvisno predvsem od tega, kako jih avtor dojema in kateri vidik skupnosti uporabi za kriterij 
delitve. Menim, da je za skupnosti, ki jih obravnavam v tem diplomskem delu, najprimernejša 
Plantova delitev, katere glavni kriteriji so stopnja regulacije, stopnja pridobitnosti in stopnja 
odprtosti skupnosti. Znanje ni tipičen izdelek in posredovanje znanja ne tipična storitev. Menim, 
da so spletna mesta, ki skupnost gradijo na ideji širjenja znanja oz. znanstvenih vsebin, 
največkrat precej regulirana, niso izrazito pridobitno usmerjena in so do neke mere zaprta 
(registrirani člani imajo npr. dostop do več vsebin kot neregistrirani).  
 
2.2  OBLIKOVANJE SPLETNE SKUPNOSTI 

Oblikovanje spletne skupnosti ni proces, ki bi se odvil čez noč. Prav tako ne moremo 
pričakovati, da se bo skupnost vzpostavila sama od sebe, ko uporabnikom zgolj ponudimo 
različna orodja za komuniciranje. Glavni gradnik katerekoli skupnosti, tudi virtualne, so namreč 
ljudje, ki skupnost živijo in jo oblikujejo.  
 
Prvo vprašanje, ki se pojavi je, zakaj se ljudje sploh odločijo za sodelovanje v spletni skupnosti 
oz. zaradi česa postanejo njeni aktivni člani. Cothrel in Williams (1999, str. 22) navajata nekaj 
razlogov za sodelovanje ljudi v spletni skupnosti. Prvi je, da ljudje k skupnosti prispevajo 
preprosto zato, ker je to v njihovi naravi. Strast, želja po priznanju in občutek, da nekomu nekaj 
dolgujejo, so glavni razlogi, zakaj želijo prispevati nazaj v skupnost. V nekaterih spletnih 
skupnostih je aktivno sodelovanje pogoj za članstvo. Za sodelovanje je pomembno tudi, da se 
uporabnik v skupnosti počuti »udobno«, bodisi glede tehnologije bodisi okolja samega. Strah 
pred osramotitvijo lahko ljudi odvrne od aktivnega prispevanja vsebin, seveda pa se lahko zgodi 
tudi obratno. Nekatere skupnosti tako ohranjajo anonimnost članov ravno zato, da bi jih 
spodbudili k sproščenemu sodelovanju, druge oblikujejo določena pravila in norme, prepoznamo 
pa tudi posameznike, ki svoje ideje nasploh raje delijo v spletnih skupnostih, saj jim je osebna 
komunikacija neprijetna. 
 
Naslednje vprašanje, ki je prav tako pomembno za oblikovanje skupnosti, je, ali so spletne 
skupnosti večinoma nestrukturirane in samovzdržujoče ali pa zahtevajo strukturo in podporo. 
Cothrel in Williams (1999, str. 23) ugotavljata, da se znotraj skupnosti oblikujejo tako formalne 
kot neformalne vloge. Formalne vloge, npr. manager skupnosti, moderator, manager znanja, 
zasedajo upravljalci skupnosti. Za vzpostavitev skupnosti je lahko management znanja, ki 
upravlja z vsebino spletnega mesta, ključnega pomena. Nekatere organizacije so se v tem duhu 
poslužile pridobivanja posameznikov, za katere so želele, da v skupnosti sodelujejo in k 
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sodelovanju privabijo še druge uporabnike. Pojav neformalnih vlog je dober pokazatelj 
»vitalnosti« skupnosti. Ko posamezniki zasedejo različne vloge, pokažejo, da želijo biti del 
skupnosti. Najpogostejše neformalne vloge so: (1) odvetnik skupnosti – ključni, aktivni člani, ki 
k sodelovanju spodbujajo tudi druge; (2) vodja – mnoge vloge zahtevajo vodstvene sposobnosti, 
vodje pa so ponavadi eksperti na nekem področju in (3) spodbujevalec – največkrat tisti, ki 
odpira pomembna vprašanja.  
 
2.2.1 Teorije oblikovanja spletnih skupnosti 

Univerzalnega »recepta«, kako ustvariti uspešno spletno skupnost, ni. Ustvarjalci morajo sami 
prepoznati značilnosti ljudi, ki jih določeno področje zanima. Nekateri avtorji pa so vseeno 
poiskali osnovne zakonitosti spletnih skupnosti in podali nasvete za njihovo oblikovanje. 
 
Amy Jo Kim (2000) je postavila 9 ključnih načel, ki oblikujejo uspešno spletno skupnost. 
Ustvarjalci morajo biti pozorni na: (1) dobro definiran namen skupnosti, največkrat izražen v 
obliki poslanstva; (2) skupni prostor, ki ponudi dober pregled nad vsebino in orodji za 
komunikacijo; (3) možnost izoblikovanja profila, izdelava mora biti enostavna in zabavna; (4) 
organizacijo različnih spletnih dogodkov, kot na primer tematski dnevi, ankete, vzdrževanje 
relevantne vsebine, ipd.; (5) določanje spektra vlog, ki novim obiskovalcem omogočajo omejen 
dostop, rednim članom prinesejo dodatne ugodnosti, ipd.; (6) možnost oblikovanja podskupin, ki 
jih oblikujejo člani sami; (7) povezovanje z resničnim svetom in spodbujanje srečanj v živo; (8) 
fleksibilna pravila vodenja in gostovanja skupnosti; (9) izoblikovanje jasnega stila vodenja, ki pa 
naj ne bo usmerjen v dosledno zatiranje konfliktov med uporabniki.  
 
Wachter, Gupta in Quaddus (2000, str. 481 – 487) so k vprašanju oblikovanja spletne skupnosti 
pristopili izredno strukturirano. V svojem članku, ki je osredotočen na skupnosti z vidika 
podpore izobraževanju, povzemajo ugotovitve številnih avtorjev in industrije. Smernice za 
oblikovanje in management skupnosti razdelijo v naslednje tri skupine: 
 

(1) Tehnične odločitve, ki morajo biti sprejete pred uvajanjem skupnosti na spletu 
Najpomembnejše tehnične odločitve, s katerimi se srečajo ustanovitelji skupnosti so: (1) 
identifikacija skupnosti – izoblikovan profil uporabnikov, glede na to katere potrebe na področju 
interesov, odnosov, zabave in transakcij zadovoljuje; (2) oblika skupnosti – naj bo skupnost 
odprta ali zaprta, kako naj bodo organizirane informacije, katere aplikacije oz. storitve naj 
ponudi, na katerem spletnem naslovu naj se skupnost vzpostavi (naslov organizacije ali 
samostojna spletna stran); (3) management skupnosti – dolgoročne odločitve o upravljanju, npr. 
ali dati tehnično podporo skupnosti v zunanje izvajanje; (4) konkurenčna strategija – katere 
pristope uporabiti, da prehitimo konkurenco, ali obstajajo skupine uporabnikov (npr. študenti, 
diplomanti, poslovneži), ki so v določenem trenutku za dolgoročno vzdrževanje skupnosti 
pomembnejše od drugih, kateri trženjski programi so primerni, ali obstaja poslovni model, ki bo 
maksimiziral vrednost skupnosti skozi čas; (5) lastniška struktura – naj organizacija ustanovi 
skupnost sama ali v povezavi s sorodnimi organizacijami. Ko organizacija odgovori na ta 
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temeljna vprašanja, lahko določi oblike interakcij v skupnosti, s tem pa tudi ključne podporne 
tehnologije.  
 

(2) Management razvoja spletne skupnosti 
Spletna skupnost je živa entiteta, ki se stalno spreminja, zato so uspešne skupnosti vodene in 
usmerjane. Upravljanje skupnosti je pomembno, da ta skozi čas ne izgubi fokusa. Odgovornost 
za skupnost leži na njenem ustanovitelju. Pozornost mora namenjati rasti skupnosti, ponudbi 
novih aplikacij, pripadnosti zanimivih osebnosti, motiviranju manj aktivnih članov, sledenju 
njihovim aktivnostim, ipd. V izogib kaosu in nekonstruktivnim razpravam so nujno potrebni 
moderatorji, programerji pa so odgovorni za stalno dodajane svežih in zanimivih aplikacij ter 
storitev. Poleg tega je potrebno skrbeti za smiselno urejenost vsebin, analiziranje zbranih 
podatkov o članih, ipd.  
 

(3) Viri potrebni za spletno skupnost 
Poleg vsebine je potrebno zagotoviti tudi ogrodje skupnosti. Izzivi se nanašajo na stroške 
tehnologije in zaščite skupnosti ter na »nagrade« članom, ki držijo iniciativo skupnosti in ji 
posvečajo svoj čas.  
 
Friesen (2004, str. 23 – 24) je napotke, kako oblikovati spletno skupnost, strnil v pet kratkih 
napotil: (1) Interakcija spremeni množico v skupnost – več možnosti za interakcijo ponudimo 
uporabnikom, hitreje se bo skupnost izoblikovala; (2) Skupni interesi sprožijo dialog – bolj kot 
so si interesi uporabnikov podobni, hitreje bodo poglobili odnose in postali zvesti obiskovalci; 
(3) Interakcija zahteva zaupanje, zaupanje zahteva jasno izražen namen skupnosti – preden 
uporabniki začno komunicirati, želijo pridobiti nekatere informacije o spletni strani; (4) Spletna 
skupnost je virtualna in fizična, ne zgolj virtualna – najuspešnejše spletne skupnosti 
vključujejo tudi interakcijo izven interneta; (5) Misli globalno, ravnaj lokalno – opozarja na 
past zahteve po konstantnem naraščanju števila članov, saj je ustvarjanje spletne skupnosti 
počasen proces.  
 
Andrews (2002, str. 65 – 68) raziskuje, kako oblikovati spletno skupnost namenjeno 
specifičnemu občinstvu. Izpostavlja dejstvo, da na pristop k oblikovanju skupnosti močno 
vplivajo demografske značilnosti, na primer starost, prepričanja, odnos do uporabe interneta, ipd. 
porabnikov, ki jim je skupnost namenjena. Proces oblikovanja skupnosti razdeli na tri faze, 
znotraj katerih izpostavi ključne aktivnosti: 
 

(1) Prvi koraki spletne skupnosti 
Faza je namenjena povezovanju fizičnega in virtualnega sveta. Prvi korak je pridobivanje ugleda 
preko zvez, ki med potencialnimi uporabniki povečajo zaupanje v organizacijo. Nadalje je 
potrebno zagotoviti fokusirano vsebino, osredotočeno na primarne interese uporabnikov. 
Organizacija prehodnih, fizičnih dogodkov (seminarji, okrogle mize) pripomore k povezovanju 
članov, ustvarja zaupanje v skupnost ter spodbudi udeležence k promociji skupnosti z ustno 
komunikacijo (angl. word-of-mouth).  
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(2) Spodbujanje zgodnje interakcije 
V drugi fazi je pozornost namenjena spodbujanju komunikacije. Andrews predlaga različne 
aplikacije spodbujanja k interakciji, ki pa morajo biti uporabnikom jasno dostopne. Najprej je 
potrebno utrditi namen skupnosti, na primer s primernim imenom, logotipom, ipd. Politiko strani 
je potrebno prilagoditi članom skupnosti. Ugotoviti moramo, ali so jim bližje odprte, zaprte, 
brezplačne, častne, itd. skupnosti, izrednega pomena pa je tudi varovanje osebnih podatkov 
članov. Dobrodošla je baza članov skupnosti, ki omogoča osebno komunikacijo med njimi. 
Člane moramo spodbujati k aktivnemu sodelovanju in prispevanju vsebine, lahko tudi v okviru 
virtualnih srečanj in konferenc. Zaželeno je, da člane vključujemo v oblikovanje politike strani in 
njeno upravljanje. 
 

(3) Premik k trajnostnemu interaktivnemu okolju 
Ko skupnost preraste v zadnjo fazo, se morajo upravitelji osredotočiti na osebno izkušnjo 
posameznika. Lahko omogočijo ustanovitev zasebnih skupin članov, dodajo aplikacije, ki bodo 
olajšale prenos informacij med posamezniki in predstavijo sistem nagrajevanja oz. izpostavljanja 
članov, ki so pomembno doprinesli k skupnosti. 
 
2.2.2 Faktorji uspeha spletne skupnosti 

Izmeriti, ali je spletna skupnost uspešna ali ne, je precej zahtevna naloga. Intuitivno bi rekli, da 
lahko uspeh spletne skupnosti izmerimo s številom registriranih članov, številom obiskov spletne 
strani skupnosti ter, bolj ekonomsko, z zaznanim zanimanjem za trženje v skupnosti. 
 
V literaturi najdemo različne pristope k vprašanju uspešnosti skupnosti. Preecova (2001, str. 350 
– 353) ključne determinante uspeha deli v dve skupini: 
 

(1) Faktorji socialnosti (angl. Sociability determinants of success), ki se nanašajo na namen, 
ljudi in politiko skupnosti. 

Prva mera, ki pove, kako dobro skupnost služi svojemu namenu, je število sporočil na 
(aktivnega) uporabnika. Pravzaprav kaže, kako močno so uporabniki skupnosti zavezani, ne 
pove pa nam ničesar o kvaliteti socialnih stikov. Interaktivnost preverjamo z obsežnostjo 
komentarjev oz. prispevkov članov, ki je obenem odvisna od obravnavane teme. Doseganje 
namena kaže tudi recipročnost oz. vzajemnost, ki se nanaša na sprejemanje in vračanje v 
skupnost. To bi lahko na primer izmerili z razmerjem med številom vprašanj, ki jih nekdo 
postavi, s številom poslanih odgovorov na vprašanja drugih, kjer pa moramo biti pozorni tudi na 
kvaliteto prispevka. Na ljudi se nanašajo kvantitativne mere, kot je na primer število registriranih 
članov, kjer moramo ločiti med aktivnimi in pasivnimi člani. Po navadi je prav teh veliko več kot 
aktivnih, ki v skupnost dejansko nekaj prispevajo, ne zgolj jemljejo. Delež aktivnih uporabnikov, 
ki predstavlja kritično maso za delovanje skupnosti, je odvisen predvsem od njene velikosti, zato 
je težko reči, kdaj je skupnost ogrožena zaradi premajhnega števila aktivnih članov. Politika 
upravljanja skupnosti se kaže na več načinov. Prvi je način odziva na neprimerno vedenje 
(predvsem uporaba neprimernega jezika), pogostost katerega priča o učinkovitosti moderatorjev. 
Izrednega pomena je stopnja zaupanja, ki jo uživa spletna skupnost. Prepoznamo lahko tri vrste 



15 
 

zaupanja: zaupanje v varovanje osebnih, zdravstvenih in bančnih podatkov, zaupanje v 
pričevanja in zaupanje dejanjem drugih članov. 
 

(2) Faktorji uporabnosti (angl. Usability determinants of success), ki se nanašajo na 
podporo dialogu in interakciji, oblikovanje oz. podobo strani, navigacijo in dostop. 

Podporo dialogu in interakciji lahko merimo z naslednjimi kategorijami: hitrost učenja uporabe 
programske opreme – koliko časa potrebuje uporabnik, da aplikacije uporablja brez napak; 
produktivnost – čas, ki ga porabi, da izvrši določeno aktivnost, npr. pošlje sporočilo; stopnja 
zadovoljstva – anketa med uporabniki, pomnjenje uporabe programske opreme, napake – koliko 
napak pri uporabi uporabnik v povprečju stori. Učinkovitost oblikovanja in posredovanja 
informacij oz. vsebine merimo na podoben način. Predvsem nas zanima, kako dolgo traja, da 
uporabnik najde, prebere in razume vsebine. Zanima nas, kako je zadovoljen s samim 
oblikovanjem strani ter podpornimi aktivnostmi (menu za pomoč, proces registracije, ipd.). 
Uporablja se še merjenje pomnjenja uporabe programske opreme ter števila storjenih napak. 
Enostavna navigacija po spletni strani skupnosti je za uspeh izrednega pomena. Njeno 
učinkovitost lahko merimo s hitrostjo učenja upravljanja s stranjo, časom, ki ga uporabnik 
potrebuje, da se prebije do določene podstrani ter z zadovoljstvom, pomnjenjem in številom 
storjenih napak. Zadnja razsežnost uporabnosti je dostop do strani. Učinkovitost dostopa 
preverjamo s hitrostjo namestitve programske opreme, dolžino odzivnega časa, stopnjo 
zadovoljstva ter številom napak, ki se v povprečju pojavijo pri namestitvi in uporabi programske 
opreme. 
 
Leimeister, Sidiras in Krcmar (2006, str. 281 – 293) so s študijo v nemškogovorečem 
internetnem prostoru poskušali določiti ključne faktorje uspeha spletne skupnosti tako s strani 
upravljavcev kot tudi članov skupnosti. Preučevanje se je dotikalo finančnega uspeha in 
življenjske dobe skupnosti ter rasti števila članov in prispevanih vsebin. Ugotovili so, da so 
članom, med 26 ponujenimi trditvami, najbolj pomembne naslednje (razvrščenih prvih 10): 
skrbno ravnanje z osebnimi podatki, stabilnost spletne strani, hitra odzivnost spletne strani, 
pomoč starih članov novim, vzpostavitev pravil vedenja, ponudba posodobljenih vsebin, 
ponudba kvalitetnih vsebin, spodbujanje interakcije, stalni razvoj skupnosti v skladu z željami 
članov, grajenje zaupanja med člani in druge. Upravljavcem skupnosti so na drugi strani ponudili 
32 različnih trditev, ki so jih, agregatno predstavljeno za pridobitne in nepridobitne skupnosti, 
razvrstili v naslednjem vrstnem redu: skrbno ravnanje z osebnimi podatki, stabilnost spletne 
strani, kratek reakcijski čas strani, ponudba posodobljene vsebine, stalni nadzor zadovoljstva 
članov, vzpostavitev pravil vedenja, ponudba kvalitetnih vsebin, pomoč starih članov novim, 
spodbujanje interakcije med člani, stalni razvoj skupnosti v skladu z željami članov, idr.  
 
Vidimo, da so članom in upravljavcem skupnosti pravzaprav pomembne enake lastnosti 
skupnosti. Iz naštetega pa lahko povzamemo naslednje smernice za oblikovanje in upravljanje 
spletnih skupnosti (Leimeister, Sidiras & Krcmar, 2006, str. 296 – 297):  

(1) Predstavitev in varnost spletnega mesta sta pomembni. 
(2) Vsebina je najpomembnejša. 
(3) Podatki o članih so pomemben, a občutljiv vir. 
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(4) Podlaga skupnosti naj ne bo pretirano tehnološko usmerjena. 
(5) Upravljanje skupnosti naj bo diskretno. 
(6) Manj je več. 
(7) Člani naj pomembno prispevajo k skupnosti. 
(8) Spodbujanje k ustvarjanju socialnega kapitala in statusnih simbolov. 
(9) Podpora interakciji med člani. 
 

3 OBLIKOVANJE SPLETNE SKUPNOSTI NA PRIMERU SPLETNEGA 
MESTA VIDEOLECTURES.NET 

3.1 IDEJA IN NASTANEK 

Spletno mesto Videolectures.net je nastalo na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Spletno mesto 
spada pod okrilje Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij, ki izvaja 
izobraževalne, promocijske in infrastrukturne dejavnosti z namenom povezovanja raziskovalcev 
z uporabniki njihovih rezultatov. Z uspešnim vključevanjem v evropske raziskovalne projekte je 
Center pričel tudi z raziskovalnimi in razvojnimi aktivnostmi, predvsem s področja upravljanja z 
znanjem v tradicionalnih, mrežnih ter virtualnih organizacijah. Center je partner pri naslednjih 
evropskih IST (angl. Information Society Technologies) projektih: ECOLEAD (angl. European 
Collaborative Networked Organizations Leadership Initiative), PASCAL (angl. Pattern 
Analysis, Statistical Modelling and Computational Learning), SEKT (angl. Semantically-
Enabled Knowledge Technologies) ter IST WORLD (angl. Knowledge Base for RTD 
Competencies). Glavna dejavnost Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij 
je razvoj in priprava izobraževalnih dogodkov, kot so seminarji, delavnice, konference in poletne 
šole za strokovnjake s področij inteligentne analize podatkov, rudarjenja s podatki, upravljanja z 
znanjem, mrežnih organizacij, ekologije, medicine, avtomatizacije proizvodnje, poslovnega 
odločanja, ipd. Vsi dogodki so namenjeni prenosu osnovnih, dodatnih in vrhunskih 
specialističnih znanj v podjetja ter raziskovalne in izobraževalne organizacije. V ta namen so 
postavili že vrsto izobraževalnih portalov, med drugim tudi portal Videolectures.net (Center za 
prenos znanja na področju informacijskih tehnologij, 2008).  
 
Ideja o vzpostavitvi spletne strani, ki bi bila podlaga video učeči se skupnosti (angl. VLC - Video 
Learning Community) sega v leto 2002. Razvila se je v okviru tradicionalnih Solomonovih 
seminarjev Odseka za tehnologije znanja na Institutu Jožef Stefan, kjer so bili posneti prvi 
posnetki. Ti so bili sprva objavljeni na spletni strani Solomonovih seminarjev 
(http://solomon.ijs.si/), iz katere se je kasneje razvil portal Videolectures.net. Na portalu 
objavljajo posnetke s številnih konferenc in akademskih projektov. Trenutno je najbolj zastopano 
področje informatike oz. računalništva, saj pokrivajo najpomembnejše dogodke s področij 
umetne inteligence, rudarjenja podatkov, strojnega učenja in semantičnega spleta. Glavni cilj 
projekta je izmenjava idej in širjenje znanja. Ljudem želijo približati visoko znanost tako, da 
visoko kakovostne didaktične vsebine naredijo lahko dostopne s tem, ko jih brezplačno ponudijo 
na spletu. 
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Vizija portala Videolectures.net je postati resnično obsežen in globalen portal znanja, ki bo 
združeval tako »ustvarjalce« znanja (znanstvenike) kot tudi njegove »odjemalce« (študente). 
Čim več ljudi želijo navdušiti za akademski svet znanosti, jim ponuditi dostop do visoko 
kakovostnih vsebin ter na drugi strani raziskovalcem omogočiti širitev in promocijo svojih idej. 
Usmerjeni so v popularizacijo učenja, spodbujanje širjenja znanja, pokrivanje različnih področij 
znanosti in promocijo znanosti med mladimi. Na spletu dostopne kvalitetne znanstvene vsebine 
gradijo most med priznanimi znanstvenimi imeni in študenti ter širijo znanost preko meja 
konferenčnih dvoran in znanstvenih publikacij.  
 
Strateški cilji portala so: biti med prvimi desetimi najpomembnejšimi mesti z znanstvenimi 
vsebinami na spletu, postati priznan ponudnik znanstvenih video vsebin za didaktične namene, 
razviti svetovno mrežo partnerskih institucij, ki bodo prispevale vsebine ter oblikovanje močne 
in zveste skupnosti obiskovalcev in avtorjev vsebin. V okvir skupnosti želijo vključiti vsaj 5.000 
znanstvenikov ter letno 50.000 obiskovalcev, ki si video vsebine na spletu dejansko ogledajo. 
Skupnost naj postane nekakšna valilnica idej, ki bo letno odkrila vsaj 25 dobrih znanstvenih idej 
ali nadarjenih posameznikov. Znotraj skupnosti pa želijo spodbujati tudi pojav manjših 
podskupnosti, npr. skupnost mladih raziskovalcev, profesorjev, študentov, podskupnosti po 
področjih, ipd. (Notranji dokument Videolectures.net, 2008). 
 
Spletna stran Videolectures.net temelji na ponudbi brezplačnih kakovostnih video vsebin na 
spletu. Brezplačno predvajanje je urejeno po licencah Creative Commons 
(http://creativecommons.org/) in podobnih. Poleg posnetkov predavanj, intervjujev, učnih ur in 
govorov se trudijo ponuditi tudi čim več dodatnih vsebin, kot so prosojnice predavanj, kratek 
življenjepis avtorja, kontakt, ipd. Podpornim vsebinam namenjajo veliko pozornosti, ker želijo 
na ta način ustvariti še več dodane vrednosti za uporabnike vsebin in znanstvene institucije. 
Usmerjeni so v spreminjanje paradigme širjenja in podajanja znanja. Zavedajo se, da je pri 
podajanju znanstvenih vsebin za njihovo razumevanje človeška komponenta izrednega pomena. 
Videoposnetki zapletenim razlagam dodajo obraz, kar jih naredi veliko bolj prijazne, zato so 
usmerjeni v razvijanje koncepta »1 znanstveni članek – 1 predstavitev – 1 videoposnetek«. V 
tem duhu si želijo, da bi k soustvarjanju video vsebin na spletu pristopilo čim več znanstvenih 
organizacij in univerz. Koncept portala je usmerjen v povezovanje znanstveno recenziranih 
vsebin ter vsebin, ki jih prispevajo obiskovalci strani sami. Stremijo k povezovanju stroke in 
laikov, uveljavljenih imen in raziskovalcev na začetku svoje poti. Združitev vsega naštetega pa 
bi portal uveljavila kot relevantno spletno mesto za izmenjavo vsebin, mnenj in razpravo v 
okviru znanosti (Notranji dokument Videolectures.net, 2008).  
 
V maju 2008 je bilo na portalu skupno objavljenih že 4.043 video posnetkov, številka pa raste iz 
dneva v dan. Med temi je 2.862 predavanj, ki so bila posneta na 156 različnih dogodkih. Poleg 
predavanj je med posnetki moč najti še intervjuje, govore, učne ure ter posnetke drugih 
dogodkov. Vsebine je do sedaj prispevalo že 2.494 avtorjev, ki prihajajo različnih institucij, 
univerz in gospodarstva. Vsebine so uvrščene v 21 različnih glavnih kategorij, med katerimi se 
nekatere delijo tudi na podkategorije. Izrazito najmočneje je zastopano področje računalništva, 
znotraj njega pa področje strojnega učenja. Sledijo področja matematike, podjetništva, biologije, 
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umetnosti, medicine, prava in druga s precej manj posnetki. Vsebine so bile posnete v okviru 
nekaterih evropskih projektov, kot so PASCAL NoE, ECOLEAD NoE, SEKT IP ter v 
sodelovanju z različnimi organizacijami in univerzami, kot na primer Xerox Parc, British 
Telecom, Max Planck, Fraunhofer Institute, Australian National University in Carnegie Mellon 
University (Videolectures.net, 2008).  
 
3.2 POMEN IN PRISPEVEK 

Pomen in prispevek spletnega mesta Videolectures.net lahko najbolje ocenimo, če se poglobimo 
v mnenja in komentarje njegovih uporabnikov. Spletno mesto omenja in s hiperpovezavami 
povezuje precej spletnih dnevnikov (angl. blog) in drugih spletnih strani, nekateri pa svoje 
mnenje izrazijo s komentarji pod posnetki. Po pregledu mnogih komentarjev in objav v spletnih 
dnevnikih, lahko povzamem, da so uporabniki strani izredno naklonjeni ter cenijo trud, ki ga v 
spletno mesto vlaga ekipa Instituta Jožef Stefan.  
 
Najprej se bom osredotočila na kratke opise strani, ki sem jih zabeležila na spletnem mestu 
del.icio.us (http://del.icio.us/), ki ponuja shranjevanje zaznamkov in njihovih opisov v osebni 
profil (glej Prilogo 3). Večina jih poudarja, da stran ponuja ogromno posnetkov kakovostnih 
predavanj, ki pa se v večini navezujejo na računalništvo, natančneje strojno učenje ter jo 
primerjajo s spletnima mestoma YouTube (http://www.youtube.com/) in Ted 
(http://www.ted.com/). Izpostavili so tudi, da ponuja dobro zbirko akademskih predavanj 
vodilnih predavateljev iz celega sveta, ki so na voljo brezplačno. Različni jeziki, v katerih so 
opisi podani, pa pričajo o globalnem dosegu strani. 
 
Zapisi na spletnih dnevnikih so obsežnejši in največkrat izredno pozitivni (glej Prilogo 3). 
Avtorji objav so navdušeni nad dejstvom, da so jim na spletu dosegljive kakovostne znanstvene 
vsebine, iz katerih se lahko ogromno naučijo. Izpostavljena je prednost sinhronizacije predavanj 
s prosojnicami, ki so same po sebi največkrat nerazumljive, skupaj s predavanjem pa gledalcu 
omogočijo lažje spremljanje in razumevanje podane snovi. Spletno mesto Videolectures.net 
spreminja dejstvo, da zaradi zaposlenosti in finančnih omejitev udeležba na vseh znanstvenih 
konferencah ni mogoča. Posnetki so odličen medij za ljudi, ki imajo težave s koncentracijo ter 
obenem najbolj primerni za prikaz, »kako se kakšna stvar dejansko naredi«. Mnogi, med njimi 
tudi portal Open Culture, povzemajo znane avtorje ter število predavanj z različnih področij, med 
katerimi je daleč najbolje zastopano računalništvo, obenem pa upajo na dodajanje posnetkov tudi 
v druge kategorije (Open Culture, 2008). Najdemo navdušen zapis o občutkih ob ogledu 
posnetka na strani Videolectures.net.: »Neverjetna je čistost slike in zvoka. [...] Kot, da bi sedel v 
sosednji sobi in predavanje spremljal v živo, na televiziji,« (Greentheo, 2008). Idejo strani je več 
piscev povzelo s sloganom »YouTube za znanost«. Nekdo dodaja, da lahko stran hitro postane 
neverjeten vir znanstvenih vsebin ter da so njene glavne pomanjkljivosti to, da posnetkov ni 
mogoče enostavno vstaviti v druge spletne strani, da ne podpira RSS virov (angl. RSS feed), 
označevanja z značkami (angl. tag), ocenjevanja, ipd. 
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Med komentarji na spletnem mestu Videolectures.net lahko preberemo številne zahvale za 
objavo določenega posnetka (glej Prilogo 3). Gledalci se torej zavedajo, da jim stran brezplačno 
ponuja znanje, ki ga drugače ne bi mogli pridobiti. Spletno mesto dojemajo kot odlično 
dopolnilo knjigam in strokovnim člankom, ki omogoča lažje razumevanje zapletenih znanstvenih 
vsebin. Ob ogledu videov pa si z lahkoto predstavljajo, da tudi sami sedijo v predavalnici. Tako 
kot v nekaterih spletnih dnevnikih, tudi med komentarji zasledimo, da je stran izredno zanimiva 
za raziskovalce iz revnejših držav, ki si ne morejo privoščiti udeležbe na vseh največjih 
svetovnih konferencah s področja računalništva. Kritike letijo predvsem na tehnične 
pomanjkljivosti posnetkov. Večkrat se zgodi, da kakšen del predavanja ni na voljo, da je v delu 
posnetka zvok slabši, ali pa, da video preprosto ne deluje, na kar gledalci vestno opozarjajo. 
Zasledimo tudi veliko prošenj, naj stran omogoči prenos video posnetkov s svetovnega spleta na 
računalnik, saj imajo tisti s slabšo povezavo in Linux operacijskim sistemom pri ogledu nemalo 
težav. 
 
Po pregledu različnih virov, ki omenjajo spletno mesto Videolectures.net, lahko ugotovim, da ta 
v prvi vrsti izpolnjuje svoje poslanstvo »Share knowldege« - deli znanje. Uporabniki namreč 
največkrat izpostavijo prav prispevek strani k dostopnosti kakovostnih znanstvenih vsebin. 
Vprašljivo pa je izpolnjevanje drugega dela poslanstva »Exchange ideas« - izmenjuj ideje. Za 
izmenjavo mnenj, idej je potrebna precejšnja stopnja interakcije uporabnikov, ki pa je na 
spletnem mestu Videolectures.net primanjkuje. 
 
3.3 UMESTITEV V PROSTOR IN ČAS 

3.3.1 Pregled podobnih praks 

Na svetovnem spletu se je v zadnjih letih zgodil razmah video vsebin. Največ je k temu 
pripomoglo spletno mesto YouTube (http://www.youtube.com/), ki uporabnikom omogoča 
objavljanje video posnetkov na spletu, njen koncept pa posnema vse več spletnih mest. Če v 
spletni iskalnik Google (http://www.google.com/) vpišem besedo »video«, dobim 3.030.000.000 
zadetkov. Ko iskanje omejim in ključno besedo spremenim v »video lectures«, iskalnik zadane 
579.000 strani, ko besedi zapišem skupaj, torej »videolectures«, pa se število zadetkov skoraj 
prepolovi na 284.000 (Google, 22.5.2008). Pri rezultatih iskanja s ključnimi besedami je 
izrednega pomena to, da je spletno mesto Videolectures.net v zadnjih dveh primerih med zadetki 
na prvem mestu. Sledijo mu strani univerz ter različni spletni dnevniki oz. domače spletne strani.  
 
Spletna mesta, ki ponujajo akademske oz. raziskovalno-znanstvene vsebine, lahko v grobem 
razdelim v tri skupine:  

(1) spletna mesta: ustvarjena so z namenom posredovanja video vsebin, bodisi lastnih bodisi 
prispevkov obiskovalcev; 

(2) univerze: arhivi video posnetkov, ki so največkrat posneti na univerzi; 
(3) spletni dnevniki: običajno gre za dnevnik oz. domačo spletno stran avtorja, ki veliko 

pozornosti namenja iskanju video vsebin na spletu, in tako ustvarja bazo hiperpovezav na 
spletne strani, ki posnetke omogočajo.  
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Spletno mesto Videolectures.net uvrščam v prvo skupino (spletna mesta), zato spletnih mest 
uvrščenih v drugi dve skupini ne prištevam med neposredno konkurenco portala 
Videolectures.net.  
 
Med univerzami, zlasti ameriškimi, so arhivi javnih predavanj, predavanj gostujočih profesorjev 
in drugih, precej priljubljeni. Največji je portal Univerze MIT (http://watch.mit.edu/), na katerem 
najstarejši posnetki segajo v leto 2001. Objavljena predavanja delijo v tri skupine, in sicer 
posnetki MIT skupnosti (MIT Tech TV), javni posnetki (MIT World) ter posnetki pri predmetih 
(MIT Open Course Ware). Videoposnetki so opremljeni s povzetkom predavanja ter opisom 
predavatelja, uporabniki pa jih lahko prenesejo tudi na svoj računalnik. Podobne arhive najdemo 
še na spletnih straneh univerz Stanford (Educators Corner – http://edcorner.stanford.edu/), 
Boston (Front Row - http://frontrow.bc.edu/), Princeton (Webmedia - 
http://www.princeton.edu/WebMedia/lectures/) in Berkeley (Webcast - 
http://webcast.berkeley.edu/). Vsa našteta spletna mesta uživajo podporo univerz in gostujejo na 
njihovih spletnih straneh. Iz tega sklepam, da se financirajo iz proračuna univerz, medtem ko 
spletno mesto Videolectures.net podobnega zaledja nima. Navezava na univerzo obenem 
zagotavlja stalen krog uporabnikov, študente te univerze, ter možnost vsakodnevnega snemanja 
predavanj z najrazličnejših področij na istem mestu. V to skupino uvrščam tudi portal The World 
Lecture Project (wlp) (http://www.world-lecture-project.org/), ki izvira iz Nemčije. Njegov 
namen je ponuditi osnovo, na kateri bodo objavljena predavanja z univerz po celem svetu. 
Objavljanje vsebin je brezplačno, prav tako njihov ogled, saj je namen strani omogočiti dostop 
do znanja najrazličnejšim javnostim. 
 
Kot sem že omenila, je med zadetki na ključno besedo »videolectures« kar precej spletnih 
dnevnikov in spletnih strani, ki na različne načine obravnavajo na spletu dosegljive video 
vsebine. Nekatere imajo besede »video«, »lectures«, »free«, »science« celo v spletnem naslovu. 
Ugotovila sem, da gre v večini primerov predvsem za obširne zbirke spletnih naslovov 
(hiperpovezav) na katerih so dosegljivi posnetki predavanj, govorov, učnih ur in intervjujev na 
najrazličnejše teme mnogih znanstvenih disciplin, drugi pa na svojih spletnih straneh objavljajo 
posnetke, ki so dosegljivi na portalih YouTube (http://www.youtube.com/), Google Video 
(http://video.google.com/), ipd. Med najbolj aktivnimi spletnimi dnevniki so Free Science and 
Video Lectures Online (http://freescienceonline.blogspot.com/), Science Roll 
(http://scienceroll.com/), Free Science Videos and Lectures 
(http://www.freesciencelectures.com/), Public University Online 
(http://www.publicuniversityonline.com/), Free Online Education 
(http://education.jimmyr.com/), Freevideolectures (http://freevideolectures.com/), Element List 
(http://www.elementlist.com/lnx/) in Science Central (http://www.sciencecentral.com/). Vseh 
navedenih spletnih mest ne moremo obravnavati kot konkurenco spletnega mesta 
Videolectures.net, saj so v večini primerov s portalom povezana preko hiperpovezave. Koncept 
teh strani temelji na zbiranju in objavljanju že obstoječih spletnih posnetkov, medtem ko je 
glavna dejavnost Videolectures.net ekskluzivno snemanje in objavljanje lastnih posnetkov. 
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Na svetovnem spletu vendarle najdemo nekaj spletnih mest, ki podobno kot Videlolectures.net, 
ponujajo video posnetke predavanj, govorov, delavnic, ipd. nanašajoč se na različna znanstvena 
področja. Najpomembnejša med njimi so Ted (http://www.ted.com/), SciVee 
(http://www.scivee.tv/), Research Channel (http://www.researchchannel.org/prog/), The Vega 
Science Trust (http://vega.org.uk/) in DnaTube (http://www.dnatube.com/). V nadaljevanju bom 
na kratko predstavila navedena spletna mesta ter jih primerjala s spletnim mestom 
Videolectures.net. 
  
Ted – ime Ted je nastalo iz začetnic besed Technology, Entertainment, Design, ki povzemajo 
vsebino spletnega mesta. Začetki organizacije segajo v leto 1984, ustanovljena pa je bilo z 
namenom združevanja ljudi iz svetov tehnologije, zabave in oblikovanja. Spletno stran so 
postavili aprila 2007. Njen namen je širjenje idej, ki spreminjajo odnose, življenja in končno 
celoten svet. Letno organizirajo Ted konferenco na kateri izbrani predavatelji v 18 minutnih 
govorih predstavijo kritičen pogled na izbrano temo. Na enem mestu združujejo različna znanja z 
namenom navdihniti čim širše občinstvo. Vsebina je posredovana pod licenco Creative 
Commons, ki omogoča brezplačno objavljanje in reproduciranje posnetkov (Ted, 2008).  
 
SciVee – poslanstvo spletnega mesta SciVee je spodbuditi raziskovalce, naj naredijo svoje delo 
prepoznavno tako, da objavo znanstvenega članka v publikaciji pospremijo z objavo video 
predstavitve njegove vsebine ter ga obenem naredijo razumljivejšega. Vsebino spletnega mesta 
tako prispevajo njeni uporabniki, ki se združujejo v skupnost. Znotraj spletne skupnosti 
spodbujajo razpravo o raziskovalnih delih. Na spletni strani je objavljen obsežen dokument o 
pogojih objavljanja vsebin ter o politiki spletnega mesta. Ustanovila ga je skupina profesorjev, 
raziskovalcev ter ljudi iz gospodarstva in je trenutno še v beta verziji (SciVee, 2008). 
 
Research Channel – spletno mesto je rezultat konzorcija vodilnih ameriških znanstvenih in 
akademskih ustanov. Ustanovljeno je bilo z namenom deliti znanstvene prispevke raziskovalcev 
z javnostjo. Posebnost spletnega mesta Research Channel je, da posnetke, preko satelitov in 
kabelskega sistema, predvajajo tudi na televiziji po celotnih ZDA in v nekaterih drugih državah. 
Program je izredno raznolik, saj zajema tako splošne kot tudi nišne tematike raznovrstnih 
področij (Research Channel, 2008). Na tem mestu naj omenim, da na svetovnem spletu obstaja 
tudi konzorcij evropskih institucij, ki na spletu objavlja znanstvene video vsebine. Gre za portal 
AthenaWeb, ki ga podpira Direktorat Evropske komisije za raziskave (angl. European 
Commission Directorate General Research). Spletno mesto povezuje raziskovalne institucije iz 
cele Evrope, ki prispevajo vsebine v knjižnico (AthenaWeb, 2008). 
 
The Vega Science Trust – združenje Vega Science Trust si prizadeva za oblikovanje osnove, na 
kateri bi, ob oddajanju znanstvenega programa, nastala SET (science, engineering, technology) 
skupnost. Omogočiti želijo spletno interakcijo med ljudmi različnih profilov. Znanost 
predstavljajo ugledni strokovnjaki, ki prikazujejo pozitivne vplive svojega dela na dobrobit 
celega sveta. Ustvarili so že več kot 80 prispevkov, ki so bili med drugim objavljeni tudi na 
angleški televiziji BBC 2 (Vega Science Trust, 2008).  
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DnaTube – gre za nepridobitno spletno mesto, katerega namen je biti pomemben vir vizualnih 
znanstvenih prispevkov, ki so lahko razumljivi. Spletno mesto za katerega želijo, da preraste v 
samovzdržujočo skupnost, znotraj katere raziskovalci delijo svoje znanstvene izkušnje in video 
vsebine, je nastalo januarja 2007 kot plod dela skupine študentov. Trenutno stran pokriva 
izključno področje biologije (DnaTube, 2008). 
 
Vsa opisana spletna mesta, z izjemo strani AthenaWeb, v Tabeli 2 (na str. 23) primerjam s 
spletnim mestom Videolectures.net. Izbrala sem različne značilnosti, največ pozornosti pa 
namenila aplikacijam, ki jih ponujajo uporabnikom. Najprej sem se osredotočila na to, kako stran 
ustvarja vsebino (ali so posnetki lastni ali jih prispevajo obiskovalci, je vsebino možno prenesti s 
svetovnega spleta na računalnik) in kako uporabnik brska med vsebino (delitev v kategorije, 
označevanje z značkami, uredniški izbor). Pregledala sem, kaj poleg samih video posnetkov, 
spletna mesta obiskovalcu še ponudijo. To so lahko opis predavanja, prosojnice, avtorjev 
kontakt, možnost ocenjevanja, idr. Zadnji sklop spremenljivk se nanaša na možnosti, ki so 
uporabnikom na voljo za interakcijo. Zanimalo me je, ali spletno mesto ponuja možnost 
registracije med uporabnike, kaj s tem kot uporabnik pridobim, na kakšen način lahko poiščem 
druge uporabnike in kje oz. kako naj z njimi komuniciram. Spremenljivki okrožnica in srečanja 
pa se nanašata na stik, ki ga z uporabniki gojijo ustvarjalci skupnosti.  
 
Z analizo sem ugotovila, da je med vsemi opazovanimi mesti najbolj neaktivno spletno mesto 
The Vega Science Trust, ki grajenju spletne skupnosti pravzaprav ne namenja veliko pozornosti, 
obenem pa vsebine na spletnem mestu redko posodabljajo. Podobno tudi spletno mesto Research 
Channel interakciji z in med obiskovalci ne posveča veliko pozornosti. Osredotočeni so na 
ustvarjanje vsebin ter kanalov za njihovo posredovanje. DnaTube je razmeroma mlado spletno 
mesto, ki nima podpore akademske ali raziskovalne institucije, spletno mesto pa se vsekakor 
razvija v smeri skupnosti ljudi, ki jih zanima predvsem področje biologije. Posebnost spletnega 
mesta SciVee je, da vsebine prispevajo člani skupnosti. V ta namen imajo izredno bogato 
platformo, ki uporabnikom ponuja veliko možnosti za interakcijo. Med vsemi je najbolj aktivno 
ter v oblikovanje skupnosti orientirano spletno mesto Ted. Obiskovalcem ponuja različne 
možnosti za izražanje ter interakcijo z drugimi člani skupnosti. Naj poudarim le, da so teme 
obravnavane na spletnem mestu Ted predvsem poljudne in družbeno kritične, kar zagotovo 
privablja več obiskovalcev. 
 
Iz rezultatov v Tabeli 2 (na str. 23) je razvidno, da ustvarjanju prostora za komuniciranje največ 
pozornosti namenjata spletni mesti Ted in SciVee. Po vsebini in namenu je spletnemu mestu 
Videolectures.net bolj sorodno spletno mesto SciVee. Ne eno ne drugo pa se, po podatkih 
spletnega orodja za merjenje uspešnosti spletnih strani Compete (http://compete.com/) (glej 
Prilogo 4), po številu obiskov ne moreta primerjati s spletnim mestom Ted. V aprilu 2008 je tako 
spletno mesto Ted zabeležilo 764.811 obiskov, SciVee 4.588, Videolectures.net pa 2.848. Slika 
je ravno obratna, ko spletna mesta primerjamo po številu ogledanih strani na obisk, saj ima s 5,9 
najboljši izkupiček spletno mesto Videolectures.net. V Prilogi 5 sem podrobneje predstavila 
spletni mesti Ted in SciVee, za kateri mislim, da sta lep primer razvoja obiskovalcev spletnega 
mesta v spletno skupnost. 
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Tabela 2: Primerjava spletnih mest Videolectures.net, Ted, SciVee, The Vega Science Trust in DnaTube 

Vir: Lastna izdelava, 2008. 

 
3.3.2 Analiza obiskov in obiskovalcev 

V nadaljevanju bom predstavila nekaj ključne statistike obiskov in obiskovalcev portala 
Videolectures.net. Vsi podatki so bili zbrani na spletnem servisu Google Analytics 
(http://www.google.com/analytics/). Statistika portala se na servisu Google Analytics spremlja 
od začetka leta 2007. Nekatere razpoložljive podatke bom analizirala za obdobje 1. 3. 2007 – 31. 
3. 2008 ter obenem ključne kategorije primerjala v obdobju marec 2007 in marec 2008. Za 

Ime Videolectures Ted SciVee 
Research 
Channel 

The Vega Science 
Trust 

DnaTube 

Slogan 

Izmenjuj ideje 
/ Deli znanje 

(angl. 
Exchange 

ideas / Share 
knowledge) 

 

Ideje, 
vredne 
širjenja 
(angl. 
Ideas 
worth 

spreading) 
 

Naredi 
svojo 

raziskavo 
znano 
(angl. 
Make 
your 

research 
known) 

 
 

Misli naprej. 
Misli 

Research 
Channel 

(angl. Think 
forward. 

Think 
Research 
Channel) 

 

Neodvisen predvajalec 
informiranih 

znanstvenih vidnih in 
slišnih medijev 

(angl. An Independent 
Broadcaster of 

Informed Scientific 
Visual and Audio 

Media) 

Znanstveno 
video 

spletno 
mesto 
(angl. 

Scientific 
Video Site) 

Ustanovitev 2007 2007 n.p. 1999 2001 2007 
Lastni 

posnetki 
Da Da Ne Da Da Ne 

Št. posnetkov 4.305 + 200 + n.p. 3.500 + n.p. 400 
Kategorije 21 8 Ne 7 12 24 

Značke Ne Da Da Ne Ne Da 
Iskalnik Da Da Da Da Da Da 

Uredniški 
izbor 

Da Da Da Da Da Da 

Prenos na 
računalnik 

Ne Da Ne Da Da Da 

Prenos na 
splet 

Ne Ne Da Ne Ne Da 

Povzetek Da Da Da Da Da Da 
Prosojnice Da Ne Da Ne Ne Ne 

Ocenjevanje Da Da Da Ne Ne Da 
Avtorji - 
kontakt 

Da Da Da Ne Ne Da 

Registracija Da Da Da Da Ne Da 
Osebni profil Ne Da Da Ne Ne Da 

Seznam 
članov 

Ne Da Da Ne Ne Ne 

Komentarji Da Da Da Ne Ne Da 
Forum Ne Ne Da Ne Ne Ne 
Spletni 
dnevnik 

Da Da Da Ne Ne Ne 

Okrožnica Ne Da Ne Da Ne Ne 
Srečanja Ne Da Ne Ne Ne Ne 
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razumevanje analize je ključno poznavanje pojmov, ki jih v poročilih uporablja servis Google 
Analytics ter njihovih prevodov, ki sem jih uporabila v analizi. Prevod in razlaga ključnih 
pojmov se nahajata v Prilogi 6. 
 

(1) Analiza obiskov in obiskovalcev v obdobju 1. 3. 2007 – 31. 3. 2008 
 
Pregled 13 mesečnega spremljanja statistike obiskov spletnega mesta Videolectures.net jasno 
pokaže, kako se je spletno mesto v času razvijalo. Gibanje števila obiskovalcev po mesecih, ki je 
prikazano na Sliki 2, priča o napredku portala v obdobju enega leta. Na tem mestu naj opozorim, 
da je spletno mesto v obdobju od 1. 3. 2007 do 31. 3. 2008 obiskalo 289.334 posameznih 
obiskovalcev. V Tabeli 3 (na str. 25) je časovno obdobje razdeljeno na mesece, zato je skupno 
število obiskovalcev večje. Štetje je opravljeno za vsak mesec posebej, kar pomeni, da je 26.228 
obiskovalcev (vsota obiskovalcev po mesecih - obiskovalci v celem obdobju = 315.562 - 
289.334 = 26.228) štetih dvakrat ali večkrat, ker so spletno mesto obiskali večkrat v različnih 
mesecih.  
 
Slika 2: Gibanje števila obiskovalcev in obiskov spletnega mesta Videolecture.net po mesecih v obdobju marec 2007 

– marec 2008 

 
Vir: Google Analytics, 2008. 

 

Iz Slike 2 je razvidno, da je število obiskovalcev spletnega mesta Videolectures.net raslo skozi 
celo leto, z manjšimi padci v juniju, decembru in januarju, ki jih lahko opravičim z naravo teh 
mesecev (junij – konec študijskega leta, izpitno obdobje, počitnice; december in januar – 
novoletne počitnice, zaključek 1. semestra študijskega leta). Marca 2007 je servis Google 
Analytics na spletnem mestu zabeležil 11.751 obiskovalcev, leto kasneje v istem obdobju pa že 
42.165, kar je kar za 290,77 % več. Prvemu padcu v mesecu juniju je sledila nekajmesečna rast 
števila obiskovalcev. Novembra 2007 je spletno mesto tako beležilo 15.644 obiskovalcev več, 
kot junija istega leta. Novoletnemu zatišju in padcu števila obiskovalcev je sledila hitra rast v 
februarju in marcu 2008. V tem mesecu je spletno mesto obiskalo 15.784 obiskovalcev več kot 
januarja 2008. Rast števila obiskovalcev gre pripisati stalnemu razvoju portala, dnevnemu 
dodajanju novih posnetkov in promociji strani na različnih dogodkih, v stroki in medijih. 
Podobno kot število obiskovalcev se je po mesecih gibalo tudi število obiskov spletne strani. 
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Največ, kar 62.578, jih je bilo v marcu leta 2008, kar je 46.564 oz. za 258,82 % več kot marca 
2007. Iz slike je razvidno tudi, da se je iz meseca v mesec povečevala razlika med številom 
obiskovalcev in številom obiskov spletnega mesta. To pomeni, da je število obiskov na 
obiskovalca skozi celotno obdobje raslo. V marcu 2007 je en obiskovalec opravil 1,36 obiska, 
leto kasneje pa je število obiskov na obiskovalca znašalo 1,48 (izračun v Prilogi 7). Numerični 
podatki o obiskovalcih in obiskih so zbrani v Tabeli 3, prav tako pa tudi nekateri drugi ključni 
podatki, kot na primer število ogledov strani, povprečno število ogledov strani na obisk, 
povprečen čas trajanja obiska ter delež novih obiskovalcev. 
 
Tabela 3: Pregled statistike obiskovalcev in obiskov spletnega mesta Videolectures.net po mesecih v obdobju marec 

2007 – marec 2008 

Mesec 
Število 

obiskovalcev 
Število 
obiskov 

Število ogledov 
strani 

Povp. število 
strani / obisk 

Povp. čas 
obiska 

% novih 
obiskovalcev 

Marec 07 11.751 16.014 66.558 4,16 3’ 53’’ 72,54
April 07 17.612 24.112 91.724 3,80 3’ 41’’ 69,39

Maj 07 17.836 24.327 79.028 3,25 3’ 17’’ 68,64
Junij 07 15.256 22.139 78.564 3,55 3’ 48’’ 63,02
Julij 07 17.703 25.984 99.003 3,81 4’ 09’’ 62,44

August 07 23.108 34.887 138.768 3,98 4’ 11’’ 61,40
September 07 23.967 36.160 143.996 3,98 4‘ 11’’ 59,65

Oktober 07 28.568 42.850 162.199 3,79 3’ 48’’ 60,76
November 07 30.900 47.152 181.120 3,84 4’ 15’’ 59,59
December 07 26.758 40.954 156.951 3,83 4’ 24’’ 58,54

Januar 08 26.381 39.060 141.763 3,63 3’ 57’’ 60,60
Februar 08 33.557 50.032 175.499 3,51 3’ 58’’ 61,33

Marec 08 42.165 62.578 207.178 3,31 3’ 52’’ 61,37
Skupaj 315.562* 466.249 1.722.351 3,69 3’ 59’’ 62,07

* V obdobju kot celoti je bilo na strani 289.334 posameznih obiskovalcev. 
Vir: Google Analytics, 2008. 

 
Z naraščanjem števila obiskovalcev in obiskov spletnega mesta, je povezano naraščanje števila 
ogledanih strani v obdobju, in sicer iz 66.558 marca 2007 na 207.178 marca 2008, to je za 
211,27 % več (glej Prilogo 9). Nasprotno se vrednosti ostalih treh predstavljenih kategorij skozi 
obdobje po mesecih spreminjajo precej neenakomerno. Rast ni presenetljiva, saj je gibanje 
števila obiskov in ogledov strani med drugim tudi posledica dodajanja novih vsebin, prihajajočih 
hiperpovezav in ustrezanja vedno več ključnim besedam (ključne besede so v marcu 2008 na 
spletno mesto pripeljale kar 554,98 % več obiska, kot marca leto prej, glej Prilogo 9). Iskalniki 
na spletno mesto obenem pripeljejo več obiskovalcev, ki po ogledu ene strani spletno mesto 
zapustijo (stopnja odboja). Naj opozorim, da se povprečja celotnega opazovanega obdobja 
nanašajo na skupno število obiskov, to je 466.249 obiskov. Med temi obiski je bilo v obdobju 
62,07 % novih obiskov, torej obiskov obiskovalcev, ki pred tem na spletnem mestu 
Videolectures.net še niso bili. Stopnja odboja je bila v marcu 2007 43,99 %, leto kasneje pa 
56,46 %. Povprečna stopnja odboja v obdobju je znašala 50,98 %. To pomeni, da je v povprečju 
polovica obiskovalcev spletno mesto zapustila po ogledu ene strani. Sklepam lahko, da teh 
obiskovalcev spletno mesto ni pritegnilo oz., da ponujena vsebina za njih ni bila pomembna.  
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Število ogledov strani med enim obiskom se je od začetka do konca obdobja zmanjšalo za 20,34 
%, v povprečju pa si je obiskovalec med enim obiskom spletnega mesta ogledal 3,69 strani. Ta 
številka je za spletno mesto kot je Videolectures.net precej nizka. Njen namen je namreč, da 
obiskovalec poišče želen posnetek in si ga nato v celoti ogleda. V najboljšem primeru, če je 
želeni video izpostavljen na prvi strani portala, obiskovalca od ogleda loči en klik. Če mora 
video poiskati, bodisi s pomočjo iskalnika na spletnem mestu bodisi z odpiranjem kategorij, pa 
ga od ogleda ločita vsaj dva klika oz. v večini primerov še veliko več. Iz omenjenega povprečja 
lahko sklepam, da obiskovalec v enem obisku požene en videoposnetek. Vendarle pa moram 
opozoriti, da to povprečje znižuje stopnja odboja, torej obiski z ogledom zgolj ene strani. Po 
izračunu (glej Prilogo 7) si je 49,02 % aktivnih obiskovalcev (obiskovalci, ki spletne strani niso 
zapustili po ogledu ene strani) v obdobju v povprečju ogledalo 6,5 strani na obisk. Ta podatek je 
veliko bolj zadovoljiv, saj kaže na večjo aktivnost obiskovalcev. Posamezen obisk spletnega 
mesta je v povprečju trajal 3 minute in 59 sekund (marca 2008 je bil nižji le za 0,60 % kot marca 
2007, glej Prilogo 9). Trajanje obiskov kaže, da si večina obiskovalcev posnetkov ne ogleduje, 
vsaj ne v celoti. Posnetki so namreč v veliki večini precej daljši od štirih minut, obenem pa so v 
to povprečje šteti tudi odprti, a neaktivni obiski (obiskovalec lahko stran odpre, vendar je ne 
uporablja). Boljšo predstavo o zvestobi obiskovalcev in obiskih dobimo z analizo globine obiska 
in časa trajanja obiska spletnega mesta. Polovica obiskov spletnega mesta Videolectures.net je 
globokih 1 stran, 2 strani je globokih 15 % obiskov, 3 strani pa 8,8 % odstotkov obiskov v 
obdobju. Odstotek nato naglo pada vse do globine 20 ali več strani, katero je doseglo 11.395 ali 
2,4 % obiskov v obdobju. S podrobnejšo analizo časa trajanja obiska spletnega mesta ugotovimo, 
da je 55,2 % vseh obiskov v obdobju trajalo manj kot 10 sekund. Po 10 % obiskov je bilo dolgih 
med 2 in 3 minutami ter 3 in 10 minutami. Več kot 1.801 sekund (več kot 30 minut) je bilo 
dolgih 2,85 % obiskov (glej Prilogo 8).  
 
Obiskovalce spletnega mesta lahko razdelimo na nove in stare. V mesecu marcu 2007 je bilo 
med vsemi obiski spletnega mesta Videolectures.net 72,61 % novih obiskovalcev, v marcu leto 
kasneje pa je bil ta odstotek nižji, in sicer 61,48 %. To pomeni, da je v letu 2008 večji delež tistih 
obiskovalcev, ki se na spletno mesto vračajo. Marca 2008 je bilo med vsemi obiski spletnega 
mesta 38,52 % obiskov starih obiskovalcev. Kljub večjemu odstotku starih obiskovalcev pa so 
karakteristike tako starih, kot novih obiskov v marcu 2008 slabše kot marca 2007 (glej Prilogo 
9). 
 
Obiskovalci pridejo na spletno mesto po različnih poteh. V grobem obiske razdelimo na tri 
skupine in sicer na neposredne obiske, posredne obiske in obiske preko iskalnikov. Na Sliki 3 
(marec 2007; na str. 27) in Sliki 4 (marec 2008; na str. 27) so obiski razvrščeni glede na vir 
obiska. Viri obiska nam povedo, kako so obiskovalci prišli na spletno mesto. 
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       Slika 3: Obiski po tipu prihoda v marcu 2007                            Slika 4: Obiski po tipu prihoda v marcu 2008 

              
                           Vir: Gogole Analytics, 2008.                                                            Vir: Gogole Analytics, 2008. 
 

Marca 2007 je bilo največ obiskov spletnega mesta Videolectures.net posrednih, in sicer 35,6 %, 
medtem, ko je bil leto kasneje delež posrednih obiskov najmanjši, in sicer 18,8 %. Marca 2007 
so vsi posredni obiski na spletno stran prišli preko 472 posrednikov, medtem ko so marca 2008 
posredni obiski na spletno stran prišli preko 1.455 različnih virov. 34,9 % obiskov z iskalnikov 
marca 2007 je proizvedlo 7 različnih iskalnikov z uporabo 3.122 ključnih besed. Leto kasneje pa 
je preko 17 različnih iskalnikov na portal prišlo 58,5 % vseh obiskov. Ta obisk se je izvršil s 
pomočjo 21.378 ključnih besed. Neposredni obisk je marca 2007 predstavljal 29,5 % vseh 
obiskov, marca 2008 pa je bilo med mesečnim obiskom portala le še 22,7 % neposrednih. Iz slik 
je očitno razvidno, da se promet na spletnem mestu Videolectures.net z iskalnikov skokovito 
povečuje, posredni obisk upada, medtem ko delež neposrednega obiska ostaja razmeroma enak.  
 
Gledano v celotnem obdobju marec 2007 – marec 2008 je največ obiskov, kar 52 %, na spletno 
mesto Videolectures.net prišlo s klikom na rezultat iskanja s ključno besedo v različnih 
iskalnikih. V obdobju je bilo zaznanih 21 različnih iskalnikov, največ obiskov pa so na stran 
preusmerili Google (http://www.google.com/), Najdi.si (http://www.najdi.si/), Yahoo 
(http://www.yahoo.com/), Live Search (http://www.live.com/) in MSN Search 
(http://www.msn.com/). 242.364 obiskov preko iskalnikov je na spletno mesto usmerilo 78.713 
različnih ključnih besed. Ključne besede, ki so proizvedle največ obiska so »video lectures«, 
»videolectures«, »presis«, »videolectures.net« in »prevajalni sistem«. Najpogostejše ključne 
besede so najbolj značilne in relevantne za spletno mesto Videolectures.net. Četrtino obiskov so 
na spletno mesto preusmerile različne posredne spletne strani. Vseh spletnih strani, ki so s 
hiperpovezavo povezane na spletno mesto Videolectures.net, je 3.702. Največ obiskov je na 
spletno mesto prišlo s klikom na naslednjih spletnih straneh: Stumbleupon.com 
(http://www.stumbleupon.com/ – spletno orodje za shranjevanje hiperpovezav in ocenjevanje 
spletnih strani, ki temelji na povezovanju uporabnikov v spletno skupnost), 
Freescienceonline.blogspot.com (http://freescienceonline.blogspot.com/ – spletni dnevnik), 
En.wikipedia.org (http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page – spletna enciklopedija), 
Seminars.ijs.si (predhodnica spletnega mesta Videolectures.net) in Del.icio.us (http://del.icio.us/ 
– spletno orodje za shranjevanje hiperpovezav in opisovanje spletnih strani, ki temelji na 
povezovanju uporabnikov v spletno skupnost). To so spletne strani, ki so po večini vsebinsko 
povezane s spletnim mestom Videolectures.net in imajo nanjo postavljeno jasno hiperpovezavo. 
Preostalih 22,8 % obiskov spletnega mesta Videolectures.net pa je bilo neposrednih. To so obiski 
z direktnim vnosom URL naslova v iskalnik, zaradi česar bi lahko rekli, da so načrtovani in tudi 
najbolj intenzivni. To potrjuje dejstvo, da imajo med vsemi tremi tipi obiska spletnega mesta 
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neposredni obiski najnižjo stopnjo odboja ter v povprečju najdaljši čas obiska z največ 
ogledanimi stranmi (glej Prilogo 8). 
 
V Tabeli 4 so viri obiskov spletnega mesta Videolectures.net v obdobju marec 2007 – marec 
2008 predstavljeni bolj podrobno. Skupno je obiske proizvedlo 3.739 različnih virov, v tabeli pa 
povzemam 10 virov, ki so prinesli največ obiskov ter njihove lastnosti. 
 

Tabela 4: Značilnosti obiskov spletnega mesta Videolectures.net po virih obiska 

Mesto Vir obiska 
Število 
obiskov 

% vseh 
obiskov 

Povp. število 
strani / obisk 

Povp. čas 
na strani 

% novih 
obiskovalcev 

1 Google.com 217.436 46,64 3,30 3' 20'' 66,6
2 Neposredni obiski 106.069 22,75 4,22 4' 54'' 55,7
3 Najdi.si 15.033 3,22 2,51 1' 29'' 79,6
4 Stumbleupon.com 11.980 2,57 1,97 1' 34'' 93,1
5 Freescienceonline.blogspot.com 5.629 1,21 3,67 4' 31'' 47,6
6 En.wikipedia.org 5.118 1,10 3,89 4' 55'' 62,1
7 Yahoo.com 4.911 1,05 3,85 3' 51'' 71,9
8 Seminars.ijs.si 4.721 1,01 7,07 8' 09'' 30,5
9 Del.icio.us 3.573 0,77 3,69 4' 11'' 60,4
10 Oregonstate.edu 3.275 0,70 4,55 5' 48'' 30,4
Skupaj 3.739 377.745 81,02  

Vir: Google Analytics, 2008. 

 
Iz tabele razberem, da je v obdobju marec 2007 – marec 2008 zgolj 10 različnih virov obiska 
ustvarilo kar štiri petine (81,02 %) vseh obiskov spletnega mesta Videolectures.net. Daleč 
največjo težo pri obiskanosti spletnega mesta ima spletni iskalnik Google, saj ustvari skoraj 
polovico (46,64 %) vseh obiskov. Vidimo, da iskalniki (poleg iskalnika Google, še Najdi.si in 
Yahoo) na spletno mesto Videolectures.net pripeljejo največ novih obiskovalcev, na drugi strani 
pa so ti obiski tudi najkrajši in najmanj globoki. Najbolj poglobljeni so neposredni obiski ter 
obiski z nekaterih posrednih spletnih strani. Izstopa spletna stran Seminars.ijs.si, ki pravzaprav 
ne obstaja več, saj je to spletna stran iz katere se je spletno mesto Videolectures.net razvilo in se 
obiski s tega naslova sami preusmerijo na spletno mesto Videolectures.net, kjer se sedaj nahajajo 
njene vsebine. Naj opozorim še na statistiko obiskov s spletnega mesta Stumbleupon.com, 
katerega namen je na enem mestu zbirati zanimive spletne vsebine, ki jih priporočajo člani te 
spletne skupnosti. S Stumbleupon.com prihaja največ posrednih obiskov, vendar pa so ti v 
povprečju dolgi le 1 minuto 29 sekund in globoki 2,51 strani. Lestvico zaključujeta spletni mesti 
Del.icio.us (shranjevanje hiperpovezav na spletu, ki so dostopne tudi drugim članom skupnosti) 
in Oregonstate.edu (domača spletna stran Univerze Oregon). V Prilogi 8 so najpogostejši viri 
obiska spletnega mesta Videolectures.net podrobno predstavljeni še posebej za meseca marec 
2007 in marec 2008. 
 
Statistika ogledov posameznih podstrani spletnega mesta nam pove, katere so največkrat 
obiskane in najbolj priljubljene podstrani na spletnem. V 1.722.351 ogledih je bilo ogledanih 
skupno 47.908 različnih URL naslovov. Največkrat je bila ogledana vstopna stran 
Videolectures.net. Sledi ji podstran, na kateri so zbrani najpopularnejši posnetki oz. posnetki z 
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najvišjim številom ogledov, na tretjem mestu je podstran kategorije Computer science, sledi 
podstran z najnovejšimi videi ter podstran s seznamom kategorij. Vse naštete, razen kategorije 
Computes science, pa so podstrani, do katerih obiskovalec dostopa s klikom na zavihke Home, 
Most popular, Latest lectures ali Categories. Iz naštetega lahko sklepamo o poteh obiska in 
podstraneh, ki si jih ogleda največ obiskovalcev (glej Prilogo 8). 
 
Obiskovalci spletnega mesta Videolectures.net prihajajo s celega sveta. 466.294 obiskov 
spletnega mesta je prišlo iz 10.140 različnih mest v 190 državah oz. območjih. Po številu 
obiskov v trinajstmesečnem obdobju so na prvem mestu Združene države Amerike. Sledijo 
Slovenija, Velika Britanija, Nemčija, idr. Med prvimi desetimi državami po številu obiskov se 
nahajajo države s treh kontinentov, kar priča o svetovni prisotnosti in pomenu portala. Vendarle 
pa gre za države (z izjemo Indije in Kitajske), ki so med najbolje razvitimi na vseh področjih. Če 
države razvrstimo po številu ogledanih strani na obisk, dobimo popolnoma drugačno sliko. Na 
prvem mestu je Nikaragva s 7,31 ogledanimi stranmi na obisk, vendar pa je iz te države v 
obdobju prišlo le 16 obiskov. Sledijo ji Bahami, Nova Kaledonija, Mavretanija, idr., na 10. 
mestu je Južna Koreja, kjer je ob 5.928 obiskih povprečno število ogledanih strani na obisk 4,38. 
Podobno sliko dobimo tudi, če države razvrstimo po povprečnem času obiska. Na prvem mestu 
je zopet Nikaragva s povprečnim časom obiska 13 minut in 37 sekund, sledijo ji Paragvaj z 9 
minutami in 18 sekundami, Bahami, Reunion, idr., do 10. mesta, na katerem je Šri Lanka, kjer je 
povprečni čas obiska 5 minut in 57 sekund. Prva večja država je Kitajska na 13. mestu s 
povprečjem 5 minut in 27 sekund, medtem ko so Združene države Amerike šele na 78. mestu s 
povprečjem 3 minute in 42 sekund (glej Prilogo 8). 
 
Analiza obiskov spletnega mesta s pomočjo servisa Google Analytics nam pove veliko o vedenju 
obiskovalcev na spletnem mestu, o tem od kod prihajajo ter o tehničnih lastnostih obiska, ne 
pove pa nam, kdo obiskovalci spletnega mesta dejansko so. Anketo med uporabniki spletnega 
mesta Videolectures.net sem izvajala v mesecu aprilu in maju 2008 na spletnem servisu za 
raziskave Surveymonkey (http://www.surveymonkey.com/). V anketi, ki je bila sestavljena iz 4 
vprašanj, so sodelovali 204 obiskovalci spletnega mesta Videolectures.net (glej Prilogo 10). 
Vprašanju, kdo so obiskovalci spletnega mesta Videolectures.net in s kakšnim namenom so prišli 
na stran, sem v spletni anketi posvetila dve vprašanji. 
 
Slika 5 (na str. 30) prikazuje status obiskovalcev spletnega mesta Videolectures.net. Med 
obiskovalci je največ (39 %) doktorskih študentov. Podatek ni presenetljiv, saj so vsebine na 
portalu precej zahtevne, zato je za njihovo razumevanje potrebno določeno predznanje. Za 
doktorske študente so po mojem mnenju najbolj zanimive znanstvene konference, kjer 
pomembni posamezniki predstavljajo svoje delo, saj se vseh prav gotovo ne morejo udeležiti. Na 
drugem mestu so magistrski študenti, ki predstavljajo 19 % obiskovalcev. Približno 10 % 
obiskovalcev predstavljajo tako dodiplomski študenti kot tudi raziskovalci in zaposleni v 
gospodarstvu. Med obiskovalci je najmanj profesorjev (7 %) in postdoktorskih študentov (2,5 
%). 2 % vprašanih svojega statusa ni opredelilo. Analiza odgovorov pokaže, da so obiskovalci 
spletnega mesta Videolectures.net v veliki večini študenti na različnih stopnjah študija, ki skupaj 
predstavljajo kar 71 % uporabnikov. 
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Slika 5: Obiskovalci spletnega mesta Videolectures.net po statusu 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 

Pomembno vprašanje je tudi, kako so obiskovalci prvič prišli do spletnega mesta 
Videolectures.net. Zanimalo me je, ali je bil obisk razultat iskanja s pomočjo spletnih iskalnikov, 
so spletno mesto našli preko hiperpovezave na drugi spletni strani ali pa so stran obiskali po 
priporočilu nekoga drugega. Odgovore prikazujem na Sliki 6. Največ anketiranih (41 %) je 
odgovorilo, da so spletno mesto obiskali, ko so na svetovnem spletu iskali predavanja oz. video 
posnetke predavanj. Na drugo mesto se uvrščajo tisti, ki so spletno mesto obiskali po priporočilu 
kolega, pofesorja, ipd. Takih obiskov je 23 %, medtem ko jih je 16 % na portal prvič prišlo preko 
povezave na neki drugi spletni strani. Le pri odstotku manj ljudi je bil obisk rezultat iskanja 
določene vsebine, teme ali avtorja na spletu. Med 3 % vprašanih, ki so svoj prihod opredelili 
drugače, je nekaj takih, ki se odgovora na vprašanje niso spomnili, nekdo je svoj obisk opravičil 
s članstvom pri projektu PASCAL, dva pa sta na stran pravzaprav prišla preko hiperpovezave, 
saj sta pripisala spletni mesti Stumbleupon in Wikipedia. Analiza nadalje pokaže, da je 56 % 
obiskov spletnega mesta Videolectures.net rezultat bodisi iskanja video posnetkov predavanj 
bodisi določene vsebine oz. avtorja na svetovnem spletu. Ta podatek je skladen tudi s podatki 
Google Analyticsa, ki je v obdobju enega leta beležil, da je 52 % vseh obiskov prišlo preko 
iskalnikov. Zaključim lahko, da je ustrezanje čim več iskanim pojmom za spletno mesto 
Videolectures.net izrednega pomena.  
 

Slika 6: Povod obiska spletnega mesta Videolectures.net 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 
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3.4 ANALIZA OBLIKOVANJA SPLETNE SKUPNOSTI 

Spletna skupnost je pojav virtualnega prostora – skupnost ljudi, ki se oblikuje na internetu ob 
uporabi računalniške tehnologije (poglavje 3.1 tega diplomskega dela). Predpogoj za oblikovanje 
skupnosti je torej oblikovanje virtualnega prostora oz. spletnega mesta, ki bo osnova za 
oblikovanje skupnosti med njegovimi obiskovalci. Da bi ljudje sploh prišli na določeno spletno 
stran in tam tudi ostali, mora ta zadostiti nekaterim značilnostim, o katerih pišejo različni avtorji 
(poglavje 2.1 tega diplomskega dela), zato spletno mesto Videolectures.net najprej analiziram z 
vidika lastnosti uspešnega spletnega mesta. Za analizo uporabljam model 7 C, katerega avtorja 
sta Rayport in Jaworski (Kotler, 2004, str. 48; Young, 2004, str. 81, 82). Avtorja dejavnike 
uspešnega spletnega mesta delita v sedem skupin, in sicer na kontekst, vsebino, skupnost, 
prilagajanje, komunikacijo, povezavo in trgovanje. Uspešnost spletnega mesta po prvih treh 
dejavnikih – kontekst, vsebina, skupnost – sem ugotovila s pomočjo spletne ankete med 
obiskovalci spletnega mesta Videolectures.net (april in maj 2008, n=204, glej prilogo 10). 
Rezultate po dejavnikih povzemam v nadaljevanju.  
 
(1) Kontekst 
Slika 7 prikazuje ocene oblikovanja spletne strani. Obiskovalcem je celostna podoba spletnega 
mesta očitno všeč, saj ji je kar polovica prisodila oceno zelo dobro. 24 % jo je ocenilo kot 
odlično, 20 % pa z oceno dobro. V povprečju je obiskovalcem videz spletne strani 
Videolectures.net torej všeč. Rezultat je za portal sicer ugoden, vendarle pa ne pove veliko o 
uporabnosti oz. funkcionalnosti spletne strani, kar sem preverjala z naslednjim vprašanjem.  
 
Tudi funkcionalnost spletne strani so anketirani v največji meri ocenili kot zelo dobro (glej Sliko 
8). Tako jih meni 46 %, ponovno pa je približno enak odstotek trditvi namenil za eno stopnjo 
boljšo (27 %) oz. slabšo (21 %) oceno. Kot vidimo, je nekoliko manj vprašanih pozitivno ocenilo 
funkcionalnost spletne strani kot njeno oblikovanje. Kljub temu je rezultat izredno pozitiven. K 
temu naj dodam, da merjenja uspešnosti oblikovanja in funkcionalnosti spletne strani ne moremo 
omejiti na preprosto anketno vprašanje. Da bi dobila bolj relevantno oceno stanja, bi morala 
izvesti test uporabnosti spletne strani (angl. usability test), s katerim bi natančneje ugotovila, 
kako uporabniki spletno stran dojemajo, kako se znajdejo z njeno navigacijo, kaj je dobro in kaj 
slabo. Izvedba relevantne raziskave bi bila za potrebe tega diplomskega dela prezahtevna in 
preobsežna, zato analiza temelji zgolj na rezultatih teh dveh vprašanj. 

Slika 7: Ocena oblikovanja spletnega mesta 
Videolectures.net 

Slika 8: Ocena funkcionalnosti spletnega mesta 
Videolectures.net 

         
Vir: Lastna raziskava, 2008.                                                                                  Vir: Lastna raziskava, 2008. 
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(2) Vsebina 

S Slike 9 je razvidno, da je večina sodelujočih (40 %) pokrivanje različnih znanstvenih vsebin na 
spletnem mestu Videolectures.net ocenila kot zelo dobro. Za oceno odlično se je odločilo 23 % 
vprašanih, le 2 % manj pa sta tej lastnosti prisodila oceno dobro. Ostali menijo, da pokrivanje 
različnih področij ni zadostno. Predvidevam, da so v anketi večinoma sodelovali ljudje s 
področja računalništva, zato ocene niso presenetljive. Portal namreč večji del vsebin namenja 
računalništvu, medtem ko so druge znanosti zastopane s precej manjšim številom prispevkov. V 
kategoriji Računalništvo se je maja 2008 tako nahajalo 1.212 posnetkov, druga najbolje 
zastopana kategorija Matematika, pa jih je štela zgolj 66. 
 

Slika 9: Ocena pokrivanja različnih znanstvenih področij na spletnem mestu Videolectures.net 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 

Na Sliki 10 so zbrane ocene pomembnosti oz. ugleda avtorjev prispevkov na spletnem mestu 
Videlolectures.net. Skoraj vsi vprašani (97 %) so sloves avtorjev ocenili z oceno dobro ali boljšo. 
Največ jih sicer meni, da je izbor avtorjev zelo dober. Podatek kaže, da so obiskovalcem na 
portalu dosegljive res kakovostne vsebine avtorjev, ki jih obiskovalci cenijo. Upravljalcem 
spletnega mesta pa to pove, da za snemanje izbirajo prave dogodke, na katerih nastopajo priznani 
predavatelji. 
 

Slika 10: Ocena pomembnosti avtorjev prispevkov na spletnem mestu Videolectures.net 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 
Slika 11 (na str. 33) prikazuje oceno ponudbe podpornih vsebin, ki so uporabnikom, poleg 
videoposnetkov, na spletni strani na voljo. 40 % jih pravi, da je ponudba dodatnega materiala 
zelo dobra, približno enak odstotek (20 %) pa jih je izbralo oceno odlično oz. dobro. Zopet je 
nekoliko višji odstotek (6 %) tistih, ki lastnosti niso ocenili. Menim, da so to uporabniki, ki 
spletnega mesta še niso dovolj dobro raziskali. Sicer pa je skupna ocena pozitivna in potrjuje, da 
je dobra ponudba podpornih vsebin pomembna značilnost portala, ki jo je smiselno razvijati tudi 
v prihodnosti. 
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Slika 11: Ocena ponudbe podpornih vsebin (prosojnice, CV in kontakt avtorja, ipd.) na spletnem mestu 
Videolectures.net 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 
(3) Skupnost 
Na Sliki 12 so prikazane ocene možnosti, ki jih spletno mesto Videolectures.net obiskovalcem 
ponuja za medsebojno interakcijo. Najprej bi izpostavila precejšen odstotek (16 %) tistih, ki so 
odgovorili, da ocene ne morejo podati. Odstotek takih je namreč pri ocenjevanju drugih lastnosti 
izredno majhen. Razlog se morda skriva v času, ki ga sodelujoči preživijo na spletnem mestu, ki 
je lahko prekratek, da bi preučevano lastnost konstruktivno ocenili. Nekateri ponudbi orodij za 
komunikacijo morda niso namenili dovolj pozornosti ali pa jih preprosto še niso odkrili. Tisti, ki 
so oceno podali, se v večini strinjajo, da so možnosti za interakcijo na spletnem mestu dobre. 
Približno 30 % se jih je odločilo za oceno zelo dobro oz. odlično, 22 % pa za oceni slabo in zelo 
slabo. Iz predstavljenih rezultatov lahko razberem tudi, da je interaktivnost portala ocenjena 
najslabše, v povprečju za eno oceno nižje glede na ostale ocenjevane lastnosti spletnega mesta.  
 

Slika 12: Ocena možnosti za interakcijo z obiskovalci in avtorji na strani 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 
Analizo uspešnosti spletnega mesta Videolectures.net po ostalih štirih skupinah dejavnikov 
uspešnega spletnega mesta nadaljujem z lastnim opazovanjem njegovih značilnosti. 
 
(4) Prilagajanje 
Spletno mesto Videolectures.net uporabnikom ne dovoljuje prilagajanja podobe, vsebin, ipd. 
Možnost sooblikovanja spletne strani imajo le avtorji vsebin, in sicer v okviru oblikovanja opisa 
oz. povzetka svojega prispevka na spletni strani.  
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(5) Komunikacija 
Dejavnik se nanaša na možnost komunikacije med oblikovalci spletnega mesta. 
Videolectures.net uporabnikom ponuja stik s spletno stranjo preko sistema Trac 
(http://videolectures.net/trac/). Trac je sistem, ki obiskovalcem omogoča spremljanje dogajanja 
za formo, ki jo vidijo na spletni strani. Trac lahko opišem kot interno orodje za vodenje projekta, 
do katerega pa imajo na spletnem mestu Videolectures.net dostop tudi njegovi uporabniki. 
Omogoča jim sodelovanje pri odpravljanju napak spletnega mesta tako, da jih preko sistema 
»Tickets« sporočijo upravljalcem portala. Obenem lahko preko sistema Trac spremljajo njihovo 
reševanje in razvoj portala (glej Prilogo 11). Trac jim omogoča še dostop do nekaterih drugih 
dokumentov, ki se tičejo portala, v sistemu pa lahko najdejo tudi povezave na sorodna spletna 
mesta in druge podporne vsebine. 
 
(6) Povezava 
Povezava spletnega mesta Videolectures.net z drugimi spletnimi mesti ni pretirano dobra. Na 
strani najdemo malo hiperpovezav na druga spletna mesta. Tiste, ki so na spletnem mestu 
označene, pa v največji meri vodijo na domače spletne strani podpornih organizacij in dogodkov, 
na katerih so bile vsebine posnete. 
 
(7) Trgovanje 
Spletno mesto Videolectures.net ne omogoča spletnega trgovanja.  
 
Nadalje bom spletno mesto Videolecture.net, ki je maja 2008 štelo 1830 registriranih 
uporabnikov (Videolectures.net, 2008), analizirala z vidika empiričnih dognanj iz literature 
oblikovanja spletne skupnosti. Tako kot pri analizi podobnih praks, bom uporabila 9 ključnih 
načel, ki jih je za oblikovanje spletne skupnosti postavila Amy Jo Kim (2000).  
 
Prvo načelo pravi, da mora biti namen skupnosti dobro opredeljen. Spletno mesto 
Videolectures.net namen obstoja izraža v obliki poslanstva. Spletno mesto želi uporabnikom 
ponuditi visokokakovostno vsebino, promovirati znanost in postati valilnica idej. Upravljalci 
spletnega mesta v svoje poslanstvo neposredno ne vključujejo uporabnikov in interakcije med 
njimi. Poleg tega vidim težavo v izbiri podstrani, kjer se opis portala in njegov namen nahajata. 
Uporabnik trenutno do besedila dostopa s klikom na zavihek »Kontakt« (angl. Contact us). 
Menim, da uporabniki, ki želijo o portalu izvedeti več, do omenjenega besedila težko pridejo. 
Krug (2006, str. 11) na primer kot prvo pravilo uporabnosti spletne strani postavlja stavek »Ne 
silite me, da razmišljam« (angl. »Don't make me think!«), s katerim želi povedati, da morajo biti 
povezave na spletnih straneh jasne. Uporabniki ne smejo razmišljati o tem, kje bodo kaj našli in 
da je najbolje, če se oblikovalci držijo nekih standardnih obrazcev, pravil spletnih strani. Za 
obiskovalce bi bilo po mojem mnenju bolj razumljivo, da bi se opis portala in njegov namen 
nahajala na podstrani z naslovom »O nas« (angl. About us).  
 
Napotilu »Skupni prostor, ki ponudi dober pregled nad vsebino in orodji za komunikacijo« 
spletno mesto Videolectures.net zadosti le delno. Vstopna stran spletnega mesta ponuja izjemno 
dober pregled nad vsebino, saj, poleg izpostavljanja videov v glavi strani, ponuja še povezave na 
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kategorije, dogodke, najbolj priljubljene in najnovejše posnetke, na intervjuje in učne ure ter na 
seznam avtorjev (glej Prilogo 11). Temu skupnemu prostoru pa manjka pregled nad orodji za 
interakcijo, saj obiskovalcu ponuja zgolj možnosti »Vpis« in »Registracija«, katerima se pri 
registriranih uporabnikih doda gumb »Trac (my)«, ki omogoča vstop v Trac sistem. Uporabnik 
nima dostopa do seznama drugih članov, pravzaprav prostor, kjer bi se člani portala lahko družili 
med seboj, ne obstaja. Izoblikovanje profila je sicer enostavno, saj mora obiskovalec izpolniti 
zgolj 6 polj (glej Prilogo 11), vsekakor pa ni zabavno.  
 
Na portalu Videolectures.net ne organizirajo posebnih spletnih dogodkov. Sicer skrbijo za 
dnevno dodajanje novih vsebin, kar pa izpostavljajo zgolj pod zavihkom »Zadnja predavanja«, 
ne pa z neposrednim izpostavljanjem na vstopni strani spletnega mesta oz. z okrožnico. Del 
vstopne spletne strani je sicer namenjen novicam, ki pa se ne osvežujejo prav pogosto. V maju 
2008 so bile izpostavljene tri novice, vendar vse precej zastarele. Ena je bila na portalu 
objavljena že februarja (Carnegie Mellon Machine Learning Lunch seminar, 2008), drugi dve pa 
v mesecu marcu (The impact of the VideoLectures.NET project, 2008).  
 
Vloge obiskovalcev spletnega mesta Videolectures.net se pravzaprav ne razlikujejo veliko. 
Dodatna ugodnost, ki jo obiskovalec dobi, če se registrira kot uporabnik, je zgolj možnost 
ocenjevanja posnetka. Gost pa ima na drugi strani prav tako možnost komentiranja posnetkov, 
dostopa do vseh dodatnih vsebin ter celo uporabe Trac sistema. Nekoliko drugačno vlogo na 
spletnem mestu imajo avtorji posnetkov, ki ob registraciji dobijo dostop do svojih posnetkov. 
Tako lahko urejajo njihove opise, svoj življenjepis ter posnetkom dodajo še več podpornega 
materiala. Nadalje, člani nimajo možnosti za oblikovanje podskupin. Povezovanje z resničnim 
svetom se odvija v okviru konferenc, kjer se, predvsem avtorji vsebin, srečujejo med seboj, 
vendar ne na pobudo upravljalcev spletnega mesta Videolectures.net. Portal nekaj prostora 
vstopne strani sicer namenja napovedovanju dogodkov, vendar je osveževanje vsebine precej 
nedosledno. Tako je bil v maju 2008 je še vedno izpostavljen dogodek, ki se je že zgodil, in sicer 
med 3. in 14. marcem 2008 (Machine Learning Summer School 2008, 2008). Pravila vodenja in 
pripadnosti skupini še niso jasno izoblikovana, prav tako pa še ni mogoče določiti jasnega stila 
vodenja skupnosti s strani njenih ustvarjalcev.  
 
Spletno skupnost v primeru spletnega mesta Videolectures.net pravzaprav gradita dve javnosti, 
avtorji vsebin na eni ter uporabniki vsebin na drugi strani. V nadaljevanju podajam rezultate 
ankete, ki sem jo opravila med avtorji vsebin. Njen namen je bil ugotoviti, ali so oblikovanju 
spletne skupnosti na spletnem mestu Videlectures.net naklonjeni, ali bi v njej sodelovali in na 
kakšen način ter kakšen bi bil po njihovem mnenju namen take skupnosti. 
 
Anketo med avtorji vsebin (glej Prilogo 12) sem izvedla na zaključnem simpoziju projekta 
PASCAL na Bledu v januarju 2008. Na anketo je odgovorilo 36 udeležencev konference, med 
katerimi ima večina na spletnem mestu Videolectures.net že objavljeno vsaj eno predavanje. 
Spletno mesto Videolectures.net je agregat za vsa predavanja, ki se odvijajo v okviru projekta 
PASCAL, zato jo večina sodelujočih dobro pozna. Anketo sem med udeležence razdelila v 
okviru predavanj, tako so jo reševali individualno, s petimi pa sem se pogovarjala osebno in 
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anketo izvedla v obliki intervjuja. Na ta način sem dobila bolj izčrpne odgovore. Anketa je bila 
sestavljena iz 14 vsebinskih vprašanj, ki so bila večinoma zaprtega tipa ter 2 demografskih. Tri 
četrtine sodelujočih v anketi je bilo moškega spola, kar odraža dejstvo, da na področju 
računalništva med raziskovalci prevladujejo moški. Med sodelujočimi je bila tretjina 
raziskovalcev z različnih institucij, kot na primer Institut Jožef Stefan, National ICT Australia, 
CWI - Center for Mathematics and Computer Science Amsterdam in francoski CNRS - National 
Center for Scientific Research. Eno petino so predstavljali asistenti na univerzah oz. študenti, 
med katerimi je večina doktorskih študentov, drugo pa profesorji, ki prihajajo z različnih 
univerz, npr. University College London, University of Bristol, Royal Holloway University of 
London, University of Milano, Technical University of Catalonia, itd. Četrtina vprašanih se je 
opredelila na drugačen način oz. na vprašanje ni odgovorila.  
 
Najprej me je zanimalo, ali sami že sodelujejo v kateri od znanih spletnih skupnosti. Na to 
vprašanje jih je le nekaj več kot polovica odgovorila pritrdilno. Odstotek se mi zdi presenetljivo 
nizek, glede na to, da vsi sodelujoči prihajajo s področja računalništva. Večji odstotek pritrdilnih 
odgovorov sem pričakovala tudi zaradi dejstva, da je stroka močno mednarodno zastopana. 
Združevanje v interesno spletno skupnost bi raziskovalcem s celega sveta omogočilo večjo 
povezanost, lažjo komunikacijo, izmenjavo rezultatov in mnenj. 
 
Spletna stran Videolectures.net bi lahko bila mesto, ki bi združevalo raziskovalce, akademike in 
industrijo s področja računalništva in drugih znanosti, zato so se vsa nadaljnja vprašanja nanašala 
na temo video prispevkov na spletu, prispevanja v skupnost in pomena takega spletnega mesta.  
 
Ugotovila sem, da je več kot polovici sodelujočih pomembno oz. izredno pomembno, da imajo 
svoj prispevek (predavanje, intervju, učno uro) objavljen na spletni strani Videolectures.net. 
Rezultati so razveseljivi, saj pomen sodelovanja na strani kaže, da mu bodo najverjetneje 
naklonjeni tudi v prihodnje. Nekateri so dejali, da avtorstvo predavanja pomeni čast, sploh če 
nastopaš v okviru povabljenih govorov. Ne smemo pa pozabiti na skoraj tretjino sodelujočih, ki 
jim je za sodelovanje vseeno. Tem bi bilo potrebno osvetliti prednosti, ki jih prinaša sodelovanje 
na spletnem mestu Videolectures.net, kot so na primer, da imajo na enem mestu zbrane posnetke 
predstavitev svojega raziskovalnega dela, širjenje znanja in narediti svoje delo dostopno čim 
širšemu krogu ljudi. Objava predavanja na portalu Videolectures.net lahko pomeni tudi 
promocijo avtorja in njegovega dela. Velika večina vprašanih je namreč odgovorila, da si je na 
spletu že ogledala prispevke drugih raziskovalcev. Razvidno je, da objavljena dela niso zanimiva 
le za študente, temveč tudi za druge raziskovalce, zaposlene v gospodarstvu, idr., kar bi moralo 
avtorje spodbuditi k dodatnemu sodelovanju, izmenjavi mnenj in ustvarjanju spletne skupnosti. 
To potrjuje tudi dejstvo, da jih je več kot štiri petine odgovorilo, da študentom oz. kolegom 
predlagajo ogled predavanj na spletu, največ prav na spletni strani Videolectures.net. Rezultat 
potrjuje, da se poslanstvo spletnega mesta, širjenje idej in znanja, že izpolnjuje. Obenem so 
priporočila pomembna za njeno promocijo, prepoznavnost in povečanje obiska na spletni strani. 
Iz drugih navedenih spletnih mest, katerih ogled sodelujoči priporočajo, lahko sklepam o 
najpomembnejših konkurenčnih spletnih straneh. Te so MIT World, Google research video, 
Microsoft research video, Ted in YouTube.  
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Zanimalo me je tudi, ali avtorji podpirajo uporabo video posnetkov na spletu med rednimi 
predavanji na fakulteti. Skoraj dve tretjini jih je odgovorilo, da idejo podpirajo. Nekateri so 
dodali, da jo podpirajo le delno, saj videi vsekakor ne morejo nadomestiti celotnega predavanja, 
lahko pa se jih uporabi kot dodatni učni pripomoček. Primerni bi bili predvsem za študente, ki ob 
študiju delajo. Za druge so posnetki med učnimi urami sprejemljivi le, kadar gre za skrbno 
izbrane, pomembne avtorje. Iz odgovorov lahko sklepam, da raziskovalci in profesorji ločijo 
med »živimi« predavanji in njihovimi posnetki. Večinoma so mnenja, da posneta predavanja ne 
morejo v celoti nadomestiti predavanj na fakulteti. Vendarle pa so precej naklonjeni uporabi 
videov kot dodatni učni pripomoček, saj se, po mojem mnenju, zavedajo, da večina študentov 
nima možnosti obiskovati konferenc, na katerih predavajo pomembna imena področja.  
 
Naslednji sklop vprašanj se je nanašal na pripravljenost za sodelovanje na spletnem mestu 
Videolectures.net oz. v njegovi skupnosti. Odgovori so izredno pozitivni, saj je več kot štiri 
petine sodelujočih odgovorilo, da bi bili pripravljeni sodelovati v spletni razpravi na temo 
njihovega dela. Nekateri so dodali, da bi sodelovali le v razumnem časovnem okviru. 
Sodelovanje ne bi smelo »generirati ure in ure dodatnega dela«, posvetili bi mu le določeno 
količino svojega časa. Dodali so še, da bi na vprašanja odgovarjali preko spletne pošte ter da na 
vprašanje najverjetneje ne bi odgovorili nemudoma. Vsekakor rezultat odseva pripravljenost 
avtorjev za aktivno sodelovanje v spletni skupnosti, ki bi temeljila na razpravah o raziskovalnem 
delu. Iz dopolnilnih odgovorov sem razbrala, da bi moral biti tak način interakcije skrbno in 
sistematično voden, saj si nihče ne želi nepotrebnega dodatnega dela, ampak konstruktivno 
izmenjavo mnenj in odgovorov na vprašanja, ki zadevajo raziskovalno delo posameznika. 
Ponudila sem jim tri orodja za spletno interakcijo, med katerimi je nekaj manj kot polovica za 
najprimernejšo izbrala komentarje. To pomeni, da bi se razprava razvila pod vsakim posnetkom 
posebej, avtorji pa bi odgovarjali na vprašanja, ki bi jih zastavili obiskovalci. Nekateri so dodali 
še, da bi morali vprašanje dobiti v svoj spletni poštni predal, preko katerega bi na komentar tudi 
odgovorili. Sklepam, da bi bilo avtorjem odveč neprestano spremljati komentarje pod vsakim 
prispevkom, zato bi moralo biti komentiranje urejeno preko spletne pošte. Avtorje bi k 
sodelovanju lahko spodbudili, če jim to ne bi vzelo preveč časa. Le nekaj manj kot komentiranje, 
jih je za najprimernejšo obliko interakcije izbralo forum, na katerem bi se razprava odvijala v 
okviru strukturiranih tem, štirje pa so menili, da so najbolj primerne žive klepetalnice. Najbolj 
pogost dopolnilni odgovor se je glasil, da je zelo pomembno, da avtorjem sodelovanje ne pomeni 
prevelike časovne obremenitve. Strinjali so se tudi, da morajo biti odgovori vidni vsem, saj se 
tako izognemo dvakratnemu odgovarjanju na enako vprašanje. Iz odgovorov lahko razberem 
tudi, da je najpomembnejša preprosta komunikacija ter da je ta obenem učinkovita.  
 
Spraševala sem jih tudi, ali so poleg sodelovanja v razpravi, pripravljeni prispevati dodatne 
vsebine, ki bi dopolnile posnetke, kot na primer povzetek prispevka, seznam uporabljenih virov, 
življenjepis, ipd. 70 % jih je odgovorilo pritrdilno, nekdo je svoj odgovor utemeljil kar »ker je 
včasih težko podati reference na primeren način«. Četrtina bi dodatne vsebine prispevala le pod 
določenimi pogoji (ureditev avtorskih pravic, dostopnost, ipd.), 2 pa sta predlogu nasprotovala. 
Nekateri so zopet izpostavljali, da temu ne bi posvetili preveč časa, drugi pa poudarjali, da so 
dodatne vsebine zelo pomembne. V splošnem so odgovori obetajoči, saj je sodelovanje avtorjev 
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pri opremljanju posnetkov z dodatnimi vsebinami izrednega pomena. Naslednje vprašanje se je 
nanašalo na izpostavljanje posnetkov na prvi strani. Kar 70 % jih je odgovorilo, da bi bilo 
potrebno voditi strategijo objavljanja videov na prvi strani, medtem ko jih ena petina meni 
drugače. Nekateri menijo, da bi si objavo na prvi strani zaslužili najnovejši videi, drugi, da bi 
moralo biti oblikovanih več seznamov (npr. najnovejši, najbolj gledani, najbolje ocenjeni, teme, 
ki privabijo največ ljudi, ipd.), spet drugi poudarjajo, da je potrebno poskrbeti za promocijo manj 
gledanih in manj znanih tematik, nekdo pa je predlagal, da bi se morali videi na prvi strani 
prilagajati profilu posameznika. Vidimo torej, da so avtorji v veliki meri naklonjeni oblikovanju 
strategije objavljanja posnetkov na prvi strani. Zavedajo se, da je za privabljanje obiskovalcev k 
ogledu videov, dobra strategija lahko odločilnega pomena. Vendarle pa se v zvezi s tem porajajo 
vprašanja o upravičenosti izpostavljanja določenih tematik in avtorjev, o enakosti znanosti, ipd. 
 
Poslanstvo spletnega mesta Videolectures.net je širjenje znanja in izmenjava idej. Anketirance 
sem vprašala, kako pomembno se jim zdi, da stran z vsebinami pokriva čim več področij, ne 
zgolj računalništva. Nekaj več kot polovica jih meni, da je to pomembno oz. izredno pomembno, 
saj bi na ta način razširili potencialni trg. Tisti, ki delijo drugačno mnenje, pravijo, da že 
obstajajo večja in boljša spletna mesta z bolj raznolikimi vsebinami ter da je zato smiselno, da se 
spletno mesto Videolectures.net osredotoči na računalništvo. Vendarle pa se večini širjenje 
področja vsebin zdi pomembno, zato bi se portal moral razvijati tudi v tej smeri. Podvprašanje se 
je glasilo, v katera področja naj se portal torej poglobi. Največ jih je navedlo matematiko, fiziko 
ter druga področja povezana z računalništvom. Izpostavljena so bila predvsem naravoslovna 
področja. Nekateri so bili mnenja, naj spletno mesto Videolectures.net pokriva kar največ 
različnih znanstvenih področij, med katerimi pa je nekdo pristavil, da bi bilo treba pri tem paziti, 
da se identiteta PASCAL-a vseeno ne bi izgubila.  
 
Kot največji prispevek spletnega mesta Videolectures.net je tretjina vprašanih navedla 
dostopnost znanstvenih vsebin. Objavljeni prispevki so na voljo ljudem po celem svetu, kar ima 
največji pomen predvsem za tiste, ki prihajajo iz revnejših držav. Posnetki nadomestijo draga 
potovanja, omogočijo tekoče spremljanje dosežkov na področju računalništva ter omogočajo 
vpogled v delo drugih raziskovalcev. Nekateri menijo, da je največji pomen spletnega mesta 
Videolectures.net v tem, da ponuja posnetke izredno kvalitetnih in za svoje področje pomembnih 
avtorjev. Poleg kvalitete je zavidanja vredna tudi količina posnetega in objavljenega materiala. 
Drugi so kot največji prispevek spletnega mesta Videolectures.net izpostavili znanje, ki ga 
spletno mesto vzdržuje, prenaša in promovira. Izredno pomembno je, da je to znanje brezplačno, 
na voljo vsem, ki nimajo sredstev za šolnine, konference, ipd., pa se kljub temu želijo 
izobraževati. Dve tretjini avtorjev, ki sta na vprašanje odgovorili, se torej zavedata pomena, ki ga 
ima spletno mesto Videolectures.net. Za te, ki so prepoznali širino razlogov za obstoj takega 
spletnega mesta, lahko trdim, da so bolj naklonjeni sodelovanju v skupnosti, ki bi se oblikovala 
okoli njegovega jedra. S tem, ko so osmislili obstoj spletnega mesta Videolectures.net, so namreč 
odkrili tudi vrednost svojih prispevkov in sodelovanja na strani.  
 
Eno možnih poslanstev spletnega mesta Videlolectures.net je tudi promocija znanosti v splošnem 
in zanimalo me je, kako pomembna se avtorjem zdi ta naloga. Več kot polovica sodelujočih 
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meni, da je promocija znanosti pomembno poslanstvo portala, nasprotno pa jih je trdila ena 
petina. Dodali so, da je vsa področja nemogoče pokrivati, zato je bolj pomembno, da se 
upravljalci jasno osredotočijo na izbrana. Promocija znanosti bi zahtevala bolj splošne vsebine 
ter snemanje pomembnih povabljenih govorov na konferencah. Poleg tega bi, če bi želeli postati 
»You Tube of science«, tvegali, da bi vsebine postale preveč splošne. Iz odgovorov sklepam, da 
je najbolje izbrati srednjo pot. Za spletno mesto Videolectures.net ni tako pomembno, da vsa 
področja znanosti zastopa enako močno, bolj je pomembno, da vzdržuje kvaliteto vsebin. Z 
objavljanjem najnovejših in pomembnih znanstvenih dosežkov manjšega števila znanstvenih 
področij bo namreč prispevala tudi k promociji znanosti v splošnem. Ker je trenutno večina 
objavljenih vsebin s področja računalništva, natančneje strojnega učenja, me je zanimalo še, ali 
je portal Videolectures.net lahko tudi orodje motiviranja študentov za študij strojnega učenja. 
Več kot dve tretjini vprašanih je trdilo, da bi lahko spletno mesto uporabili tudi v ta namen. 
Menili so, da je s primeri lažje vzbuditi zanimanje študentov za določeno področje, sploh z 
aplikacijo vsebin na naravo oz. druga področja. Poudarili so tudi, da bi ob tem morali ponuditi 
več predstavitvenih oz. vsebin s temelji strojnega učenja. Ena petina jih je ideji nasprotovala, 
tudi zato, ker je sedanjim predavanjem težko slediti brez predhodnega znanja. 
 
Po Andrewsu (2006, str. 65 – 68) bi dosedanje oblikovanje spletne skupnosti na spletnem mestu 
Videolectures.net uvrstila v prvo fazo – »Prvi koraki spletne skupnosti«. Faza vključuje 
povezovanje fizičnega in virtualnega sveta, kar spletno mesto Videolectures.net dosega z lastno 
promocijo na konferencah in podobnih dogodkih, kjer snemajo njegove vsebine. Z 
navezovanjem na projekte Evropske unije, snemanjem intervjujev s pomembnimi posamezniki 
ter povezovanjem z univerzami in drugimi institucijami gradijo na ugledu spletnega mesta in na 
povečevanju zaupanja uporabnikov v portal. Vsebina portala je izredno osredotoča na interese 
ciljnih uporabnikov. Obenem snovalci spletnega mesta na Inštitutu Jožef Stefan organizirajo 
Solomonove seminarje, večkrat z gosti iz tujine, ki pripomorejo k povezovanju članov in ustni 
promociji portala. Spletno mesto Videolectures.net se sicer že razvija v smeri druge faze, 
»Spodbujanje zgodnje interakcije«, vendar menim, da se aktivnosti spodbujanja interakcije 
izvajajo v premajhnem obsegu, da bi o stanju druge faze že lahko govorila. 
 
3.5 NAPOTILA ZA OBLIKOVANJE SPLETNE SKUPNOSTI 

Teorija oblikovanja spletne skupnosti pravi, da je to dolgotrajen proces, ki temelji na zbiranju 
ljudi in uveljavljanju njihovih interesov. Vendarle pa se spletna stran skupnosti, če želi biti 
uspešna, ne sme osredotočiti le na predmet zanimanja, ampak mora obenem obiskovalce 
spodbujati h komunikaciji in interakciji. Prav to je najpomembnejša aktivnost spletne skupnosti, 
ki obenem definira njen obstoj (poglavje 3.1. tega diplomskega dela). V pričujočem poglavju se 
bom osredotočila na oblikovanje spletne skupnosti na spletnem mestu Videolectures.net ter na 
podlagi vseh opravljenih analiz podala konkretne predloge za njeno oblikovanje.  
 
V prejšnjem poglavju sem ugotovila, da je po Andrewsu (2006, str. 65 – 68) oblikovanje spletne 
skupnosti na spletnem mestu Videolectures.net v prvi fazi. Čas je, da portal nadaljuje razvoj v 
drugo fazo imenovano »Spodbujanje zgodnje interakcije«, ki je namenjena spodbujanju 
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komunikacije med člani. To so v spletni anketi (glej Prilogo 10) izrazili tudi obiskovalci 
spletnega mesta, kar nekaj njihovih predlogov se je namreč nanašalo na povečanje interaktivnosti 
portala. Konkretno so predlagali uvedbo okrožnic, RSS vira in postavitev foruma. Ob 
upoštevanju značilnosti druge faze Andrewseve teorije, obenem pa tudi nekaterih napotil za 
oblikovanje uspešne spletne skupnosti Kimove (2000), sem za razvoj spletnega mesta 
Videolectures.net oblikovala naslednjo strategijo.  
 
Predlagam, da se ustvari nova podstran, na katero bo z vstopne strani spletnega mesta 
Videolectures.net vodil zavihek poimenovan Skupnost (angl. Community). Ta podstran bo 
predstavljala skupen prostor, na katerem se bo skupnost Videolectures.net gradila. Pomembno je, 
da upravljalci skupnosti najprej dobro definirajo njen namen. V obliki poslanstva naj predstavijo 
razloge za obstoj spletnega mesta in za povezovanje v skupnost. Obiskovalcem morajo jasno 
predstaviti prednosti pridružitve in sodelovanja v skupnosti. Podstran Skupnost bo ponujala 
pregled nad dogajanjem v skupnosti in obiskovalce vabila naj se v skupnost registrirajo oz. 
vpišejo s svojim uporabniškim imenom in geslom. S klikom na gumb Registracija bo uporabnik 
prišel do mesta izoblikovanja profila. Predlagam, da se člane spodbuja k nastopanju v skupnosti 
s pravo identiteto, torej pravim imenom in priimkom, saj je to eden od načinov grajenja zaupanja 
med člani in zaupanja v skupnost samo. Poleg tega je ideja skupnosti povezovanje ljudi na 
akademskem nivoju z namenom izmenjave znanj in idej, ki naj se družijo tudi v fizičnem svetu. 
Menim, da je za oblikovanje resne spletne skupnosti na visokem nivoju potrebno nastopanje 
njenih članov z imenom in priimkom. Nadalje bo obrazec zahteval še vnos spletnega poštnega 
naslova in gesla. Poleg tega bo uporabnik dobil možnost, da vpiše še državo, iz katere prihaja, 
organizacijo, v kateri trenutno deluje, svojo pozicijo ter področje, na katerem deluje oz. ga 
raziskuje. Profilu bo lahko dodal svojo sliko in celoten življenjepis. Naslednji del obrazca za 
registracijo bo namenjen predstavitvi člana na drugačen način. Dobil bo možnost, da s svojimi 
besedami dokonča nekaj trditev in tako pove še kaj zanimivega o sebi. Predlagam trditve, kot so 
»Znanost je...«, »Geniji...«, »Želim si, da bi bil avtor tega citata:...«, »Nikoli ne bomo odkrili...« 
in podobne. V profil bo lahko dodal hiperpovezave na najljubše spletne strani, ki jih bo lahko 
razvrstil v kategorije Uporabno, Zabavo, Raziskovalec, Nujen ogled, Navdihujoče, ipd. Ob 
koncu prijave v skupnost bo uporabnik dobil možnost, da povabilo za vpis pošlje tudi svojim 
prijateljem, za katere misli, da bi jih sodelovanje v spletni skupnosti Videolectures.net zanimalo.  
 
Z izpolnitvijo vpisnega obrazca uporabnik dobi svojo podstran, na kateri lahko vnesene podatke 
poljubno popravlja in na kateri bo lahko obenem izpostavljal najljubše video posnetke. Vpis bo 
za vse člane enak, razlikovale pa se bodo njihove osebne strani, glede na to ali so obenem tudi 
avtorji vsebin. Avtorji bodo preko osebne strani dobili dostop do vseh svojih vsebin in možnost, 
da jih obogatijo s povzetkom predavanja, kratko razlago, ozadjem raziskovanja, priporočilom, 
katere posnetke naj si obiskovalci še ogledajo, s seznamom virov, ipd. Predlagam, naj imajo vsi 
člani dostop do seznama vseh registriranih uporabnikov, ki naj bo podprt z orodjem za iskanje 
med njimi. Da bi spodbudili interakcijo med člani, naj jim bo na voljo pošiljanje zasebnih 
sporočil. Poleg tega predlagam oblikovanje spletnega foruma, na katerem bo spodbujena 
razprava na teme, ki jih avtorji obravnavajo v prispevkih, pa tudi na bolj poljudne tematike. Vsak 
uporabnik naj ima možnost, da odpre novo temo, nad dogajanjem na forumu pa morajo bedeti, 
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izmed članov skupnosti izbrani, moderatorji. Menim, da bi morali na spletnem mestu obdržati 
komentiranje pod posnetki, kjer se razprava nanaša na točno določen prispevek. Vendarle pa 
moram ob tem opozoriti, da bi bilo potemtakem potrebno poskrbeti za redno odgovarjanje nanje.  
 
Upravljalci portala bi morali redno odgovarjati na pritožbe čez kvaliteto posnetkov ter sporočiti, 
ko se napaka odpravi. Poleg tega bi morali biti komentarji povezani z osebnim profilom avtorja, 
ki bi obenem po spletni pošti dobil obvestilo o novem komentarju z njegovo vsebino, kar bi 
spodbudilo komunikacijo med avtorji in gledalci. Poleg komentiranja posnetkov, bi članom 
ponudila možnost, da predlagajo umestitev prispevka v drugo kategorijo, če menijo, da ni 
primerno umeščen. Jasno je, da ustvarjalci portala ne morejo biti strokovnjaki za vsa področja, 
zato bi jim predlogi gledalcev lahko olajšali delo. Vsem obiskovalcem, ne le članom skupnosti, 
pa bi omogočila, da na enostaven način hiperpovezavo na posnetek pošljejo osebam, za katere 
mislijo, da bi jih obravnavane vsebine zanimale. Za komunikacijo med oblikovalci spletnega 
mesta in člani skupnosti predlagam ohranitev sistema Trac, saj odprt odnos utrjuje zaupanje 
uporabnikov v spletno mesto. Poleg tega predlagam redno dvotedensko pošiljanje okrožnice po 
spletni pošti vsem članom, ki bi se nanjo prijavili. V okrožnici bi bili s hiperpovezavami 
predstavljeni zadnji dodani posnetki, zadnji obiskani dogodki ter napovednik prihajajočih. Lahko 
bi dodali še seznam najbolj gledanih posnetkov preteklega obdobja ter izpostavili nove teme s 
foruma skupnosti. Za tiste, ki okrožnic morda ne marajo, naj bo na voljo RSS vsebine. RSS se 
lahko nanaša na nove posnetke, novo objavljene dogodke, komentarje, ipd. Da skupnost živi, je 
potrebno poskrbeti za redno dogajanje, ki člane pritegne k obiskovanju skupnega prostora 
skupnosti. Upravljalci morajo vsebine skupnega prostora redno posodabljati ter organizirati 
razne spletne dogodke. Poleg že omenjenih elementov, naj bodo na strani skupnosti izpostavljeni 
prihajajoči dogodki, katere bo ekipa Videolectures.net snemala, poleg pa naj bo nameščeno 
pogovorno okno, v katerega bodo člani lahko zapisali, za katere dogodke v prihodnosti si želijo, 
da bi bilo posneti. Da bi v dogajanje na portalu še bolj vključili avtorje vsebin, ki so v anketi 
sicer izrazili (glej prilogo 12), da bi bilo njihovo sodelovanje izredno časovno omejeno, 
predlagam mesečna gostovanja v spletnem dnevniku Videolectures.net. Za obdobje enega 
meseca bi avtorje in druge zanimive posameznike povabili k pisanju spletnega dnevnika, ki bi bil 
izpostavljen na skupnem prostoru skupnosti. Na ta način bi spodbudili povezovanje obeh 
javnosti, obenem pa bi avtorje spodbudili, da na portalu preživijo več časa. Vse opisano bi na 
različne načine spodbujalo člane skupnosti k medsebojni interakciji in povečevalo pripadnost 
skupnosti. 
 
Po zaključku druge faze, v kateri so dejavnosti usmerjene predvsem na spodbujanje 
komunikacije med člani, sledi prehod v tretjo fazo, ki jo je Andrews (2006, str. 65 – 68) 
poimenoval »Premik k trajnostnemu interaktivnemu okolju«. V zadnji fazi oblikovanja spletne 
skupnosti se morajo njeni upravljalci osredotočiti na osebno izkušnjo posameznika. Prvi korak je 
povezovanje članov v manjše skupnosti, podskupine. Članom bi lahko najprej ponudili 
združevanje po institucijah, katerim pripadajo. Predlagam tudi odpiranje podskupin 
poimenovanih po konferencah in drugih dogodkih, ki jih bo ekipa Videolectures.net posnela. Že 
ob napovedi dogodka bi se odprla skupina, v katero bi se vpisali vsi, ki bodo na dogodku 
prisotni. Na ta način bi člani dobili možnost, da se med sabo dogovorijo za fizična srečanja. 
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Fizična srečanja na konferencah bi organizirali tudi upravljalci spletnega mesta. Člane 
podskupine bi povabili na organizirano srečanje, npr. čajanko, katere namen bi bil fizični stik 
članov skupnosti, pogovor, odpiranje možnosti za nova sodelovanja in povezovanja. Z razvojem 
spletnega mesta bi se razvijala tudi fizična srečanja, ki bi jih lahko izkoristili za kratke 
predstavitve zanimivih spoznanj, življenjskih poti avtorjev, ipd.  
 
V okvir tretje faze spada tudi nadaljnji razvoj samega spletnega mesta. Aktivnosti bi usmerila v 
spodbujanje širjenja znanja in idej ter v medsebojno sodelovanje članov skupnosti. Na skupni 
prostor bi s tem namenom umestila rubriko e-učilnica (angl. Virtual Classroom). E-učilnica bi 
bila namenjena povezovanju študentov, medsebojni pomoči, razpravi, ipd. Cilj e-učilnice je 
postati nekakšna valilnica idej, kjer se bo izpolnil strateški cilj spletnega mesta (letno odkriti vsaj 
25 dobrih znanstvenih idej ali nadarjenih posameznikov). Na strani bi se nahajal uredniško-
pedagoški izbor predavanj, primernih za pričetek učenja določene teme. Poleg tega bi bili 
posnetki razdeljeni na temeljne in nadaljevalne. V okviru e-učilnice bi vsak član skupnosti dobil 
možnost prispevanja lastnih vsebin. Omogočen bi bil prenos lastnih videoposnetkov v učilnico. 
Tako bi neuveljavljeni posamezniki dobili možnost, da predstavijo svoje delo, ideje in pozovejo 
k sodelovanju druge člane skupnosti. Vendarle pa bi morali iti vsi posnetki pred javno objavo 
skozi uredniški odbor, ki bi neprimerne in nerelevantne vsebine zavrnil. Člani bi v e-učilnici 
dobili tudi možnost ustvarjanja e-enciklopedije, katere izredno dober primer je spletno mesto 
Wikipedia (http://www.wikipedia.org/). Člani bi v enciklopedijo prosto vnašali gesla, ki bi jih 
umestili po različnih področjih. Prvi cilj je, da se ustvari spletni vir, ki bo vseboval razlage 
ključnih pojmov v računalništvu, predvsem strojnem učenju. Poleg razlag pojmov bi se 
spodbujal vnos življenjepisov pomembnih posameznikov, opisov preteklih dogodkov, konferenc, 
člankov, ki so spremenili pogled na področje, ipd. Dolgoročni cilj je e-enciklopedijo razširiti na 
čim več znanstvenih področij. E-učilnica bi se aktivno povezala z rednimi letnimi Poletnimi 
šolami strojnega učena (angl. Machine Learning Summer School), na katerih se srečujejo 
študenti strojnega učenja, vključuje pa predavanja različnih strokovnjakov s tega področja. E-
učilnica bi postala virtualni prostor, kjer bi se udeleženci poletnih šol družili že pred samim 
začetkom in seveda tudi po zaključku šole. Dolgoročen cilj e-učilnice je povezovanje z 
univerzami. Seljenje vsebin na spet je trend, ki mu nekatere najbolj priznane univerze že sledijo, 
druge pa bodo k temu primorane v prihodnosti. E-učilnica bi ponujala hiperpovezave na spletna 
mesta univerz, ki že ustvarjajo video arhiv, tistim, ki tega še ne počnejo, pa bi uredniki spletnega 
mesta Videolectures.net ponudili gostovanje na njihovih spletnih straneh. Vsaka univerza bi 
dobila svojo podstran, na kateri bi bila po področjih umeščena predavanja z različnih fakultet. 
Zaključka tretje faze oblikovanja spletne skupnosti ne moremo enostavno določiti. Pomembno 
je, da skupnost nadaljuje svoj razvoj v smeri privabljanja novih članov in ponudbe novih 
ugodnosti ter aplikacij. 
 
K opisani strategiji oblikovanja spletne skupnosti naj dodam še nekaj napotil za vodenje 
skupnosti, ki sta jim več pozornosti namenila Kimova (2000) in Wachter s sodelavci (2000, str. 
481 - 487). Skupnost mora imeti prilagodljiva, a jasno izoblikovana pravila vodenja in 
sodelovanja v skupnosti. V ta namen priporočam izoblikovanje pravil sodelovanja na portalu, s 
katerimi bi se moral uporabnik ob registraciji v skupnost v celoti strinjati. Skupnost potrebuje 
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enotno vodenje, ki ga izvaja zadostno število moderatorjev. Ti srbijo, da se skozi čas ne izgubi 
fokus skupnosti ter za njeno rast in konstantno dodajanje novih, svežih aplikacij. Preden 
upravljavci spletnega mesta Videolectures.net pričnejo z izvajanjem aktivnosti oblikovanja 
spletne skupnosti, morajo sprejeti še dolgoročne odločitve o vodenju in upravljanju spletnega 
mesta, zagotoviti je potrebno zadostno tehnično podporo skupnosti ter dolgoročno izoblikovati 
poslovni model, ki bo omogočal preživetje spletne skupnosti brez zunanje finančne podpore.  
 
Ob koncu bi rada podala še nekatere druge predloge za izboljšanje spletnega mesta 
Videolectures.net, ki izhajajo iz mnenj in predlogov sedanjih uporabnikov in sem jih zbrala s 
pomočjo spletne ankete (glej Prilogo 10). Kar polovica sodelujočih je izrazila željo, da bi 
vsebine s spletnega mesta lahko prenesli tudi na svoj osebni računalnik, saj je trenutno 
omogočen zgolj ogled posnetkov neposredno na spletni strani. To mnogim, predvsem tistim s 
slabšo internetno povezavo, povzroča nemalo težav. Kar nekaj jih je zapisalo, da imajo 
največkrat čas za ogled posnetkov ravno takrat, ko povezave z internetom ne morejo vzpostaviti 
(npr. na letalu, ipd.). Menim, da možnost prenosa vsebin na računalnik ne bi vplivala na 
zmanjšanje obiska portala, pripomogla pa bi k izvrševanju poslanstva portala. Veliko 
komentarjev se je nanašalo tudi na format v katerem so videoposnetki trenutno na voljo ter 
probleme, ki se ob spremljanju pojavljajo uporabnikom Linux operacijskega sistema. Menim, da 
morajo upravljavci portala pritožbe preučiti ter nameniti več pozornosti tehnični podpori 
vsebinam. Kar nekaj pritožb se je nanašalo na tehnične težave, ki spremljajo posnetke, na primer 
slab zvok, neprimerno snemanje, manjkajoče dele predavanj, ipd. Skoraj četrtina sodelujočih je 
izrazila željo, da bi vsebine portala pokrivale več različnih področij, saj je usmeritev v 
računalništvo oz. strojno učenje več kot očitna. Predlagali so še sinhronizacijo vseh posnetkov z 
uporabljenimi prosojnicami, pripis datuma snemanja in objave posnetka, izboljšanje sistema 
iskanja, ki bo omogočal iskanje po dogodkih, spremembo navigacije iz slovenskega v angleški 
jezik, prevod spletnega mesta v španski jezik, izboljšanje Tickets sistema in, kot sem že omenila, 
izboljšanje interaktivnosti strani. Menim, da so ocene, mnenja in predlogi, ki so jih podali 
uporabniki spletnega mesta, najdragocenejši vir smernic za nadaljnji razvoj, ki jih morajo 
ustvarjalci spletnega mesta Videolectures.net vsekakor upoštevati. 
 
SKLEP 

Spletne skupnosti so pojav virtualnega prostora in so v zadnjem času doživele silovit razmah. 
Poznamo različne spletne skupnosti, na primer transakcijske, interesne, fantazijske, trenutno pa 
so priljubljene predvsem skupnosti, ki temeljijo na socialnem stiku, mreženju in povezovanju 
posameznikov. V diplomskem delu sem raziskovala, kako do oblikovanja spletne skupnosti 
sploh pride in kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da spletno mesto lahko postane skupni prostor 
pripadajoče spletne skupnosti. Izbrana teoretska poglavja sem aplicirala na spletno mesto 
Videolectures.net, ki deluje pod okriljem Inštituta Jožef Stefan, in bi lahko predstavljal osnovo 
spletne skupnosti raziskovalnega in akademskega sveta s področja računalništva.  
Da bi lahko podala konkretne smernice za razvoj spletnega mesta, sem opravila dve anketi, 
raziskala podobna spletna mesta ter analizirala statistiko obiskov portala. Ugotovila sem, da je na 
spletu kar nekaj spletnih mest, ki ponujajo video posnetke kakovostnih znanstvenih prispevkov, 
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med njimi pa je malo takih, ki bi pozornost namenjali oblikovanju spletne skupnosti. Obisk 
spletnega mesta Videolectures.net je v zadnjem letu stalno rasel, v zadnjem preučevanem 
mesecu (marec 2008) pa je spletno mesto v povprečju beležilo več kot 2.000 obiskov na dan. S 
spletno anketo med obiskovalci spletnega mesta sem ugotovila, da se jim zdi spletna stran zelo 
dobro oblikovana in funkcionalna, prav tako kot zelo dobro ocenjujejo pokrivanje različnih 
področij znanosti, ugled avtorjev in ponudbo podpornih vsebin. Slabše so ocenili možnosti za 
komunikacijo z drugimi obiskovalci spletnega mesta in avtorji. Nekateri so željo po večji 
interaktivnosti spletnega mesta izrazili tudi s predlogom na koncu ankete. Ker menim, da spletno 
skupnost Videolectures.net oblikujeta dve javnosti (obiskovalci spletnega mesta in avtorji 
vsebin), sem drugo anketo izvedla zgolj med avtorji prispevkov. Ugotovila sem, da so spletnemu 
mestu zelo naklonjeni, prav tako pa tudi spletni interakciji z drugimi avtorji in obiskovalci. 
Pravzaprav sodelovanje ovira le časovna stiska, saj so vsi poudarjali, da bi bil njihov prispevek v 
skupnost časovno precej omejen. Z aplikacijo Andrewsovega (2006, str. 65 – 68) modela 
oblikovanja spletne skupnosti namenjene specifičnemu občinstvu sem ugotovila, da je razvoj 
spletne skupnosti na spletnem mestu Videolectures.net v prvi fazi. To pomeni na stopnji 
povezovanja fizičnega in virtualnega sveta, grajenja zaupanja med uporabniki in zagotavljanja 
vsebine osredotočene na primarne interese uporabnikov.  
 
Na podlagi opravljenih analiz sem v sklepnem poglavju podala napotila za nadaljnjo oblikovanje 
spletne skupnosti na spletnem mestu Videolectures.net. Menim, da bi morali največ energije 
vložiti v zagotavljanje skupnega prostora skupnosti, ki bo članom ponujal dober pregled nad 
vsebinami v skupnosti in orodji za komunikacijo. Vsak član naj dobi možnost izoblikovanja 
profila ter dostop do čim več raznolikih komunikacijskih orodij. Za izboljšanje komunikacije 
med upravljalci in člani skupnosti lahko poskrbijo z uvedbo okrožnice. Naj poudarim, da bi bilo 
več pozornosti potrebno nameniti vključevanju avtorjev vsebin, katerim je potrebno jasno 
prikazati prednosti sodelovanja v skupnosti. Upravljalci skupnosti naj v naslednji stopnji razvoja 
spodbujajo srečevanje članov v fizičnem prostoru. Dolgoročno predlagam oblikovanje e-
učilnice, spletnega učnega prostora. E-učilnica bi bila namenjena povezovanju študentov, 
medsebojni pomoči, razpravi, itd. Vizija e-učilnice bi bila postati nekakšna valilnica idej, v 
okviru katere bi se izpolnil strateški cilj spletnega mesta Videolectures.net (letno odkriti vsaj 25 
dobrih znanstvenih idej ali nadarjenih posameznikov). K doseganju tega cilja pa bi pripomogle 
tudi vse ostale aktivnosti na portalu. Naj poudarim še, da je potrebo uspeh razvoja spletne 
skupnosti spremljati vzporedno z dodajanjem novih vsebin in orodij. Upravljalcem spletnega 
mesta Videolectures.net bi priporočila, da se v prihodnosti bolj poglobljeno lotijo raziskovanja 
uporabnikove izkušnje s samo spletno stranjo. Z izvedbo testov uporabnosti bi dobili veliko 
pomembnih informacij o primernosti oblikovanja spletnega mesta, njegovi funkcionalnosti ter 
druge, ki bi pomagale izoblikovati dolgoročno strategijo razvoja spletnega mesta. 
 
Na svetovnem spletu obstaja kar nekaj skupnosti, ki so se razvile na podlagi ponudbe video 
vsebin, vendar pa nisem odkrila nobene, ki bi povezovala člane na znanstvenem nivoju. Menim, 
da je spletno mesto Videolectures.net odlična osnova za oblikovanje take skupnosti. Za obstoj 
spletnega mesta pa zgolj dodajanje novih vsebin ni dovolj. Obiskovalcem je potrebno ponuditi 
več interaktivnosti, možnosti za soustvarjanje portala in prispevanje v skupnost. Obisk spletnega 
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mesta naj bo za uporabnike doživetje, saj se bodo le tako nanj redno vračali. Menim, da lahko 
spletno mesto Videolectures.net, s pravo strategijo razvoja in entuziazmom v skupini, ki spletno 
mesto upravlja, prestopi meje računalniških znanosti in postane skupnost, ki bo združevala 
raziskovalce, akademike in študente najrazličnejših znanstvenih področij. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Uporaba interneta na svetovni ravni 
 

Tabela 1: Podatki o uporabi interneta in številu prebivalcev po svetovnih regijah 

Regija 
Prebivalstvo v 

mio (ocena 
2007) 

Delež (%) 
svetovne 

populacije 

Uporabniki 
interneta v 
mio (2007) 

Delež (%) v 
prebivalstvu 

Delež (%) 
med 

uporabniki 

Rast (%) 
2000 - 
2007 

Afrika 941,2 14,2 44,4 4,7 3,4 882,7 
Azija 3.733,8 56,5 510,5 13,7 38,7 346,6 
Evropa 801,8 12,1 348,1 43,4 26,4 231,2 
Bližnji 
Vzhod 192,8 2,9 33,5 17,4 2,5 920,2 

Severna 
Amerika 334,7 5,1 238,0 71,1 18,0 120,2 

Latinska 
Amerika 569,1 8,6 126,2 22,2 9,6 598,5 

Avstralija 
Oceanija 33,6 0,5 19,2 57,1 1,5 151,6 

SKUPAJ 6.607,0 100,0 1.319,9 20,0 100,0 265,6 
Vir: Internet World Stats, Usage and Population Statistic, 2008. 

 
Priloga 2: Orodja elektronskega trženjskega komuniciranja 
 
Orodja elektronskega trženjskega komuniciranja (Belch & Belch, 2004, str. 492; Strauss, El-
Ansary & Frost, 2006, str. 318 – 345): 
 
Oglaševanje (angl. advertising) – trije glavni posredniki oglaševanja na internetu so: 

(1) Spletna pošta: avtomatski oglasi v okvirju sporočila (npr. Hotmail). 
(2) Mobilne tehnologije: zajema brezplačen prenos vsebin, vsebinsko oglaševanje, lokacijsko 

oglaševanje ter kratka SMS sporočila. 
(3) Spletna stran: oblike oglaševanja na spletnih straneh so precej raznolike. Nekatere 

vsebujejo zgolj tekst, druge sliko, zvok, grafiko, hiperpovezave, ipd. 
 

Odnosi z javnostmi (angl. public relations) se na internetu izvajajo pretežno z naslednjimi 
orodji: 

(1) Spletna stran: vsaka spletna stran je sama po sebi orodje za odnose z javnostmi, saj služi 
kot internetna brošura z informacijami o izdelkih, storitvah in podjetju oz. organizaciji.  

(2) Spletni dnevnik: dnevniki, ki jih pisci redno posodabljajo. Tržniki jih uporabljajo, da 
uporabnike spleta pritegnejo k obisku strani. 

(3) Skupnost: mnogo spletnih strani gradi skupnost z odpiranjem klepetalnic, forumov in 
organizacijo spletnih dogodkov.  

(4) Spletni dogodek: organizirani z namenom vzbuditi zanimanje in pritegniti obiskovalce na 
stan. Podjetje Victoria's Secret (http://www.victoriassecret.com/) je to storilo s prenosom 
moderne revije na spletu, Land Rover (http://www.landrover.com/global/default.htm) 
omogoča spremljanje avtomobilske dirke, podjetja pa lahko organizirajo tudi seminarje, 
učne ure, diskusije na spletu.  
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Pospeševanje prodaje (angl. sales promotion) ne pripomore zgolj k večji prodaji, temveč tudi k 
večjemu obisku strani, daljšim obiskom ter pogostejšemu vračanju na stran: 

(1) Kuponi: največkrat posredovani preko e-pošte. 
(2) Vzorci: demo verzije programskih rešitev, brezplačen prenos datotek, nekaj deset 

sekundni izseki pesmi, nekajdnevni brezplačni dostop do spletnih izdaj časopisov, ipd. 
(3) Tekmovanja, stave, igre. 

 
Neposredno trženje (angl. direct marketing communications): 

(1) E-pošta: 22% vsebine nabiralnika povprečnega uporabnika interneta je povezane s 
trženjem, od česa je polovica nezaželene pošte. Organizacije se poslužujejo list s 
spletnimi naslovi, ki jih pridobijo na različne načine. 

(2) Trženje z dovoljenjem: uporabniki morajo dovoliti pošiljanje informacij, potrditi, da jih 
stvar zanima, ipd. 

(3) Mrežno trženje: lahko mu rečemo tudi trženje »od ust do ust« (word of mouth), ki se na 
internetu izvaja s posredovanjem pošte, ustvarjanjem povezav, ipd. 

(4) Sporočila: gre za sporočila, ki jih uporabnik dobi izredno preprosto, na primer v obliki 
pojavnih oken na računalniku, v SMS nabiralnik in preko drugih aplikacij za instantno 
komuniciranje. 

(5)  Lokacijsko trženje: z uporabo GPS (Global Positioning System) tehnologije so sporočila 
prilagojena glede na uporabnikovo geografsko lokacijo. 

 
Osebna prodaja (angl. personal selling) po definiciji vsebuje osebni stik in je zato ne moremo 
aplicirati na internetne tehnologije. 
 
Priloga 3: Izbor opisov, mnenj, komentarjev o Videolectures.net 
 

(1) del.icio.us, 16.5.2008 – povezava shranjena 1681x (del.icio.us, 2008) 
 
– large collection of computer science lectures, plus a bit of noam chomsky for leavening 
– Intercambia ideas y comparte conocoimiento en este estupendo portal de doctas conferencias 
– Interesante portal, similar al TED que ya presentamos, pero más abierto, y más académico. 

Tiene una componente social de valoración de las charlas similar al de Flickr o YouTube. Muy 
sesgada a ciencias de la computación y matemáticas. 

– para compartir conferencias 
– Free on-demand educational video lectures from world's leading and prominent scientists, 

research institutions, EU research projects. 
– A good collection of videotaped talks with integrated slides. 
– verkar bra för att hitta lektioner online 
– database of academic lectures 
– The portal is becoming a major reference video training material repository and dissemination 

channel for academic researchers all around the world. Following the ideas to network with 
other similar initiatives, new frameworks and plans are being prepared 

– A large set of video lectures available for free (à la YouTube) in all areas of science. 

– 好多会议论文和讲义的下载。很棒的网站！ 
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– Free access to high-quality scientific video lectures. 

– 各種動画レクチャー。AI系が多い? [[http://www.wsdm2008.org/ 

Web検索コンファレンス]]の動画も。 

– Website that hosts academic talks / lectures on mainly scientific topics 

– いろいろな勉強用の動画 

– VideoLectures is an innovative new website that allows users to upload and share streaming 
video of lectures they feel discuss an important topic. From machine learning to stochastic 
modeling, this website represents the future in e-learning. 

– Wissenschaftliche Vorträge etc. als Video-Streams 
– excelente lectures excelente layout de pagina 
– The lectures are usually technical with video and in very good quality with user ratings 
– conferencias en video de procesamiento de imagenes, aprendizaje de máquina, modelos 

bayesianos aplicados a visión por computador, etc, etc, etc.. muy bueno 
 

(2) Mnenja z blogov 
 

1. Wahlau: Online video lectures 
Ever found hard to read some online slides given in different tutorials or conferences, and missed 
the talk because of busy schedule or expensive conference fees? Today i came across a site that 
might change things a little. Videolectures feature lecture talks on many computer science 
related topics, with video and slides together (maybe not all). I find this extremely useful, 
because most of the time the talks' slides contain only the important points, and reading them 
does not really tell you much. 
I personally will start listening to some lectures starting from tomorrow - got many things to 
learn and i find some of the lectures pretty good and informative. Of course they are not 
everything i need, but i do think it is a good start […] (Online video lectures, Wahlau's online 
hut, 2008).  
 

2. Dan Colman: Video Lectures for the Science Mind 
We talk a good deal here about free university courses and lectures, and mostly we end up 
talking about the humanities. But here’s a good excuse to talk about the sciences, and 
particularly about computer science. A project started in Slovenia, Videolectures.net provides 
“free and open access of high quality video lectures presented by distinguished scholars and 
scientists at the most important and prominent events…” Among the most popular lectures, 
you’ll find lectures along these lines: Fuzzy Logic, Where the Social Web Meets the Semantic 
Web, and an Interview with Tim Berners Lee. But, you’ll also stumble upon a few non-scientific 
talks given by some well known names. Take for example Noam Chomsky (Force, law and the 
prospects of survival) and Umberto Eco (On The History of Ugliness). 
For more university content, visit our University Podcast Collection and our list of Free Online 
Courses, which includes a good deal of scientific content. Also see our Science Podcast 
Collection (Video Lectures for the Science Mind, Open culture, 2008). 
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3. Stefenitely: Lecture notes from class 

[… ] Another useful site: www.videolectures.net 
Too much choice can be a limitation. Sometimes less is more. 
Videos work different than ‘live’ lectures. It is a flat image of a presentation, which is much 
more engaging ‘live’ (you’re part of it). But video’s are great for people with attention problems 
that need to do something else from time to time. That makes video (especially in Viddler with 
the possibility of an outline or tags) more like text, since you can review stuff. Under some 
conditions you can slow video down. Videos are very good in teaching ‘how to do…’ (Lecture 
notes from class, Stefenitely, 2008).  
 

4. Zaidlearn: Free Video Lectures From The World's Top Scientists! 
[..] REFLECTION! 
If you have broadband access and you are passionate to learn from some of the World's leading 
and prominent scientist (according to the site), this is certainly a stimulating place to watch them 
share their ideas, experiences and knowledge (+1800 lectures). Yes, you can even find Noam 
Chomsky discussing Force, law and the prospects of survival. As for me, I prefer the Interviews 
section, where I can even enjoy watching an interview with Tim Berners-Lee, the inventor of the 
World Wide Web (WWW). If you are hungry for lectures in the field of Computer Science 
(+500), you are going to love this site, though if your passion is in the areas of Environment, 
Science, Society , Arts, Business, Computers you might be disappointed (for now), as the lecture 
collections are quite limited. Then again, I suppose the collections will continue to grow, so you 
never know :) (Free Video Lectures From The World's Top Scientists!, ZaidLearn, 2008). 
 

5. Greentheo: The internet is Awesome 
[…] Right at this moment I am watching a live lecture on Machine Learning by a German 
professor in Tuebingen, Germany. The awesome thing about it is that the picture is very clear 
and the audio very clear. Furthermore there is almost no skipping, pausing or buffering 
problems. It is like being in the next room and watching it via closed circuit tv. Amazing! This 
live lecture comes from a site, http://www.videolectures.net which has quite a few video lectures 
on a range of subjects, though the majority are on computer science/machine learning topics 
(The internet is Awesome , greentheo, 2008).  
 

6. Corcoles: Like YouTube. For lectures! 
Amazing new service I found today: VideoLectures is “YouTube for lectures”, and could 
become an AMAZING resource easily… To get a taste try, for example, Where the Social Web 
Meets the Semantic Web. Amazing. Now they’re lacking an easy way to embed lectures in one’s 
own homepage,à la YouTube… (and RSS feeds, and tagging, and rating, and… ;-) ) (Like 
YouTube. For lectures!, [L'n'T], 2008). 
 

(3) Komentarji na Videolectures.net 
 

7. Greg, 12. maj 2008: 
That's not really a player problem but people preparing this streaming... We are wasting time 
here.... Shame, was looking for lecture on this (Bayesian Learning, Videolectures.net, 2008). 
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8. Sergiu Goschin, 13. marec 2008: 

Hello, I would first like to thank you for your effort. It is fantastic that you invest time in 
maintaining this site. It is a very good complement to the numerous books and written tutorials 
on advanced topics. 
I am personally interested in Artificial Intelligence and naturally I am very satisfied since the 
emphasis is mainly on these type of lectures. My personal benefit consisted in quickly getting 
introductory information linked to many sub-domains of AI and Machine Learning. 
It would be a good idea if you could attract passionate people from other domains that could do 
similar things for their areas of expertize. 
Best regards, 
Sergiu Goschin (The impact of the VideoLectures.NET project, Videolectures.net, 2008).  
 

9. Oleg Sakharov, 7. februar 2008: 
Very very nice lectures! Really looks like you are in a university sitting and hearing all this stuff. 
Easy understandable and good presented. This site is amazing! I'd recommend it for all! (Fuzzy 
Logic, Videolectures.net, 2008). 
 

10. Vinh, 13. november 2007: 
Its hard for mac/linux users which don't have windows media player available. Do I have to buy 
windows now to watch? It's ironical in a way. Exchange Ideas and Share Knowledge...but only if 
you run windows (Fuzzy Logic, Videolectures.net, 2008). 
 

11. mohamed.fezari@uwe.ac.uk, 20. oktober 2007: 
theses lectures are veri interesting for african and midle-east researchers who can niot attend 
conferences in USA or EUrope 
Many Thanks (Fuzzy Logic, Videolectures.net, 2008). 
 

12. Mk, 18. september 2007: 
Hearing the speaker voice could improve the usability of the video lecture (Learning with 
Kernels, Videolectures.net, 2008). 
 

13. Roman, 28. avgust 2007: 
Mmh.... part 1, 3 and 4... I miss one? Where is it? (Introduction to kernel methodes, 
Videolectures.net, 2008). 
 

14. Teresa, 20. julij 2007: 
The lesson I was waiting for too :) Glad to have found it! May I ask some questions? (Fuzzy 
Logic, Videolectures.net, 2008). 
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Priloga 4: Poročilo o obiskih Ted.com, SciVee.tv in Videolectures.net s strani Compete.com 
 

Slika 1: Poročilo o obiskih za spletna mesta Ted.com, Scivee.tv in Videolectures.net za obdobje april 2007 – april 
2008 

 
Vir: Compete, 2008. 

Slika 2: Poročilo ogledov strani na obisk za spletna mesta Ted.com, SciVee.tv in Videolectures.net za obdobje april 
2007 – april 2008 

 
Vir: Compete, 2008. 
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Priloga 5: Analiza spletni mest Ted in SciVee z vidika oblikovanja spletne skupnosti 
 
Spletni mesti Ted in SciVee sem podrobneje analizirala z vidika empiričnih dognanj iz literature 
oblikovanja spletne skupnosti, ki je predstavljena v poglavju 3.2.1 tega diplomskega dela. Strani 
bom obravnavala po 9 ključnih načelih za oblikovanje spletne skupnosti, ki jih je postavila Amy 
Jo Kim (2000) ter po Freisnovih (2004, str. 23 – 24) 5 strjenih napotilih za uspešno oblikovanje 
skupnosti. 
 
Ted 
Prvo načelo oblikovanja spletne skupnosti po Kimovi (2000) je dobro definiran namen 
skupnosti. Spletno mesto Ted ima svoje poslanstvo izredno dobro definirano – širjenje idej, ki si 
to zaslužijo. Poleg tega obiskovalce neposredno spodbujajo, naj jim pri uresničevanju poslanstva 
pomagajo. Na strani tako najdemo spisek 10 idej, kako širiti sporočila govorov, ki so objavljeni 
na strani. Obiskovalce spodbujajo, naj pošljejo sporočilo s povezavo na posnetek svojim 
prijateljem, naj vsebine objavijo v svojih spletnih dnevnikih, pokažejo zanimiv posnetek 
sodelavcem v času kosila, ali pa preprosto organizirajo tedenska srečanja, kjer bi po ogledu 
govora nadaljevali razpravo na obravnavano temo. Skupni prostor, ki ponudi pregled nad 
vsebino in orodji za komunikacijo je kar vstopna stran spletnega mesta. Tam obiskovalec dobi 
izredno dober pregled nad vsebino, manj očitna pa so orodja za komunikacijo (glej Sliko 3 in 
Sliko 4 na str. 14). Povezave na podstrani, ki članom omogočajo povezovanje, so skrite v 
desnem zgornjem kotu strani. Neregistriran uporabnik ima na izbiro gumba »Joining Ted« in 
»Sign in«, klik na povezavo »Member profiles« pa ga opozori, da mora biti za ogled profilov 
registriran uporabnik. Ko se uporabnik prijavi v sistem mu postaneta vidna dva dodatna gumba, 
in sicer »My account« in »My profile«. To zajema tudi napotilo o določanju vlog – novi 
obiskovalci imajo omejen dostop do skupnosti, redni člani pa si s članstvom pridobijo dodatne 
ugodnosti. Stran pozna tudi drugi nivo članstva in sicer člane Ted konference, ki s članstvom 
pridobijo še več dodatnih ugodnosti. Uporabnik ima torej možnost, da si izoblikuje svoj profil. 
Njegova izdelava je, tako kot to naroča Kim (2000), enostavna in zabavna. Uporabnikov profil je 
razdelen na štiri sekcije: osnovni profil »Profile Main«, biografija »Full Bio«, najljubši (tema, 
govor, avtor, član) »Favorites« in komentarji »Comments«. Oblikovanje profila je zabavno, saj 
spremno besedilo uporabnika intuitivno vodi do profila, ki o članu pove veliko. Poleg osnovnih 
kontaktnih in poklicnih podatkov lahko na profil naložimo 5 svoji slik. Sistem nam nato ponudi 
različne značke, katere lahko izberemo za svoj opis, kot na primer »Blogger«, »Brainstormer«, 
»Care taker«, »Global soul«, »Student«, ipd., vnesemo pa lahko tudi svoj življenjepis, dolg do 
5.000 znakov. Na koncu dobimo spodbudo, da o sebi povemo še več, z dopolnjevanjem povedi, 
ki se začno z »I'm passionate about...«, »An idea worth spreading«, »Talk to me about«, »People 
don't know I'm good at...« in »My Ted story«. Kim (2000) poudarja tudi pomen organizacije 
različnih spletnih dogodkov in vzdrževanje relevantne vsebine. Upravljalci Teda tedensko 
dodajajo nove vsebine na katere uporabnike opozorijo z okrožnico v kateri povzamejo idejo 
izpostavljenih videov ter dodajo neposredno povezavo na posnetek. Obenem na spletni strani 
komunicirajo nekatere druge dogodke, pred kratkim je bil aktualen dogodek Pangea Day, 
trenutno pa komunicirajo projekt Next Einstein ter eksperiment BigVIZ, ki se oba povezujeta z 
idejo in poslanstvom spletnega mesta Ted. Uporabniki nimajo možnosti oblikovanja podskupin, 
razen v smislu pripadnosti skupini glede na enake karakteristike v profilu, npr. člani iz Slovenije, 
člani, ki so se opredelil z značko »Blogger«, člani, ki pripadajo isti organizaciji, ipd. Ted 
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vsekakor spodbuja povezovanje z resničnim svetom (že z napotki, kako naj jim člani pomagajo 
uresničevati njihovo poslanstvo) in srečanja v živo, saj vsako leto organizira Ted konferenco, 
udeležbo katere morajo člani sicer plačati (za članstvo na konferenci je potrebno plačati 6.000 $). 
Pravila vedenja v skupnosti so jasno, a ne prestrogo, zapisana na podstrani »Terms of Use«, kjer 
med drugim pišejo, naj se člani izogibajo žalitvam, neprimernim imenom in obscenosti ter 
obenem poudarjajo, da je na drugi strani humor dobrodošel. Na podstrani »Privacy Policy« pa so 
zapisana osnovna načela vodenja skupnosti, kar je prav tako en od elementov oblikovanja 
skupnosti. 
 
Podobno lahko tvorjenje spletne skupnosti Ted potrdim tudi z aplikacijo na napotke za 
oblikovanje spletne skupnosti, ki jih daje Friesen (2004, str. 23 – 24). Člani so vsakodnevno v 
medsebojni interakciji, največ v obliki komentiranja posnetkov in spletnih dnevnikov, lahko pa 
si pošljejo tudi zasebno sporočilo. Skupni interes uporabnikov je jasen – zanimajo jih podobne 
teme, obenem pa si želijo o njih razpravljati, razširiti obzorja in navezati stik s podobno 
mislečimi. Zaupanje si upravljalci ustvarjajo z jasno izraženim namenom skupnosti, pa tudi z 
jasno politiko varovanja osebnih podatkov in spodbujanjem članov, naj v skupnosti sodelujejo s 
svojo resnično identiteto. Prav tako je pomembno spodbujanje in ohranjanje fizičnega stika med 
člani, ki se v primeru Teda vrši vsakoletno na konferenci. Ta je tudi odraz izvrševanja napotila 
»misli globalno, ravnaj lokalno«.  
 
Na podlagi opisanega lahko trdim, da na spletnem mestu Ted obstaja spletna skupnost, saj so 
ustvarjalci spletne strani že zadostili vsem napotilom za oblikovanje skupnosti. Skupnost 
trenutno šteje 63.547 registriranih članov, ki so dnevno v interakciji. Ted je primer dobre osnove 
za oblikovanje skupnosti. Menim, da sta ključnega pomena obrazec za oblikovanje osebnega 
profila, ki je enostaven, zabaven in jasno posreduje vrednote skupnosti, ter možnost ogleda 
seznama članov, ki da novemu članu občutek domačnosti in pripadnosti. Člani imajo sicer na 
voljo malo orodij za komunikacijo (zgolj komentiranje posnetkov ter zasebna sporočila), 
pripadnost pa ustvarjalci gradijo z vsemi podpornimi aktivnostmi (spletni dogodki, okrožnice, 
fizični dogodki) ter z odkritim odnosom do članov skupnosti. 
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Slika 3: Vstopna stran spletnega mesta Ted.com 

 
Vir: Ted.com, 2008. 

 

Slika 4: Vstopna stran skupnosti spletnega mesta Ted.com 

 
Vir: Ted.com, 2008. 
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SciVee 
Namen spletnega mesta SciVee je zelo dobro opredeljen. Raziskovalce želijo spodbuditi k objavi 
video posnetkov, ki služijo kot podpora njihovemu znanstvenemu članku. Ostali obiskovalci na 
ta način dobijo vpogled v raziskovalno delo avtorja, obenem pa so povabljeni k razpravi o delu 
oz. raziskovanem področju, bodisi preko komentiranja, razprave na oglasnih deskah ali v 
spletnih dnevnikih. Vstopna stran spletnega mesta je mesto, ki ponudi dober pregled nad 
vsebino, z izpostavljanjem nekaterih posnetkov, ter nad orodji za komunikacijo, z 
izpostavljanjem nedavnih razprav in zapisov v spletnih dnevnikih (glej Sliko 5 in Sliko 6 na str. 
17 – 18). Stran uporabniku ponuja oblikovanje osebnega profila. Na voljo ima objavo slike, 
kontaktnih podatkov, opis področja raziskovanja, delovnih izkušenj in osebni opis ter seznam 
publikacij, v katerih je že objavil svoj prispevek. Izoblikovanje profila je enostavno, ni pa 
zabavno, saj bolj spominja na izpolnjevanje uradnega obrazca. Ustvarjalci spletnega mesta 
posebnih spletnih dogodkov ne organizirajo, njihov prispevek je izpostavljanje vsebin na prvi 
strani. Vloge v skupnosti so razdeljene običajno – registrirani člani imajo na razpolago veliko 
več možnosti za sodelovanje, kot neregistrirani obiskovalci. Vpis je potreben za objavljanje 
video posnetkov, njihovo komentiranje ter za vstop v sekcijo »Community«, ki nadalje ponuja 
strani »My communities«, »Discussions«, »Blog« in »My Media«. Članstvo omogoča 
komunikacijo z drugimi uporabniki in ogled njihovih profilov. Člani imajo proste roke pri 
oblikovanju podskupin in so jih do sedaj ustvarili že več kot 70. Združujejo se v manjše 
skupnosti, največkrat na podlagi skupnega področja zanimanja. Povezovanja z resničnim svetom 
in spodbujanja srečanj v živo trenutno še ni moč zaznati. Precej stroga pravila vodenja 
sodelovanja v skupnosti so podana pod zavihkom »Terms« in jih z vpisom sprejme vsak 
uporabnik. 
 
Po Friesnu (2004, str. 23 – 24) spletno mesto SciVee najbolje zadosti prvemu napotilu 
oblikovanja skupnosti »Interakcija spremeni množico v skupnost«. Članom je na voljo veliko 
število različnih orodij s katerimi lahko komunicirajo, od najbolj osnovnega komentiranja 
posnetkov, do pisanja spletnih dnevnikov in ustvarjanja podskupnosti. Obenem lahko avtorji 
posnetkov prispevajo mnogo dodatnih vsebin, ki so pomembne za razumevanje njihovega dela. 
Interes skupnosti je dobro opredeljen. Združuje ljudi, predvsem s področja naravoslovnih 
znanosti, ki bi svoja dognanja radi delili z drugimi ter tiste, ki se za delo drugih zanimajo. 
Ustvarjalci skupnosti si želijo pridobiti zaupanje uporabnikov z jasnim posredovanjem načina 
delovanja skupnosti, njenega namena in pravili delovanja. Na strani najdemo tudi video, v 
katerem eden izmed ustanoviteljev skupnosti poda nekatere ključne informacije ter kratek 
pregled možnosti, ki jih ima uporabnik spletnega mesta na voljo. Četrtemu napotilu, naj skupnost 
ne bo zgolj virtualna, SciVee ne zadosti, saj še ni poskrbel za interakcijo zunaj spletnega 
prostora. Zadnje pravilo »Misli globalno, ravnaj lokalno« izpolnjujejo s povezovanjem z 
bližnjimi institucijami (Public Library of Science, San Francisco in San Diego Supercomputer 
Centre). 
 
Iz analize lahko zaključim, da je skupnost na spletnem mestu SciVee v veliki meri že osnovana. 
Ustanovitelji so zadostili vsem virtualnim pogojem z izjemo organiziranja spletnih dogodkov, 
manjka pa jim povezovanje virtualnega in fizičnega sveta. V primeru SciVeeja bi rada 
izpostavila množico orodij za komuniciranje, ki so članom skupnosti na voljo. Hitro in enostavno 
lahko najdejo člane s podobnimi interesi in področji delovanja. Kljub vsem ponujenim 
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možnostim pa skupnost ni pretirano aktivna. Stanje lahko razložim s faktorjem socialnosti, ki po 
Preecovi (2001, str. 350 – 353) določa uspeh oz. neuspeh spletne skupnosti. Delež aktivnih 
uporabnikov na strani očitno še ni dosegel kritične mase, ki bi bila potrebna za uspešno 
delovanje spletne skupnosti. 
 

Slika 5: Vstopna stran spletnega mesta SciVee.tv 

 
Vir: SciVee.tv, 2008. 
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Slika 6: Vstopna stran skupnosti spletnega mesta SciVee.tv 

 
Vir: SciVee.tv (http://www.scivee.tv/community), 2008. 

 
Priloga 6: Prevod in razlaga pojmov uporabljenih v analizi z Google Analytiscom 
 
(1) Absolute Unique Visitors – Število obiskovalcev: število posameznih obiskovalcev v 

časovnem obdobju. V obdobju je obiskovalec, na principu piškotkov, štet zgolj enkrat. 
(2) Average Pageviews, Pages/Visit – Povprečno število strani na obisk: povprečno število 

strani, ki si jih obiskovalec ogleda med enim obiskom. 
(3) Average Time on Site – Povprečen čas na strani: povprečen čas trajanja posameznega 

obiska 
(4) Bounce Rate – Stopnja odboja: Odstotek obiskov, med katerimi se je naložila le ena stran 

oz. obiskov, ko obiskovalec zapusti stran z vstopne strani obiska. 
(5) Direct Traffic – Neposredni promet: neposredni promet predstavljajo obiski, ki so se 

zgodili z neposrednim vnosom naslova strani v iskalnik ali s klikom na zaznamek v 
iskalniku. 

(6) Keywords – Ključne besede: besede relevantne za spletno stran. Preko ključnih besed 
iskalniki uporabnika napotijo na določeno spletno stran.  

(7) Length of Visit – Trajanje obiska: čas trajanja posameznega obiska. 
(8) New Visits – Novi obiski: delež novih obiskov, obiskov obiskovalcev, ki prej na strani še 

niso bili. 
(9) Pageviews – Število ogledov strani: ogled stani se zgodi, ko se posamezna stran naloži v 

iskalniku. Nalaganje spletne strani se sproži s klikom. 
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(10) Referring Sites – Posredne strani: spletne strani s katerih je obiskovalec prišel na 
preučevano stran. Prehod se največkrat zgodi s pomočjo hiperpovezave, ki iz ene strani na 
drugo vodi s klikom. 

(11) Search Engines – Iskalniki: program za iskanje po svetovnem spletu. 
(12) Visits – Število obiskov: obisk določa obdobje, v katerem med obiskovalčevim iskalnikom 

in spletno stranjo poteka interakcija. Obisk se konča, ko obiskovalec zapre iskalnik oz. 
spletno stran ali ko je na strani neaktiven več kot 30 minut.  

 
Priloga 7: Dodatni izračuni z uporabo podatkov Google Analytics 
 

(1) Izračun števila opravljenih obiskov enega obiskovalca v marcu 2007 in marcu 2008 
 
Marec 2007:  
Število obiskovalcev = 11.751 
Število obiskov = 16.014 
Število opravljenih obiskov na obiskovalca = št. obiskov / št. obiskovalcev = 16.014 / 11.751 = 
1,36 
 
Marec 2008:  
Število obiskovalcev = 42.165 
Število obiskov = 62.578 
Število opravljenih obiskov na obiskovalca = št. obiskov / št. obiskovalcev = 62.578 / 42.165 = 
1,48 
 

(2) Izračun povprečnega števila ogledov strani na aktivni obisk 
 
Število ogledov strani = 1.722.351 
Število obiskov = 466.249 
Stopnja odboja = 50,98 % 
Aktivni obiski → obiski z ogledi več, kot ene strani 
Neaktivni obiski → obiski z ogledom, odprtjem zgolj ene strani 
Število aktivnih ogledov strani → število ogledov strani, ki so se zgodili med aktivnimi obiski 
 
Število aktivnih obiskov = 466.249 * (1 - 0,5098) = 228.555,26 
Število neaktivnih obiskov = št. vseh obiskov – št. aktivnih obiskov = 466.249 - 228.555,26 = 
237.693,74 
Število aktivnih ogledov strani = št. vseh ogledov strani – št. neaktivnih obiskov = 1.722.351 – 
237.693,74 = 1.484.657,26 
Povprečno število ogledov strani na aktivni obisk = število aktivnih ogledov strani / število 
aktivnih obiskov = 1.484.657,26 / 228.555,26 = 6,50 
 
Vir: Lastni izračuni po podatkih servisa Google Analytics, 2008. 
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Priloga 8: Analiza obiskov in obiskovalcev v obdobju 1.3.2007 – 31.3.2008 
 

Tabela 1: Podatki o globini obiska za stran Videolectures.net 
Globina obiska Število obiskov Delež vseh obiskov 

1 stran 237.675 50,98 % 
2 strani 70.041 15,02 % 
3 strani 40.883 8,77 % 
4 strani 24.478 5,25 % 
5 strani 18.149 3,89 % 
6 strani 12.690 2,72 % 
7 strani 10.303 2,21 % 
8 strani 7.886 1,69 % 
9 strani 6.337 1,36 % 
10 strani 4.960 1,06 % 
11 strani 4.275 0,92 % 
12 strani 3.483 0,75 % 
13 strani 3.039 0,65 % 
14 strani 2.425 0,52 % 
15 strani 2.217 0,48 % 
16 strani 1.807 0,39 % 
17 strani 1.611 0,35 % 
18 strani 1.345 0,29 % 
19 strani 1.250 0,27 % 
20 ali več strani 11.395 2,44 % 

Vir: Google Analytics, 2008. 

 
Tabela 2: Podatki o trajanju obiska za stran Videolectures.net 
Trajanje obiska Število obiskov Delež vseh obiskov 

0 – 10 sekund 257.364 55,20 % 
11 – 30 sekund 29.069 6,24 % 
31 – 60 sekund 26.234 5,63 % 
61 – 180 sekund 49.228 10,56 % 
181 – 600 sekund 51.423 11,03 % 
601 – 1.800 sekund 39.604 8,49 % 
1.801 ali več sekund 13.300 2,85 % 

Vir: Google Analytics, 2008. 

 
Tabela 3: Karakteristike posameznih tipov obiskov na strani Videolectures.net 

Tip obiska % obiskov Povp. število strani na 
obisk Povp. čas na strani Stopnja 

odboja 
Neposredni obiski 22,75 4,22 4' 54'' 44,49 % 
Posredni obiski 25,26 4,13 4' 45'' 42,16 % 
Obiski z iskalnikov 51,98 3,25 3' 13'' 58,09 % 

Vir: Google Analytics, 2008. 
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Tabela 4: Specifikacija posameznih virov obiska na strani Videolectures.net 
Mesto Posredne strani Iskalniki Ključne besede 
1 stumbleupon.com google video lectures 
2 freescienceonline.blogspot.com najdi videolectures 
3 en.wikipedia.org yahoo presis 
4 seminars.ijs.si live videolectures.net 
5 del.icio.us msn prevajalni sistem 
6 oregonstate.edu search video lecture 
7 pascal-network.org aol gaussian process 
8 aaai.org altavista adaboost 
9 google.com ask videolecture 
10 mail.google.com netscape hdtv 
Skupaj 3.702 21 78.713

Vir: Google Analytics, 2008. 

 
Tabela 5: Pregled najpopularnejše vsebine na strani Videolectures.net 

Mesto URL (http://videolectures.net) Ogledi Absolutni 
ogledi 

Povp. čas na 
strani 

1 / 212.789 139.629 1' 19''
2 /site/list/top/ 53.749 37.136 1' 02''
3 /Top/Computer_Science/ 35.089 21.188 0' 25''
4 /site/list/latest/ 32.565 24.139 0' 53''
5 /Top/ 27.396 17.057 0' 17''
6 /site/list/tutorials/ 24.649 19.205 0' 55''
7 /bootcamp07_keller_bss/ 19.157 14.567 3' 11''
8 /mlss06tw_roweis_mlpgm/ 17.031 12.770 3' 06''
9 /Top/Computer_Science/Machine_Learning/ 15.629 96.48 0' 57''
10 /site/list/authors/ 13.490 95.91 0' 54''

Vir: Google Analytics, 2008. 

 
Tabela 6: Države, iz katerih prihajajo obiskovalci spletnega mesta Videolectures.net po številu obiskov 
Mesto Država Število obiskov Povp. število strani na obisk Povp. čas na strani 

1 ZDA 114.228 3,39 3' 42''
2 Slovenija 69.784 4,30 4' 01''
3 Velika Britanija 28.205 3,74 3' 51''
4 Nemčija 24.362 4,09 4' 34''
5 Indija 18.481 3,43 3' 47''
6 Kitajska 17.521 3,88 5' 27''
7 Francija 15.273 3,84 4' 15''
8 Kanada 14.890 3,49 4' 16''
9 Japonska 13.099 3,50 4' 05''
10 Italija 10.770 3,81 3' 48''
11 Španija 8.299 3,90 4' 15''
12 Nizozemska 7.532 3,85 4' 11''
13 Avstralija 7.197 3,59 4' 14''
14 Južna Koreja 5.928 4,38 4' 55''
15 Turčija 5.264 3,62 3' 33''
16 Švica 4.790 3,87 3' 59''
17 Poljska 4.302 3,29 3' 13''
18 Singapur 4.236 3,80 4' 34''
19 Avstrija 4.227 3,56 3' 51''
20 Tajvan 4.179 3,38 3' 37''

Vir: Google Analytics, 2008. 
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Tabela 7: Države, iz katerih prihajajo obiskovalci spletnega mesta Videolectures.net po ogledanih straneh na obisk 
Mesto Država Povp. število strani na obisk Število obiskov Povp. čas na strani 

1 Nikaragva 7,31 16 13' 37''
2 Bahami 6,96 26 8' 22''
3 Nova Kaledonija 6,33 3 4' 37''
4 Mavretanija 6,00 1 7' 29''
5 Tunizija 5,22 351 7' 10''
6 Ciper 5,13 206 4' 56''
7 Afganistan 4,75 4 4' 05''
8 Šri Lanka 4,57 489 5' 57''
9 Malta 4,55 261 4' 33'
10 Južna Koreja 4,38 5.928 4' 55''
11 Slovenija 4,30 69.784 4' 01''
12 Maroko 4,26 390 6' 16''
13 Irak 4,21 19 3' 59''
14 Izrael 4,13 3.907 4' 02''
15 Danska 4,11 1.840 4' 16''
16 Honduras 4,11 19 3' 20''
17 Nemčija 4,09 24.362 4' 34''
18 Portugalska 4,02 2653 3' 54''
19 Bermuda 4,00 4 3' 15''
20 Angola 4,00 1 3' 48''

Vir: Google Analytics, 2008. 
 
Tabela 8: Države, iz katerih prihajajo obiskovalci spletnega mesta Videolectures.net po povprečnem času trajanja 

obiska 
Mesto Država Povp. čas na strani Število obiskov Povp. število strani na obisk 
1 Nikaragva 13' 37'' 16 7,31
2 Paragvaj 9' 18'' 60 3,75
3 Bahami 8' 22'' 26 6,96
4 Reunion 8' 12'' 18 2,72
5 Mavretanija 7' 29'' 1 6,00
6 Tunizija 7' 10'' 351 5,22
7 Maroko 6' 16'' 390 4,26
8 Oman 6' 11' 66 3,65
9 Slonokoščena obala 6' 07'' 37 3,97
10 Šri Lanka 5' 57'' 489 4,57
11 Kazahstan 5' 56'' 36 3,44
12 Mali 5' 48'' 8 2,63
13 Kitajska 5' 27'' 17.521 3,88
14 Fidži 5' 23'' 11 2,64
15 Ekvador 5' 19'' 94 3,10
16 Monako 5' 16'' 39 2,41
17 Alžirija 5' 04'' 331 3,81
18 Sudan 5' 02'' 184 3,79
19 Ferski otoki 5' 01'' 64 3,47
20 Urugvaj 4' 56'' 73 3,49
21 Ciper 4' 55'' 206 5,13
27 Nemčija 4' 34'' 24.326 4,09
41 Kanada 4’ 16’’ 14.890 3,49
42 Danska 4’ 16’’ 1.840 4,11
43 Španija 4’ 15’’ 8.299 3,90
78 ZDA 3’ 42’’ 114.228 3,39

Vir: Google Analytics, 2008. 
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Priloga 9: Primerjava analize obiskovalcev in obiskov obdobja 1.3. – 31.3.2008 z obdobjem 
1.3. – 31.3.2007 
 

Tabela 9: Primerjava marca 2007 in marca 2008 po ključnih katergorijah 

Mesec Št. 
obiskovalcev 

Št. 
obiskov 

Št. ogledov 
strani 

Št. 
strani/obisk 

Čas na 
strani 

Obisk s ključnimi 
besedami 

Marec 2007 16.014 11.751 66.558 4,16 3' 53'' 5.587
Marec 2008 62.578 42.165 207.178 3,31 3' 52'' 36.594
Sprememba 290,77 % 258,82 % 211,27 % - 20,34 % - 0,60 % 554,98 %

Vir: Google Analytics, 2008. 

 
Tabela 10: Lastnosti novih in starih obiskovalcev spletnega mesta Videolectures.net v marcu 2007 in marcu 2008 

Tip obiskovalcev Št. obiskov Delež obiskov v % Št. strani/obisk Čas na strani 
Novi obiskovalci     

Marec 2007 11.628 72,61 3,39 2' 56''
Marec 2008 38.473 61,48 2,78 2' 41''

Stari obiskovalci  
Marec 2007 4.386 27,39 6,20 6' 23''
Marec 2008 24.105 38,52 4,16 5' 44''

Vir: Google Analytics, 2008. 
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Tabela 11: Lastnosti obiskov po najpogostejših virih obiska spletnega mesta Videolectures.net v marcu 2007 in 
marcu 2008 

Vir obiska Število obiskov % obiskov Št. strani / obisk Čas na strani 
google     

Marec 2007 4.262 26,61 3,51 2' 52''
Marec 2008 33.146 52,97 3,03 3' 19''

Sprememba 677,71 % 677,71 % -13,72 % -16,42 %
Neposredni promet  

Marec 2007 4.722 29,49 3,99 3' 50''
Marec 2008 14.214 22,71 3,74 4' 40''

Sprememba 201,02 % 201,02 % -6,28 % 21,86 %
najdi  

Marec 2007 1.290 8,06 2,89 2' 07''
Marec 2008 1.483 2,37 2,35 1' 25''

Sprememba 14,96 % 14,96 % -18,48 % -32,60 %
yahoo  

Marec 2007 8 0,05 3,88 4' 20''
Marec 2008 1.163 1,86 3,34 3' 20''

Sprememba   14437,50 % 14437,50 % -13,82 % -22,93 %
freescienceonline.blogspot.com  

Marec 2007 0 0,00 0,00 0
Marec 2008 457 0,73 4,07 4' 56''

Sprememba 0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 %
en.wikipedia.org  

Marec 2007 81 3,43 2' 07''
Marec 2008 425 3,34 4' 29''

Sprememba 425 % -2,72 % 110,94 %
pascal-network.org  

Marec 2007 98 7,62 7' 30''
Marec 2008 390 5,46 6' 10''

Sprememba 298 % -28,38 % -17,69 %
live  

Marec 2007 0 0,00 0
Marec 2008 373 2,35 2' 30''

Sprememba 100 % 100,00 % 100,00 %
badscience.net  

Marec 2007 0 0,00 0
Marec 2008 370 3,46 2' 42''

Sprememba 100 % 100,00 % 100,00%
cs.cmu.edu  

Marec 2007 4 7,25 14' 39''
Marec 2008 362 4,06 5' 13''

Sprememba 8950 % -44,03 % -64,36 %
Vir: Google Analytics, 2008. 

 
Priloga 10: Analiza spletne ankete med obiskovalci spletnega mesta Videolectures.net 
 

(1) Anketni vprašalnik: Uporabniki spletnega mesta Videolectures.net, Surveymonkey 
 

Dear member of Videolectures.net, 
 
I'm a student writing a BA degree about Videolectures.net site. My research includes a survey 
about usability of the site. Please help me by filling in a short questionnaire you find on this site: 
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http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=tHlvL0sxfN_2be4b_2bdwoMKsQ_3d_3d 
Your opinion is very important to me, please contribute! 
 
If you have any other suggestions you can contact me on darja.leskovec@ijs.si 
 
Thank you, 
 
1. How come you visited Videoletures.net site? 

a) I was searching the web for on-line lectures 
b) I was searching the web for content / author 
c) By recommendation of a colleague, professor, advisor, etc. 
d) There was a link to the site from another site (e.g. blog, organization’s site, etc.) 
e) Other: _____________________________________ 

 
2. Please rank next site's attributes 

a) Coverage of various fields of science 
Excellent 
Good 
Adequate 
Poor 
Unacceptable 
N/A 

b) Prominence of the lecturers 
Excellent 
Good 
Adequate 
Poor 
Unacceptable 
N/A 

c) Design of the site 
Excellent 
Good 
Adequate 
Poor 
Unacceptable 
N/A 

d) Functionality of the site 
Excellent 
Good 
Adequate 
Poor 
Unacceptable 
N/A 

e) Possibilities of communication with other visitors and lecturers  
Excellent 
Good 
Adequate 
Poor 
Unacceptable 
N/A 
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f) Offer of additional content (e.g. slides, CVs) 
Excellent 
Good 
Adequate 
Poor 
Unacceptable 
N/A 

 
3. Do you have any suggestions? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Status: 

a) Undergraduate Student 
b) Masters Student 
c) PhD Student  
d) Post – doc 
e) Professor 
f) Researcher 
g) Specialized Professional 
h) Other 

 
(2) Analiza anketnega vprašalnika: Uporabniki spletnega mesta Videolectures.net 

 
Anketo med uporabniki spletnega mesta Videolectures.net sem izvedla na spletnem servisu za 
raziskave Surveymonkey (Surveymonkey, 2008). Odgovore sem zbrala na dva načina. Najprej 
sem povabilo k reševanju ankete objavila na vstopni strani spletnega mesta Videolectures.net 
pod sekcijo Novice (angl. News). Povabilo k reševanju ankete, ki je vključevalo hiperpovezavo 
na spletno anketo, sem nato po spletni pošti poslala tudi delu registriranih. Poslala sem 1.224 
pisem, na anketo pa je odgovorilo 204 ljudi. To pomeni, da je bila stopnja odziva na anketo 16,7 
% (204 / 1224 * 100 = 16,666). Ob tem moram opozoriti, da nekaj pisem ni bilo dostavljenih ter 
da s podatkom o tem, koliko ljudi je na anketo prišlo preko hiperpovezave na spletnem mestu 
Videolectures.net, ne razpolagam. Iz tega sklepam, da je bila dejanska stopnja odziva na 
povabilno pismo nekoliko manjša. Anketa je bila sestavljena iz 4 vprašanj, med katerimi je bilo 
eno odprtega tipa.  
 
Kot sem že omenila, je v anketi sodelovalo 204 uporabnikov spletnega mesta Videolectures.net. 
Analiza ankete po vprašanjih se nahaja v tekstu tega diplomskega dela. Kot prilogo pa dodajam 
odgovore na 3. vprašanje, ki je bilo odprtega tipa, in se je glasilo: »Imate kakšen predlog?«, 
odgovor nanj pa ni bil zahtevan. Na vprašanje je odgovorilo 98 oz. 48 % sodelujočih. Podali so 
naslednje odgovore: 
 
1. Antologies regarding to different fielads (eg. math., didactics, etc.) 
2. Availability to download the content, especially the videos. Since not every visitor from 

country with high speed internet connection. 
3. Be able to download videos 
4. Being able to download the videos, so they can be watched offline (or not break up due to 

bandwidth peaks). Also some seem to be only in wmv format, so cannot be watched on linux. 
5. Better support for Firefox. 
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6. Brilliant website! However, more basic lectures such as University courses(Undergrads as 
well as Graduate lectures)  would be helpful. :) 

7. Broaden the information 
8. Can we have the videos downloadable? 
9. Congratulations for the web! It is a great resource for education and research. My 

suggestions are:  1) Some videos don't show the slides, so it is difficult to follow them. This 
should be improved.  2) I would be very useful to let to download videos. I could download 
some videos and, later, I could see them when I don't have internet connection. 

10. Could you please include more topics? Your topics are mainly from the field of computer or 
mathematical science. By including other topics, you would be able to expand the site to 
other felds of interest and proffesions. The site would in this case become even more 
renowned. 

11. Cover more basic topics like PDE, Differential geometry, Topology  2. Some videos are of 
bad quality. Those video's quality needs to be improved  3. Categorization into basic and 
Advanced for each video may be helpful 

12. Downloadable video lectures would be fantastic! 
13. Downloading the lectures are impossible!! 
14. Easier downloading to IPODs 
15. Email out when new lectures or conferences have been added.   Talk to the IEEE try getting 

ACC added (control conference). Good site - very useful for some of the latest cutting edge 
research. Hopefully the presenters will improve after watching themselves!! 

16. Extend beyond machine learning 
17. For developing country who has limitation on bandwidth, it is impossible to streaming it 

online.  Why you don't provide with download facility, so the video can watch again and 
again. I might be realize that for hard subject, it is hardly to catch up in one time watching. 

18. Great site guys! 
19. I (and I think many other people) would greatly enjoy being able to download the lectures. 

Usually, when I have the most time watch lectures is at times/places where no (high 
bandwith) connection is available (bus, train, plane, waiting somewhere). Additionally, 
making it easier to add the content to iTunes / iPod would be highly appreciated! Apart from 
that - thanks so much, this site is a blessing! :-) 

20. I am living in Belgrade, Serbia, and have real problem in watching videos, because I am 
bound by network flow. I would like, if it is possible to download videos, so I can fully enjoy 
in lectures. 

21. I am not sure about the copyright status of these videos. But I would love to have an ability 
to download lectures for later offline viewing. 

22. I cannot explain how useful and helpful this site for me.I wish and I hope very soon I can get 
video lecture download, which can allow me to use it off-line also. 

23. I have been familiar with this site from a long time ago since my main research area has been 
machine learning since 7 years ago. The site has been a valuable source of information for 
me. I have two suggestions:  1- Some video lectures are not downloadbale, I would 
appreciate if you can make them downloadable.  2- I think it is good to have some math 
(course) lectures there as well. For example, I would very like to see differential geometry 
and harmonic analysis course lectures on the site. 

24. I suggest that the site can give out the download list of all slides in a lecture. So that I don't 
have to click a lot to download them separately. 

25. I suggest that you change the slovenian navigation into english language as the whole site is 
in English. Now it's not a good user experience for non-slovenian visitors. I see that the 
choice of the language is availble however choosing it does not change all content into the 
chosen language.  Othervise the page is great - lots of valuable content. 

26. I suggest the lectures become available in other formats (mp4, avi, etc...) 
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27. I wish the videos were available for download for offline viewing 
28. I would be great if users could download the lectures, because real-time video conference is 

to slow and often connection fails. 
29. I would like more content in non computer science, for e.g. psychology 
30. I would really like to see more support for viewing the videos on linux (ubuntu) - there are 

videos which i can't see 
31. I`ll like to know the rezalts of you questionnaire. Thanks. itop@nm.ru 
32. I'd like to see RSS/Atom feeds for the lectures. That way one can be informed of new 

lectures, without having to visit the site directly. 
33. Improve quality of provided material: some videos have poor audio quality, synchronization 

in some presentation is broken, sometimes cameramen are focusing on hair of speaker for 
long periods rather than the presented slides. 

34. Improve sound quality for some lectures.  2. improve network bandwidth  3. allow 
downloading lectures for off-line educational purposes. 

35. Improve the audio and video quality  -- Be able to download the lectures plus lecture notes, 
not only the slides  -- More on scientific writing, publishing and research 

36. In this site maximum number of  machine learning  videos, but other's(topics related to 
computer science Engg) very less, u have maintained more number of other topics .  All that 
best for this site good growth 

37. Increase the contents of hot topics, like modren programming, computer gtapichs and other 
hot IT topic 

38. Indeed it is a great site.  But it should concentrate on more fields. 
39. It will be better if  videos can be buttered. I can not watch them sometimes because of  low 

speed. 
40. It would be able to download the videos easily. May be this functionnality exists but I did not 

find it at the moment. 
41. It would be great if i can download the videos. 
42. It would be great to present more content in other fields of science, architecture, etc. I love 

machine learning, but other topics are also intereting. 
43. It would be nice if one would be allowed to download the lectures. 
44. It would be nice to be able to download the lectures , so that one listen to them from IPods  

even when off line. 
45. It's excellent website, would you collect some top computer research conference videos and 

present them? 
46. Its great.Keep up the fabulous work done by your team.Hope you provide downloads instead 

of streaming videos.. 
47. Ive looked at other video lecture sites, and this is one of the best I've come across. 
48. Just coverage more fields of computer science 
49. Later. I am newcomer still. 
50. Le tako naprej  -čimveč kvalitetnih posnetkov  -uredniško-pedagoški izbor primernih 

predavanj za pričetek učenja teme (npr. Strojno učenje, semantični web, verjetnost ipd)  - 
eučilnica (za srečevanje so-učencov na temo)  ipd. 

51. Lecture does not start (on my PC). 
52. Lectures corresponding to taught modules 
53. Make it more interactive 
54. Make videos downloadable..not smooth streaming 
55. Making the lectures downloadable will make a huge deal of difference 
56. Methodos to increase the interactions between visitors can be interesting because it can be 

generate discussion about som scientific topic 
57. More categories (by conferences) 
58. No 
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59. Often only accessible using closed/windows-only codecs, so I cannot access much of the 
content. 

60. Open content formats! When I first tried to use the site the content was locked-down with 
proprietary codecs that were not compatible with non-Microsoft software. Although the 
content looks promising it is unusable by my standards and I have not gone back since. 

61. Personally, I don't mind the bias toward Machine Learning lectures, but I can see a lot of 
potential in expanding to other fields.    Suggestions:  -Ability to connect with other users in 
order to "recommend" content.  I have in mind something like social networking sites, but an 
addition of a BB might be a simple way to do this.  -Putting abstracts/links to "latest lectures" 
on RSS feed as they are added to the site. 

62. Please allow for downloadable lectures!!!!!!! 
63. Please have a transcript of the lectures available. Also if you can make it playable in 

QuickTime that will be terrific. 
64. Please tackle the technical problems on the website. 
65. Plz include more specific like protege tools, how to use type videos 
66. Plz there should be download facilitis of lec . 
67. Provide all videos in MPEG4 format. Have a look at Omnisio for a really good parallel-

slides-and-video player. Otherwise, videolectures.net is an _awesome_ service! 
68. Provide an mp3 version of the lectures that I can listen to on my iPod. Unfortunately, there is 

not enough time to sit and watch the video lectures, so I would prefer to have them in mp3 
and listen to them on my iPod. Printable slides will be helpful to complement the audio. 

69. Provide enough support for Linux, note that many of machine learning community use Linux 
as their primary operating system, however, the means of watching videos are either through 
WM player or Flash which both are not open-source and has problems and poor support in 
Linux. 

70. Should have download facility as we have less bandwidth. 
71. Some field need to have more item in it. 
72. Some links, expecially the oldest one does not work 
73. Some of the video's are not downloadable 
74. Some times ago it was possible to download the  lectures from the website. It was very 

useful. Is this possible in future? 
75. Sometimes is very difficult to find contents... probably a subdivision of lectures by type 

(summer schools, international conference, etc.) and by similarity of topics (like "computer 
vision lectures" or something like that) could be useful. 

76. Spanish translation of the site 
77. The "biology" is very heavily weighted toward an approach from computer science/machine 

learning that is poorly representative of biology, in general, and systems biology, in 
particular. All too often, not the leaders, even in bioinformatics, but computer science types 
that are often moving into biology. 

78. The fact that one cannot download the videos to watch later makes the site essentially 
unusable for many people. A lot of the videos also have poor audio quality, though this is of 
far less importance as the fact that the videos cannot be downloaded 

79. The flash player with slide synchronization (as opposed to the Windows Media-only-player, 
which does not work with Linux) is definitely the most convenient way possible to have 
these lectures. If it is possible, it would be nice to (slowly and progressively) also have the 
older lectures converted to this format). 

80. The main problem is the use of proprietary video protocols with the need to use either 
RealPlayer or WMP (often only WMP version is available). As a project funded from public 
money, you should be using free and open protocols  - I suggest that you provide audio 
tracks for download as podcasts 

81. The sound in some videos is too poor. 
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82. The spped of broadcasting some times is very slow. 
83. The video should be free for downloading. It's too slow to watch it online (from China). 

Adding some mirror sites are also acceptable. 
84. The web site is quite good, keep up the good work. More friendly discussion forums would 

be appreciated, also, sometimes the downloaded slides differ from the slides used on the 
lecture. 

85. There is not possibility to download the videos. 
86. To publish in other languages 
87. Topics are not well categorized. Listing of prerequisites (e.g., level of mathematics, statistics 

- basic or advanced, and links to those lectures) will help. 
88. Try to cover more domains of science if possible. Computer Science seems clearly the vip, 

but it would be interesting to see more through coverage of Mathematics and Physics also. 
89. Try to put documents and video in a Open Format (ODF format and OGG VIdeo Format). 
90. Very, very, very poor reporting (tickets) system. 
91. Video does not always load.   System:  OS: MacOS X 10.5  Browser: Safari/Firefox  Codec: 

Flip4Mac 
92. We seem to be experiencing the format war of on-line lectures similar to pre-IBM PC era. As 

a fist step, a central catalog of all such offerings could be a huge step forward. 
93. What about build a forum? 
94. When I can download the video file for free? So i can hear it again and again. It will help us 

much for student from low bandwidth country. 
95. Why not hook up with google tech talks?  they present relevant material. 
96. Write dates of lectures 
97. Yes, please synchronize *all* the video with the slides. That is, have the slides automatically 

change to match the video presentation. 
98. You can let the users download the video files,i think it will be better 
 
Zbrane predloge sem smiselno združila v sklope, saj so si bili nekateri predlogi vsebinsko enaki. 
Agregatni rezultati so naslednji (vsak sklop ima N = 98, ker so nekateri sodelujoči podali več 
predlogov in posledično spadajo v več sklopov): 

a) Prenos vsebin: 50 % sodelujočih si želi, da bi bilo predavanja mogoče prenesti na svoj 
osebni računalnik (angl. download). 

b) Nova področja: 24,5 % jih predlaga širitev vsebin tudi na druga podorčja znanosti 
c) Kakovost: 12 % sodelujočih je opzorilo na vprašljivo kakovost nekaterih posnetkov ter 

predlagalo tehnične izboljšave. 
d) Interaktivnost: 8 % predlogov se je nanšalo na povečanje interaktivnosti spletnega mesta. 
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Priloga 11: Predstavitev spletnega mesta Videolectures.net 
 

Slika 7: Vstopna stran spletnega mesta Videolectures.net 

 
Vir: Videolectures.net, 2008. 

 
Slika 8: Trac stran spletnega mesta Videolectures.net 

 
Vir: Videolectures.net, 2008. 
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Slika 9: Stran registracije spletnega mesta Videolectures.net 

 
Vir: Videolectures.net, 2008. 

 
 
Priloga 12: Analiza ankete med avtorji prispevkov za spletno mesto Videolectures.net 
 

(1) Anketni vprašalnik: Avtorji prispevkov, Bled 2008 
 
Dear contributor of Videolectures.net,  
 
I am Darja Leskovec, a student writing a BA degree about Videolectures.net site. My research 
includes a survey about significance and usability of the site. Please help me by answering to 
questions below. This survey is anonymous and the results will be presented collectively.  
 
Your opinion is very important to me, please contribute! 
 
If you have any other suggestions you can contact me on darja.leskovec@ijs.si. 
 
Thank you! 
 

1) Do you participate in any virtual communities, such as Linkedin, Facebook, Spock? 
a) Yes 
b) No 

 
2) How important is it for you to have your lecture on Videolectures? Please rank from 1 to 

5, where 1 means “Not important al all” and 5 “Very much important”. 
a) 1 
b) 2  
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c) 3  
d) 4   
e) 5 

 
3) Have you watched other people’s lectures via internet?  

a) Yes 
b) No 

 
4) Do you suggest your students or colleagues to watch some lectures and gain knowledge 

via Internet? 
a) Yes 
b) No 
 

5) Which sites do you recommend them to visit? 
 
___________________________________________________________ 
 

6) Do you support an idea of on-line streaming of lectures being held on faculties during 
(your) regular lectures? 

a) Yes 
b) No 

 
7) Would you participate in an on-line debate concerning your work or lecture (for instance 

answering questions to students or other researchers)? 
a) Yes 
b) No 

 
8) Which kind of communication is in your opinion the best way for having on-line 

interactions? 
a) Forum (structured topics) 
b) Scheduled chat room (for example: you are available to answer the questions for 1 

hour once a month) 
c) Answering to comments (answering the questions directly under the lecture) 

 
9) Would you be willing to contribute additional content to your on-line lecture, such as its 

abstract, references to relevant papers, about the speaker, etc. 
a) Yes 
b) No 
c) Under certain conditions (copyright issue, publicly available, etc.) 

 
10) Do you think there should be a well designed strategy of putting lectures on the first page 

of the site, such as only the most popular, the newest, coverage of topics? 
a) Yes 
b) No 

 
11) How important it is to cover various fields of science beyond computer science at 

Videolectures? Please rank from 1 to 5, where 1 means “Not important al all” and 5 
“Very much important”. 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
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d) 4 
e) 5 

 
What fields do you suggest? 

 
      _____________________________________________________________ 
 

12) What is in your opinion the biggest contribution of Videolectures site? 
 
___________________________________________________________ 

 
13) One of the possible missions of Videolectures is also to promote science in general, how 

important is it? Please rank from 1 to 5, where 1 means “Not important al all” and 5 
“Very much important”. 

a) 1  
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5  

 
14)  Could Videolectures be the tool to motivate students to study Machine learning? 

a) Yes 
b) No 

 
⇒ Demography 

 
Male     /     Female 
Occupation: 
Institution: 
 

Thank you! 
 

 
(2) Analiza anketnega vprašalnika: Avtorji prispevkov, Bled 2008 

 
Anketni vpašalnik sem razdelila med udeležence zaključnega simpozija projekta PASCAL  na 
Bledu v januarju 2008. Na anketo je odgovorilo 36 udeležencev konfernece. Vprašalnik sem med 
udeležence razdelila v okviru predavanj in na ta način pridobila 31 individualno rešenih 
vprašalnikov. S 5 udeleženci pa sem se pogovarjala osebno in anketo izvedla v obliki intervjuja. 
Na ta način sem dobila bolj izčrpne odgovore. Anketa je bila sestavljena iz 14 vsebinskih 
vprašanj, ki so bila večinoma zaprtega tipa ter 2 demografskih. 
 
N = 36 
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Slika 10: Spolna struktura sodelujočih 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 

Med sodelujočimi je bila velika večina moških, kar tri četrtine. 19 % sodelujočih je bilo žensk, 6 
% pa jih na vprašanje ni želelo odgovoriti. Zaradi premajhnega števila vseh sodelujočih je 
primerjava rezultatov med spoloma nesmiselna. 
 

Slika 11: Struktura sodelujočih po statusu 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 

Večina vprašanih se je opredelila za raziskovalce v različnih institucijah, kot na primer Institut 
Jožef Stefan, National ICT Australia, CWI - Center for Mathematics and Computer Science 
Amsterdam. 22 % anketiranih so predstavljali asistentje na univerzah oz. študentje, med katerimi 
je večina doktorskih študentov. Profesorji, ki prihajajo z različnih univerz, npr. University 
College London, University of Bristol, University of Milano, Technical University of Catalonia, 
predstavljajo 19 %, četrtina vprašanih pa se je ali opredelila na drug način (CEO, CTO, ipd.) ali 
pa na vprašanje in odgovorila.  
 

Slika 12: Sodelovanje v virtualnih skupnostih 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 

Na vprašanje, ali sami že sodelujejo v kateri od znanih spletnih skupnosti, je 61 % vprašanih 
odgovorilo pritrdilno. Ostalih 39 % jih trenutno ne sodeluje v nobeni izmed virtualnih skupnosti. 
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Slika 13:  Pomen avtorstva na spletnem mestu Videolectures.net 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 

Zanimalo me je, kako pomembno je raziskovalcem, da imajo svoj prispevek (predavanje, 
intervju, delavnico) objavljen na strani Videolectures.net. Rezultati so pokazali, da je to za več 
kot polovico pomembno (42 %) oz. izredno pomembno (14 %). 31 % vprašanih je indiferentnih, 
torej do sodelovanja na strani nimajo odnosa. To dejstvo se zdi nepomembno le 8 %, izredno 
nepomembno nobenemu, medtem ko 6 % sodelujočih na vprašanje ni odgovorilo.  
 

Slika 14: Gledanje predavanj drugih avtorjev 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 

Na vprašanje, ali so preko spleta že gledali predavanja drugih raziskovalcev, je velika večina (86 
%) odgovorila pritrdilno. 14 % jih tega še ni storilo. 
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Slika 15: Spodbujanje študentov oz. kolegov k ogledu znanstvenih video vsebin na spletu 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 
Večina vprašanih, kar 83 %, je odgovorila, da študentom oz. kolegom predlaga ogled predavanj 
na spletu. 14 % jih znanstvenih video vsebin na spletu ne podpira. 3 % na vprašanje niso 
odgovorili.  
 

Slika 15: Priporočena spletna mesta 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 

Kot nadaljevanje prejšnjega vprašanja, sem spraševala tudi, obisk konkretno katerih strani 
drugim priporočajo. Nekaj več kot polovica (53 %), jih je odgovorilo, da predlagajo stran 
Videolectures.net. 30 % jih na vprašanje ali ni odgovorilo ali pa se imena strani ni spomnilo. 17 
% jih je navedlo nekatere druge strani s podobno vsebino, največkrat MIT World, Google 
research video, Microsoft research video, Ted, Youtube, ipd. 
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Slika 16: Naklonjenost uporaba video posnetkov na spletu kot učni pripomoček med rednimi predavanji na 
fakultetah 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 

60 % anketiranih je odgvorilo, da podpirajo uporabo videoposnetkov na spletu med rednimi 
predavanji na fakulteti. Nekateri so odgovor dopolnili, da idejo podpirajo le delno. Menijo, da 
videi ne morejo nadomestiti celotnega predavanja, lahko pa se jih uporabi kot dodaten učni 
pripomoček oz., da bi bili primerni za študente, ki ob študiju tudi delajo. Nekateri so poudarili 
tudi, da je to sprejemljivo le, kadar gre za skrbno izbrane, pomembne avtorje. Med preostalimi 
41 % se jih približno polovica z idejo ni strinjala oz. ni odgovorila na vprašanje. 
  

Slika 17: Naklonjenost sodelovanju v spletni razpravi o lastnem prispevku 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 

83 % sodelujočih je odgovorilo, da bi bili pripravljeni sodelovati v spleni razpravi na temo 
njihovega dela. Nekateri so dodali, da bi sodelovali le v nekem razumnem časovnem okviru, 
torej, da bi temu posvetili točno določeno količino svojega časa. Preostalih 17 % sodelovanju v 
razpravi ni naklonjenih oz. na vprašanje niso odgovorili.  
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Slika 18: Najbolj primerna orodja za virtualno interakcijo 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 

Vprašanim sem ponudila tri različne oblike spletne komunikacije z ostalimi člani skupnosti, med 
katerimi je večina (42 %) za najbolj primerno izbrala komentarje (komentiranje pod posnetki ter 
odgovarjanje nanje). Le nekaj manj (36 %) jih je izbralo diskutiranje na forumu, na katerm bi se 
debata odvijala v okviru strukturiranih tem, 11 % jih meni, da so najbolj primerne klepetalnice v 
realnem času, enak odstotek vprašanih pa na vprašanje ni podal odgovora. Najbolj pogost 
dopolnilni odgovor se je glasil, da je zelo pomembno, da avtorjem to ne pomeni prevelike 
časovne obremenitve. Strinjali so se tudi, da morajo biti odgovori vidni vsem, saj se tako 
izognemo dvakratnemu odgovarjanju na isto vprašanje. 
 

Slika 19: Pripravljenost prispevati dodatne vsebine na stran 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 
69 % vprašanih je pripravljenih prispevati dodatne vsebine, kot so povzetek predavanja, seznam 
virov, svoj življenjepis, ipd., ki bi obogatile ponudobo strani Videolectures.net. Četrtina bi 
dodatne vsebine prispevala le pod določenimi pogoji, 6 % pa jih je bodisi odgovorilo negativno 
bodisi ni odgovorilo na vprašanje. Nekateri so izpostavili, da temu ne bi posvetili preveč časa, 
drugi pa poudarili, da so dodatne vsebine zelo pomembne.  
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Slika 20: Potreba po izoblikovanju strategije izpostavljanja posnetkov na prvi strani 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 
Večina, 70 % sodelujočih, je odgovorila, da bi bilo potrebno voditi strategijo izpostavljanja 
posnetkov na prvi strani, medtem ko jih 20 % meni drugače. Nekateri menijo, da bi si objavo na 
prvi strani zaslužili najnovejši vodei, drugi, da bi moralo biti oblikovanih več seznamov (npr. 
najnovejši, najbolj gledani, teme, ki privabijo največ ljudi, ipd.), spet drugi so poudarili, da je 
potrebno poskrbeti za promocijo manj gledanih in manj znanih tematik, nekdo pa je predlagal, da 
bi se morali videi na prvi strani prilagajati profilu posameznika. 
 

Slika 21: Pomembnost pokrivanja različnih področij znanosti 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 

Tretjina vprašanih (33 %) je odgovorila, da je za stran Videolectures pomembno, da z vsebinami 
pokriva tudi druga področja zanosti, ne le računalništva. 19 % jih meni, da je to celo izredno 
pomembno (nagovarjali bi širši trg, ipd.), 22 % vprašanih pa je vseeno. Zastopanje različnih 
področij se zdi nepomembno oz. izredno nepomembno 14 % vprašanih (ker obstajajo tudi druge 
strani, ipd.). 11 % jih na vprašanje ni odgovorilo. 
 
Na podvprašanje, katera področja predlagajo, naj jih spletno mesto Videolectures.net še pokriva, 
je odgovorilo 14 oz. 39 % sodelujočih. Največ jih je navedlo matematiko, fiziko ter druga 
področja povezana z računalništvom. Nekateri so bili mnenja, naj Videolectures.net pokriva kar 
največ različnih znanstvenih področij. Izpostavljene so bile še medicina, genetika, kemija, 
biologija, lingvistika, socilologija, umetnost in ekonomija. 
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Slika 22: Prispevek strani Videolectures.net 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 
Na vprašanje je odgovorilo 24 oz. dve tretjini sodelujočih. Polovica teh oz. 33 % vseh meni, da 
je najpomembnejši prispevek strani Videolectures.net dostopnost znanstvenih vsebin. Na strani 
je na razpolago veliko posnetkov, ki so dostopni vsakomur. Nekateri so poudarili, da ima to velik 
pomen predvsem za ljudi, ki prihajajo iz Azije in Afrike (»Availability to people in poor 
countries e.g. India.«). Posnetki nadomestijo draga potovanja ter omogočajo vpogled v delo 
drugih raziskovalcev (»...available to everyone rather than just what is studied in your 
institution«). 14 % sodelujočih pravi, da je največji pomen strani v tem, da ponuja posnetke 
izredno kvaliletnih in za svoje področje pomembnih avtorjev (Large collection of high-quality 
material relevant to my field). Prav toliko (14 %) jih je izpostavilo znanje, ki ga 
Videolectures.net vzdržuje in prenaša. Izredno pomembno je tudi, da je to znanje brezplačno 
(»Open source of knowledge«). Zanimivi komentraji so bili še: »Complete what you can learn 
from papers, perhaps accelerating research, works like an external memory for me, easy 
introduction to topics without scaring people, to gain insight into the process how the lecturers 
are thinking of details«, ipd. 
 

Slika 23: Pomen poslanstva »Promocija znanosti« spletnega mesta Videolectures.net 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 

Več, kot polovica (55 %) sodelujočih meni, da je promocija znanosti pomembno poslanstvo 
spletnega mesta Videolectures.net, od tega jih 22 % meni, da je to zelo pomembno poslanstvo. 
Nasprotno jih meni 20 %, od tega 6 %, da promocija znanosti sploh ni pomembna. 19 % 
vprašanih je glede poslanstva strani indiferentnih, 6 % pa jih na vprašanje ni odgovorilo. 
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Intervjuvanci so k temu vprašanju dodali, da je vsa podorčja nemogoče pokrivati, zato je bolj 
pomembno, da se jasno osredotočijo na izbrana. Promocija znanosti bi zahtevala bolj splošne 
vsebine ter snemanje pomembnih povabljenih govorov na konferencah. Poleg tega bi, če bi želeli 
biti »You Tube of science«, tvegali, da bi vsebine postale preveč splošne. Nekdo pa je pripomnil, 
da lahko znanost poskrbi sama zase.  
 

Slika 24: Spletno mesto Videolectures.net kot orodje za motviranje študentov za študij strojnega učenja 

 
Vir: Lastna raziskava, 2008. 

 
Več kot dve tretjini vprašanih (69 %) meni, da je spletno mesto Videolectures.net lahko orodje 
za motiviranje študentov naj izberejo študij strojnega učenja. 20 % se jih s to trditvijo ni 
strinjalo, 11 % pa na vprašanje ni odgovorilo. Zagovorniki ideje so menili, da je s primeri lažje 
vzbuditi zanimanje študentov za določeno področje, sploh z aplikacijo vsebin na naravo oz. 
druga področja. Poudarili so tudi, da bi ob tem morali ponuditi več predstavitvenih oz. vsebin s 
temelji strojnega učenja. 
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Priloga 13: Slovar uporabljenih tujih izrazov 
 
Angleški izraz Slovenski prevod 
  
7 C's 7 C-ejev 
  
Absolute Unique Visitors absolutno število različnih obiskovalcev 
APRA - Advanced Research Projects Agency Ameriška raziskovalna agencija 
Average Pageviews, Pages/Visit povprečno število strani na obisk 
Average Time on Site povprečen čas na strani 
  
Blog spletni dnevnik 
Bounce Rate stopnja odboja 
Browse efficiency učinkovitost iskanja 
  
Commerce trgovanje 
Common-Public-Space spletni skupni javni prostor 
Communication komunikacija 
Communication style slog komunikacije 
Communities of fantasy domišljijska spletna skupnost 
Communities of interest interesna spletna skupnost 
Communities of raltionship spletna skupnost odnosov 
Communities of transaction transakcijska spletna skupnost 
Community skupnost 
Connection povezava 
Consumer control of contact nadzor uporabnikov nad kontaktom 
Consumer control of content nadzor uporabnikov nad vsebino 
Content vsebina 
Content productivity bogata vsebina 
Content site vsebinska spletna stran 
Context kontekst 
Customization prilagajanje 
  
Design efficiency učinkovitost oblikovanja 
Destination site končna spletna stran 
Direct Traffic neposredni promet 
Download prenos vsebin s spleta na osebni računalnik 
  
Emotional attractiveness čustvena privlačnost 
European Commission Directorate General Research Direktorat Evropske komisije za raziskave 
Exchange level stopnja interaktivnosti 
  
Keywords ključne besede 
  
Length of Visit trajanje obiska 
  
Machine Learning Summer School Poletna šola strojnega učenja 
Marketplace fizični trg 
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Angleški izraz Slovenski prevod 
  
Medium richness polnost medija 
  
New Visits novi obiski 
  
Online storefront transakcijska spletna stran 
  
Pageviews število ogledov strani 
Presence site stran spletne prisotnosti 
  
Referring Sites posredne strani 
RSS feed RSS vir 
  
Search Engines iskalniki 
Sociability determinants of success faktorji socialnosti, ki vplivajo na uspeh spletne 

skupnosti 
Social presence družbena navzočnost 
  
Tag značka 
Traffic control site spletna stran, ki usmerjaja promet 
  
Usability determinants of success faktorji uporabnosti, ki vplivajo na uspeh spletne 

skupnosti 
Usability test test uporabnosti spletne strani 
  
Virtual Classroom e-učilnica 
Virtual community spletna skupnost 
Visits število obiskov 
VLC - Video Learning Community video učeča se skupnost 
  
Word-of-mouth ustna komunikacija 
World wide web svetovni splet 
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