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UVOD 
 
Mnenje o nekem izdelku je pogosto vprašanje pri prodaji izdelkov. Na eni strani 
prodajalci, ki si želijo prodati vedno več izdelkov in na drugi strani kupci, ki želijo kupiti le 
najboljše kar lahko dobijo za določeno ceno. Prodajalci imajo na voljo vedno več orodij za 
spremljanje kupčevih navad in želja. Prav tako, kot je prodajalcem omogočeno lažje 
spremljanje kupcev, pa tudi kupci lažje in hitreje primerjajo cene ponudnikov. Za vse to 
gredo zasluge internetu, ki se hitro razvija. Razvoj v poslovanju, kjer so imeli cilj ustvarjati 
nove poslovne priložnosti se je začel s poslovno inteligenco, kjer je bila želja, da se 
omogoči analiza velike količine informacij z zelo kratkem času, te informacije pa morajo 
omogočati boljše odločitve in delovanje podjetja. Po letu 2008 je bila poslovna inteligenca 
že zelo razvita in so jo že uporabljali predvsem v multinacionalnih podjetjih. S povečanim 
številom uporabnikov je bila vedno bolj dostopna tudi manjšim podjetjem, hkrati so večja 
podjetja iskala konkurenčne prednosti, predvsem so se osredotočili na razumevanje 
kupcev. Tako so začela nastajati nova orodja in programi, ki so razširila poslovno 
inteligenco.  
 
Torej podjetja niso več poslovne inteligence uporabljala le zato, da bi spremljali svoje 
poslovanje ampak so s tem začeli spremljati tudi kupce. Spremljanje kupcev je bilo lažje 
zaradi interneta. S pojavom  socialnih omrežij so lahko podjetja še lažje prisluhnila 
kupcem, s tem pa so pridobila tudi veliko podatkov. Podjetja so imela naenkrat o svojih 
izdelkih toliko podatkov, da jih človek ne bi mogel predelati. Čeprav človek ne more 
predelati takšne količine podatkov, so podjetja vseeno želela analizirati tudi takšne količine 
podatkov. Pri tem se začele razvijati tudi poslovne inteligence. Ena izmed podskupin, ki je 
namenjena analizi socialnih medijev se imenuje analiza občutkov (angl. sentiment 

analysis).  
 
Namen zaključne naloge je predstaviti analizo občutkov, delovanje analize občutkov in na 
praktičnem primeru prikazati delovanje. Analizi občutkov dajejo v podjetjih vedno večji 
pomen, saj jim omogoča lažje razumevanje kupcev. Delovanje bom prikazal s pomočjo 
brezplačnega orodja TheySay PreCeive API, torej takšno orodje lahko uporablja vsak 
uporabnik spleta. Ustanovitelja podjetja, ki ponuja brezplačno orodje sta Stephen Pulman, 
ki je profesor lingvistike na Oxfordski univerzi in dr. Karo Moilane, ki ima že dolgoletne 
izkušnje na področju jezikovnih tehnologij, delal pa je tudi v Microsoftovem 
raziskovalnem laboratoriju.  
 
Cilj je prikazati kako lahko analiza občutkov pripomore k boljšemu končnemu izdelku in 
posledično k boljši prodaji izdelka. To bom prikazal na primeru enega izmed 
avtomobilskih proizvajalcev, saj so prav v avtomobilski industriji najbolj inovativni pri 
spremljanju kupcev. Za primer bom vzel korejsko podjetje Kia Motors. Podjetje je bilo 
ustanovljeno že leta 1944. Primarna dejavnost podjetja je proizvodnja avtomobilov ter jih 
prodajajo v več kot 180 državah. Za podjetje je pomemben tudi model Rio, ki je zasnovan 
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predvsem za evropske in azijske kupce. Model Rio se uvršča v segment manjših 
avtomobilov. Pred prihodom tretje generacije tega modela, izvedli analizo občutkov, ki naj 
bi močno pripomogla k obliki in prav tako tudi motornim različicam tega modela. S tem pa 
je bila višja tudi prodaja modela Rio. 
 

1 ANALIZA OB ČUTKOV IN POSLOVNA INTELIGENCA 
 
Pomemben del zbiranja informacij je bila vedno ugotoviti kaj mislijo drugi ljudje. Z 
naraščajočimi razpoložljivimi viri kot so spletne strani in blogi se pojavljajo nove 
priložnosti in izzivi kako lahko z aktivno uporabo tehnologije poiščemo in razumemo 
mnenja ostalih (Pang & Lee, 2008). 
 
Odkrivanje in pridobivanje mnenj iz spletnih pregledov je del novih raziskav v zadnjih 
desetletjih. Analiza občutkov (angl. sentiment analysis) in analiza mnenj (angl. opinion 

mining) se običajno uporabljata izmenično vendar pa pomenita isto področje študija, ki 
proučuje odločnost in razvrstitev mnenj ali občutkov izražene v besedilu, z uporabo 
računalniških naprav. Pri tem je glavni izziv kako iz nestrukturiranih podatkov pridobiti 
strukturirane podatke, ki pomagajo pri razumevanju uporabnikov. Podatki vsebujejo 
mnenja v naravnem jeziku, ki je skupen ljudem, ter ga računalniki ne znajo razložiti 
(Bucur, 2014a). 
 
Mnenja ostalih so lahko ključnega pomena, ko ljudje izbirajo med več možnostmi. Če te 
možnosti vključujejo naša dragocena sredstva kot sta na primer čas in denar, se ljudje 
pogosto zanašajo na pretekle izkušnje uporabnikov izdelkov in storitev. Do pred kratkim 
so bili glavni vir informacij prijatelji, specializirane revije ali spletne strani proizvajalcev. 
S socialnimi omrežji so se začele informacije širiti hitreje. S pomočjo forumov, blogov in 
predvsem socialnih omrežij so si začeli ljudje deliti koristne informacije.  
 
Poslovna inteligenca se uporablja za analizo stvari, ki jih počnete in kako ste to naredili ter 
kje ste to naredili. Ker si podjetja vedno bolj želijo razumeti mnenja uporabnikov so začeli 
spremljati tudi mnenja ljudi. Razumeti mnenja pomeni razumeti ljudi, kako se odzovejo ob 
določenem dogodku in z različnimi odzivi lahko podjetja prilagajajo tržne aktivnost. Pri 
analizi občutkov so pomembni predvsem socialni mediji, ki pridobijo veliko informacij. 
spremljajo podatke pridobljen s spremljanjem blogov, spletnih forumov in spletnih 
socialnih omrežij. V bistvu analiza občutkov poskuša razumeti ljudi in informacije o tem 
predstaviti v razumljivih podatkih.  
 
Analiza podatkov zajema od javnega mnenja o socialnih dogodkih, politična gibanja, 
strategije podjetij, marketinške akcije in odziv na izdelke. Rezultat tega je analiza 
občutkov. Analiza občutkov se osredotoča na polarnost odkrivanja mnenj. Uporablja se za 
obdelavo naravnega jezika in s tehnikami za odkrivanje in pridobivanje informacij iz 
spleta, kjer je veliko tekstovnih informacij. Analiz mnenje je zahtevna, saj zahteva izrecno 
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in implicitno razumevanje. Raziskovalci analize mnenj še niso natančno opredelili pravil, 
saj interpelacija ni vedno enaka, težave jih delajo tudi večpomenske besede  (Cambria, 
Schuller, Xia, & Havasi, 2013). 
 
Zanimanje za mnenje strank v zadnjih letih stalno narašča. Napredek spletnih in 
komunikacijskih tehnologij vplivajo na to, kako ljudje dostopajo do informacij. Splet je 
postal vir informacij, katere lahko uporabniki dodajajo vsak dan. Te informacije 
pregledujejo uporabniki vsakodnevno. Ljudje berejo, pregledujejo podatke in od njih 
postajajo odvisni saj so postali pomemben del pri nakupu izdelka ali storitve. Na spletu je 
toliko podatkov, da je vse nemogoče prebrati, zato je pomembno, da je sistem za zbiranje 
in obdelavo podatkov avtomatiziran. Ti podatki morajo biti tudi predstavljeni na način, da 
se na podlagi predstavitve podatkov uporabnik lažje odloča. 
 
Pregled stranke igra pomembno vlogo pri odločanju na nakup tako pri fizičnem kot tudi pri 
spletnem nakupovanju. Kupci raje kot mnenja drugih kupcev raje opazujejo bloge, spletne 
strani, socialna omrežja in ocene izdelkov in si tako o izdelku ustvarijo svoje mnenje. 
Ocenjevanje v stranki odražajo čustva in to ima na uporabnika znaten pomen. To velja 
predvsem za izdelke, ki se prodajajo na spletu vključno z elektronskimi pripomočki, filmi, 
gospodinjskimi aparati in ostalimi. Zato je pomembno pridobivanje natančnih značilnosti 
izdelkov. Za analizo človek porabi veliko naporov. 
 
S prihodom tehnologije je mnenje strank postalo običajno za priporočanje izdelkov 
uporabnikom. Mnenja strank so na voljo v nestrukturirani in ne vodeni obliki, ki zahtevajo 
nekaj dodatnega napora in pregleda za uspešen zaključek. Mnenje uporabnika se ukvarja z 
analizo mnenj uporabnikov in z njih pripravi smiselne sklepe svojih idej v obliki mnenj in 
povratnih informacij. To se v zadnjih letih uporablja za različne aplikacije, za priporočila 
proizvodov, iskanje informacij itd. 
 
Spletni pregledi, ki so na voljo na različnih spletnih straneh so koristne predvsem za kupce, 
ki si prizadevajo spoznati izkušnje ostalih in povratne informacije v zvezi z določenim 
izdelkom. S spletnimi pregledi nimajo koristi le stranke ampak tudi podjetja, ki lahko 
preko uporabniških izkušenj pridobijo mnenja uporabnikov. Uporabniki pa pomaga, da 
pomagajo ostalim uporabnikom najti izdelek po svoji izbiri in sodelujejo pri odločanju o 
določenem izdelku  (Sohail, Siddiqui, & Ali, 2016). 
 

1.1 Razvoj analize občutkov 
 
Čustva so osrednjega pomena za večino človekovih dejavnosti in so ključna za vpliv na 
naše vedenje. Naša prepričanja, dojemanje realnosti in odločitve, ki jih sprejemamo so v 
veliki meri pogojena s tem, kaj mislijo ostali in kako naše odločitve sprejemajo. Zato, ko se 
odločamo se pogosto naslanjamo na mnenja drugih. To ne velja le za posameznike ampak 
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tudi za podjetja. Mnenja in z njim povezani koncepti, kot so čustva, ocene in stališča so 
predmeti študij analize mnenj.  
 
Začetna rast sovpada z razvojem socialnih medijev na spletu. Od začetka leta 2000 je bila 
analiza občutkov ena najbolj aktivno raziskovalno področje. Raziskovalo se je tudi 
rudarjenje podatkov, spletno rudarjenje in besedilno rudarjenje. Da se je raziskovanje na 
tem področju začelo šele po letu 2000 je razlogov za to več. Najprej bi izpostavil dejstvo, 
da pri raziskovanju mnenj dobimo ogromno informacij. Do leta 2000 je bila težava tudi 
shranjevanje teh informacij in pridobivanje le teh. Vendar so za zbiranje informacij sedaj 
skrbele aplikacije in to na skoraj vseh področjih, ki jih pokriva analiza občutkov.  
 
Analiza občutkov se je začela razvijati tudi zaradi širjenja aplikacij za oglaševanje. 
Oglaševalci so imeli veliko motivacijo za raziskavo tega področja. Pri tem pa je analiza 
občutkov je ponujala veliko izzivov in raziskovalnih problemov, o katerih pred tem še niso 
veliko razpravljali. Kot tudi dejstvo, da imamo prvič v človeški zgodovini na voljo tolikšen 
obseg podatkov, ki izražajo mnenja. Torej ni presenetljivo, da rast analize mnenj sovpada z 
začetki socialnih medijev. Brez teh podatkov raziskave ne bi bile mogoče.  
 
Dejstvo je, da se je vse razširilo iz računalništva in družbenih ved in ima zaradi informacij, 
ki jih dobimo iz analiz velik pomen za podjetja in za družbo kot celoto. Čeprav začetki 
raziskave mnenj segajo šele v leto 2000 pa je bilo pred tem že postorjeno veliko dela 
predvsem na lingvističnem področju, kot so področja metafor, subjektivnosti, stališč in 
vpliva  (Liu, 2012).  
 

1.2 Pomen spletnih aktivnosti za analizo občutkov 
 
Eden od ključni elementov za zajemanje pozornosti je spletni pregled. Spletni pregled ima 
tako pozitivne kot tudi negativne komentarje. Študijo o dojemanju ocenjevanja 
potencialnih strank  si izvedli  (Liu, Bi &, Fan 2016), kjer so ugotavljali kako veliko 
komenarjev oziroma ocen vpliva na mnenje potencialnega kupca. Teorija poudarja, da več 
kot dobi potencialni kupec namigov od večje skupnosti večja je verjetnost, da si bo ustvaril 
takšno mnenje. Potencialni kupci redko dobijo vse ustrezne informacije, da bi sprejeli 
odločitev o tem ali je izdelek pravi zanj ali ne. V spletnem okolju, lahko ta znamenja 
vključujejo kazalnike učinkovitosti, dokaze ali slog komuniciranja, ki se uporablja pri 
zagotavljanju sporočila. Pri tem so v študiji prišli do dveh predpodstavk sklepov in sicer 
pomemno za e-poslovanje. Pomembno je zaupati strankam in nam bodo zaupale.  
 
Zaupanje predstavlja pripravljenost potrošnikov, da se zanesejo na partnerja, ki mu 
zaupajo. Pri tem  (Liu et al., 2016) poudarjajo, da je pomanjkaje zaupanja ena izmed 
največjih ovir za ljudi, ki se ukvarjajo z e-poslovanjem. Medtem, ko med strankami in 
prodajalci ne pride do predhodne interakcije, potrošnik pripravi sklepe o zanesljivosti, ki 
temeljijo na informativnnih pogazateljih. Spletne objave strank dajejo možnosti, da se 
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podjetja odzovejo na komentarje. Tudi potencialne stranke pa si iz prebrane vsebine 
preteklih strank že ustvarijo mnenje in pričakovano vsebino, ki jim jo dolečen prodajalec 
ponuja. Tudi prodajalci morajo preučiti stranke in ugotoviti na kaj morajo biti pozorni ter 
kako se odzivati na potrebe, želje in čustva. 
 

1.3 Povpraševanje po informacijah analize občutkov 
 
Informacija »kaj si drugi ljudje mislijo?« je vedno pomemben podatek za večino ljudi. To 
vprašanje si ljudje postavljajo že dolgo nazaj ne šele s pojavom spleta. Ta pojav je prisoten 
v vsakdanjem življenju tudi brez spleta, ko vprašamo prijatelje za priporočila po nakupih 
ali kako bo glasoval na lokalnih volitvah. Sedaj je vse to mogoče izvedeti na spletu. Začeli 
smo upoštevati tudi mnenja tistih, ki jih ne poznamo niti niso znani strokovnjaki na tem 
področju, imajo pa izkušnje s tega področja, pa vseeno upoštevamo njihovo mnenje. 
Uporabniki spleta so se začeli zanašati na spletne nasvete in priporočila.  
 
S prihodom Spleta 2.0 so si uporabniki na spletu začeli deliti mnenja, s tem so nekatere 
blagovne znamke dosegle pozitivne izkušnje. Da so uporabniki bolj zaupali podjetjem, so 
začela nekatera podjetja na svojih spletnih straneh prikazovati mnenja uporabnikov. Izmed 
teh podjetij bi izpostavil TripAdvisor in Amazon. Velika podjetja se vedno bolj zavedajo, 
da imajo glasovi kupcev velik vpliv na ostale kupce. Kljub temu, da se dobro in slabo 
mnenje hitro širita do uporabnikov pa članek  (Pang & Lee, 2008) navaja, da so tržniki še 
vedno pomembni za spremljanje medijev in informacij v zvezi z blagovnimi znamkami, 
naj bo to v zvezi odnosov z javnostmi ali goljufij ali pa za primarne dejavnosti podjetja. 
 

1.3.1 Delovanje analize občutkov 
 
Analiza občutkov proučuje mnenja ljudi, čustva, vrednotenja, stališča in tudi čustva do 
izdelkov, storitev, podjetjem, posameznikom. Analizira lastnosti uporabnikov in  išče 
uporabnikova vprašanja, teme in dogodke, ki se jih bodo uporabniki udeležili. Tako, da 
zajema ogromno informacij. Obstaja veliko imen za analizo mnenj, ki imajo nekoliko 
različne naloge na primer analiza razpoloženja, rudarstvo mnenj, rudarjenje čustev, analiza 
subjektivnosti, analiza občutkov, rudarstvo kritik. Vendar se v podjetjih in prav tako v 
akademskih krogih še vedno najbolj pogosto uporablja analiza občutkov. Analiza občutkov 
se osredotoča predvsem na mnenja, ki izražajo pozitivne ali negative občutke. 
 
Osnovna naloga pri analizi mnenj je klasifikacija polarnosti. Polarnost se zgodi, ko del 
besedila navaja mnenje o enem samem vprašanju in je razvrščanje kot eden od dveh 
nasprotujočih si občutkov. Primeri polarnosti so mnenja kot so palci obrnjeni navzgor v 
primerjavi palci obrnjenimi navzdol, ali »všeč« v primerjavi z »ni mi všeč«. V spletnih 
kritikah je potrebno opredeliti tudi izraze za in proti. Tudi zaznavanje je še ena oblika 
klasifikacije mnenja. Zaznavanje mnenja določa ali par besedilnih dokumentov prejme 
enake ali različne oznake in ali so povezane z mnenjem. Sistem opredeljuje klasifikacijo 
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polarnosti, da uporabnik lahko določa stopnjo pozitivnosti na polarnost, kar pomeni, da 
določi ali je mnenje pozitivno ali negativno.  
 
Prav tako lahko razvrsti večpredstavnostne vire glede na razpoloženja in čustvene vsebine, 
kot čustveno interakcijo človek-stroj. Če besedilo ne vsebuje močnega mnenja ali pokriva 
več kot eno vprašanje ali predmet se pojavijo novi izzivi, kot so odkrivanje subjektivnega 
mnenja. Razvrstiti pomaga tudi razlikovanje med subjektivnim in objektivnim besedilom. 
Poleg tega je besedilo mogoče razvrstiti tudi če ne vsebuje mnenja npr. članek z novico je 
mogoče razvrstiti v dobro novico ali v slabo novico ne da bi bil članek subjektiven. Poleg 
tega lahko neka novica obsega različne teme. V tem primeru je pomembno, da se teme in 
mnenja opredelijo ločeno (Sohail et al., 2016).  
 

1.3.2 Uporaba analize občutkov 
 
Za pridobivanje občutkov iz nestrukturiranih informacij na spletu se za analizo uporabljajo 
algoritmi podatkovnega rudarjenja in tehnike obdelave naravnega jezika. Proces analize 
občutkov ima nekaj težav, ki so značilne za obdelavo naravnega jezika. Ukvarjajo se 
občutki in sintaktičnimi pravili jezikov, pogosta je tudi negacija in razdvoumljanje 
večpomenskih besed. Toda za razliko od naravnega jezika se analiza občutkov ukvarja z 
omejenimi deli posebnih vprašanj. Pri tem je pomembno, da določimo cilj analize in 
predmete, na katere se bo analiza nanašala. Pomembno je tudi da določimo ali je polarnost 
pozitivna ali negativna glede na občutek z entitetami.  
 
Uporaba analize mnenj se je v zadnjih letih povečala. Veliko podjetij uporablja analizo 
mnenj v marketinških kampanjah. Najpogosteje se jih uporablja za združevanje mnenj in 
pregled spletnih strani, pri tem uporabljajo: 
 

• Ustvarjanje priporočenih sistemov, 

• Študije o vplivu razvoja novih izdelkov, 

• Izdelave študije o kupcih, 

• Študije o mnenju prebivalstva glede vladne politike 

• Izboljšanje sistemov za vsiljeno pošto 

• Tržne raziskave o prepoznavnosti blagovne znamke 
 
Zaradi velike količine podatkov, ki jih ustvarijo uporabniki vsebin na različnih spletnih 
platformah je nemogoče prebrati le eno in na podlagi tega ustvariti mnenje, ki bi povzela 
vsebino. Trend razvoja spletnih strani je, da se podatki samodejno razvrščajo. Pri tovrstnih 
platformah lahko potrošniki priporočijo izdelke ostalim, ki jih želijo kupiti. Podjetja 
zanima tudi, kako se podoba podjetja odraža na mnenju uporabnikov, kot tudi na trgu za 
nek izdelek in ali si kupci želijo novih izdelkov. Zato je za podjetja zelo pomembno, da 
vlagajo in razvijajo svoje poslovno inteligenčne sisteme za svoje podatke in analize trga. 
Analiza občutkov pomaga podjetjem izboljšati tudi upravljanje odnosov s strankami in 
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odnos strank do njihove blagovne znamke. S pridobljenim znanjem iz spletnih podatkov 
bolj uspešno napovejo poslovne rezultate to pa pomaga odgovornim v podjetju pri 
sprejemanju odločitev. Uporaba analize mnenj je pomembna tudi pri izdelavi socioloških 
študij oziroma o študiji mnenja celotnega prebivalstva na nekem trgu. Študija pripomore k 
lažji izdelavi anket, ki so pomembne pri prepoznavanju navad in želja potencialnih kupcev. 
analiza občutkov pomaga pridobiti rezultate z bistveno manj napora pri tem pa lahko 
zajamemo večjo množico prebivalstva (Bucur, 2014a).  
 

1.3.3 Proces razvrstitve analize občutkov  
 
Pri  analizi občutkov se lahko uporabljajo različne metodologije za upravljanje s podatki. 
Razvrstimo jih lahko v štiri glavne metodologije, ki se uporabljajo najpogosteje. Te 
metodologije so:  
 

• metoda iskanje ključnih besed, 

• metoda pozitivnega in negativnega mnenja, 

• statistična metoda, 

• metoda znanja. 

 
Metoda iskanja ključnih besed je najpreprostejši in najenostavnejši. Zato je tudi uporablja 
največji delež uporabnikov. Metoda temelji na odkrivanju določenih besed, ki imajo 
močno gospodarsko polarnost. Glavna slabost te metode je nezmožnost odkrivanja 
negativnih komentarjev v besedilu.  
 
Metoda pozitivnega in negativnega mnenja temelji na ključnih besedah. Ključni besedi se 
dodeli verjetnost ali ima ta pozitivno ali negativno mnenje. Rezultati te metode so bolj 
natančni kot pri metodi iskanja ključnih besed, vendar je slabost te metode oceniti ali je 
mnenje čustveno ali ne. 
 
Statistična metoda uporablja algoritme računalniškega učenja. In Bayeskove algoritme, ki 
zahtevajo veliko učenja. Na učenje vplivajo dnevna besedila. Pri statistični metodi je 
prednost, da so rezultati besed ali skupine besed prikazani s frekvenco in tudi polarnostjo. 
Pomanjkljivost metode je, da zahteva velik nabor besed in učinkovito razvrščanje. 
 
Metoda znanja temelji na bazi znanja, ki so računalniškega znanja. Metoda upošteva 
izraze, ki se nanašajo na pojme, ki kažejo čustva tudi če to ni natančno prikazano. 
Natančnost prikaza je odvisna od dimenzije in baze znanja, ki je uporabljena (Bucur, 
2014b). 
 
Težave nastanejo, ko je v besedilo podano mnenje za katerega se pričakuje, da je splošno, 
vendar ta spada v eno od dveh nasprotujočih si polarnosti. Takrat mora določiti polarnost 
glede na položaj zaporedja v stavku. Veliko del je povezanih ravno s razvrščanjem 
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polarnosti v kategorije. Polarnost je dodeljena tako zgolj za povzemanje vsebine besedil, ki 
so povezane z mnenjem določene teme ali so pozitivne ali negativne, ali pa samo za 
pregled občutkov. Binarna naloga klasifikacije za določanje mnenj dokumentov, ki 
izražajo splošno pozitivno ali splošno negativno mnenje se imenuje polarna razvrstitev 
občutkov ali razvrščanje polarnosti. Čeprav je ta binarna naloga znana kot razvrščanje 
občutkov, se v veliki meri nanašajo binarno kategorizacijo, regresijo ali uvrstitev. Veliko 
dela pri razvrščanju občutkov je bilo izvedeno v okviru pregledov za ocene ali pri hitrem 
ocenjevanju  npr. palec gor in palec dol. Medtem so pozitivna in negativna mnenja pogosto 
merjena z všeč in ni mi všeč. Primer ugotavljanja pozitivnega in negativnega mnenja bi bil 
politični govor.  Če je govor v podporo bo mnenje, da bo kandidat verjetno zmagal, če ne 
verjetno ne bo zmagal  (Pang & Lee, 2008).  
 

1.3.4 Različni pristopi analize občutkov 
 
Pri pristopih pri analizi občutkov je pomembno strojno učenje, ki deluje z delovanje 
algoritma. Algoritem se usposablja s podatki, preden ta dejansko niza podatke. Tehnika 
strojnega učenja deluje z algoritmi, ki imajo že znane rezultate, kasneje pa dodaja nekatere 
neznane podatke. Nekateri najbolj znani pristopi, ki temeljijo na strojnem učenju so:  
 

• metoda podpornih vektorjev, 

• n-gram analiza občutkov, 

• Bayesova metoda, 

• entropija najboljšega razvrščanja. 
 
Metoda podpornih vektorjev pri tem temelji na verjetnostnem klasifikatorji. Verjetnostni 
klasifikator tisti, pri katerem je potrebno največ nizov razvrščanja. Razvrščanje je 
tridimenzionalno. Pristop najde koncept, ki določa meje odločanja. Loči jih v dva razreda 
pripadnosti. Pripadnosti loči ločilna črta, ki definira mejo. Original predmeta je preslikan z 
uporabo matematične funkcije.  
 
N-gram analiza občutkov je povezano zaporedje n elementov glede na zaporedje besedila 
ali govora. Postavke so fonemi, zlogi, besede, besedne zveze. N-grami so običajno zbrani 
iz besedilnih zbirk. Z uporabo štirih vrst terminologij za analizo občutkov se določi 
polarnost občutkov. 
 
Bayesova metoda se uporablja predvsem takrat, ko je manj nizov razvrščanja. Pri strojnem 
učenju je verjetnostni klasifikator tisti, ki temelji na Bayesovi teoriji. Pogojna verjetnost je 
določena z Bayesovim pravilom: 
 

                                         P(X/Y) = P(X) P(Y/X) / P(Y)                                            (1) 
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Enačba (1) definira analizo občutkov, ki je rezultat gospodarske klime pomnoženo z 
občutkom povedi pomnoženo deljeno z gospodarsko klimo ter pomnoženo z  občutkom 
povedi.  
 
Entropija najboljšega razvrščanja razvršča nize v parametre. Pri tej metodi se nizi 
razvrstijo v parametre, kjer se uporabijo uteži, ki so pridobljene s kodiranjem. Kodiranje 
preslika vsak nabor funkcij na vektor. Razvrstijo jih v klasifikatorje, kjer  odstranijo nabor 
funkcij od vhoda, ki jih združuje linearno in jih nato z rezultatom prikaže eksponentno. 
Negotovost je največja za enakomerno porazdelitev  (Devika, Sunitha, & Genesh, 2016). 
 

1.4 Pomenski odnosi 
 
Občutki in odnosi se nanašajo na razmerja med koncepti ali pomeni določenih sinonimov, 
antonimov in homonimov. Pomenska razmerja se uporabljajo za identifikacijo negacije. 
Nekatere besede imajo lahko zavajajočo polarnost, to so na primer oslabljen, okrepljen ali 
razveljavljen. Uporaba jezikovne strukture stavka za analizo občutkov je uporabna, kjer je 
polarnost stavka odvisna od obsega polarnosti njegovih delih pri samostalniških stavkih, 
glagolskih frazah in posameznih delih govora. Negacija pomaga opredeliti različne 
intenzivnosti negacije besed.  
 
Povedano z drugimi besedami lahko negacija besed spremeni polarnost celotnega stavka 
ali pa le del stavka. Pri tem nastopajo občutki z odvisnostjo analize pri glagolih vsakega 
stavka in uporabljajo skupek pravil, ki vsako odvisnost, glede na izračun, pretvorijo v 
kontekstualne valence celotnega stavka. Predlagan je dvofazni postopek, kot način sestave 
občutkov. S tem v prvi fazi opredelijo polarnost besed v vsakem stavku. Osnova za raven 
moči je v obsegu uporabnikovega stavka.  
 
Druga faza temelji na pravilih sklepanja, ki identificirajo funkcijo polarnosti sprememb pri 
tem beseda, ki je negater tudi obrne polarnost dvoma. Ta pristop dobro deluje tudi pri 
preprostih povedih, ni pa najbolj zanesljiv pri sestavljenih stavkih, kjer beseda ali stavki 
temeljijo na odvisnosti (Asmi & Ishaya, 2012). 
 

1.4.1 Predlagana arhitektura 
 
Za pridobivanje in analiziranje vsebin je najprimernejša spletna platforma, ki analizira 
spletne strani na internetu. Takšne programe podjetja uporabljajo za spremljanje mnenj 
strank in za raziskave trga. Pri tem je cilj sistema, da obišče čim več strani s pomočjo 
spltnega pajka (angl. web spider), ki sistematično brska po spletu, pri tem razčleni vsebino 
in pridobi ustrezne informacije, določi mnenja iz pridobljene vsebine in določi polarnost 
mnenja ter na koncu grafično predstavi rezultate. Komentarji pridobljenih s spletnih strani 
so razčlenjeni s pomočjo črpanja informacij s pomočjo ocenjevanja in razvrščanja  (Bucur, 
2014b). 
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1.5 Uporaba analize občutkov v podjetjih 
 
Podjetja pri analizi občutkov uporabljajo različne platforme, tehnike in statistične 
metodologije za oceno občutkov uporabnikov na spletu. Nekatera podjetja se nanašajo 
zgolj na avtomatizirane rešitve, v nekaterih pa določene procese še vseeno uporabljajo 
ljudi, ti se imenujejo hibridni procesi. V primerih, ko je potrebno analizirati občutke za 
malo število člankov je najboljši način prebrati članke, toda v primerih, ko morajo podjetja 
analizirati občutke pri več 10.000 člankih pa je smiselno uporabiti orodja za analizo 
občutkov. Pri odločitvi za spremljanje občutkov za orodji je smiselno ugotoviti, kako se 
občutki skladajo z dejavnostmi v podjetju. 
 
Pojasnjevanje natančnosti: orodja za analizo občutkov nikoli ne bodo mogli biti 100 
odstotno natančni, prav tako tudi ljudje ne morejo natančno pokazati svojih občutkov. 
Nekatera orodja prikazujejo tri ali največ štiri občutke, to so pozitiven, nevtralen ali 
negativen občutek. Dejansko lahko človek občuti veselje, žalost, strah, jezo, sprejemanje, 
zavračanje, pričakovanje ali presenečenje.  
 
Bolj, kot se povečuje število vrst razpoloženja, večja je nevarnost manj natančnih 
rezultatov. Izolacije vsebine: v socialnih medijih ljudje velikokrat omenijo nevtralni 
občutek, čeprav pri tem do določene stvari čutijo pozitiven občutek na primer pravkar 
pijem skodelico kave. Pri tem se občutek v rezultatu analize razlikuje z dejanskim 
občutkom. Takšne pojave je potrebno pričakovati. Pri tem je pomembno orodje za analizo, 
ki mora poskrbeti in izolirati rezultate glede na vrsto vsebine  (Ogneva, 2010). 
 
Prenasičenost podatkov: kot sem že zgoraj omenil analiza občutkov ni nikoli točna, je 
potrebno omeniti tudi, da je pomembna kontrola nad podatki. Izbrano orodje mora 
omogočati, da onemogoči nepomembne rezultate.  
 
Analiza enega ali več občutkov: do nedavnega podjetja niso mogla meriti občutkov za 
ljudi. Sčasoma pa so se razvila orodja s katerimi je to mogoče. Analize lahko merijo 
občutke o eni stvari, lahko pa tudi o ostalih stvareh, čeprav članek govori o eni določeni 
stvari (Ogneva, 2010). 
 

1.5.1 Uporaba analize občutkov na socialnih omrežjih 
 
Zaradi vedno večje uporabe socialnih omrežij se nekatera podjetja osredotočajo na uporabo 
analize klime le na socialnih omrežjih. Internet je omogočil da vsak postane proizvajalec 
vsebine. To je dovolj zgovoren trend, da imajo socialna omrežja pomembno težo pri 
vplivanju na trge. Torej so socialna omrežja več kot odličen vir informacij za analizo 
občutkov, saj vedno več prostora na internetu omogoča verodostojno podobo 
posameznikov, zaradi česar so podatki odličen vir za analize. Kljub temu, da nekateri 



11 

 

uporabniki uporabljajo socialna omrežja, le kot sredstvo za pogovor, jih nekateri 
uporabljajo za poklicne namene in drugi za razširjanje škodljivih vsebin.  
 
V študiji (Yang, Sheung &, Zhu, 2014) so objavili vpliv uporabnikov na Twitterju. 
Rezultati kažejo, da se lahko ustvari močna soodvisnost med med občutki na socialnih 
omrežjih in gibanjem tečajev na delniških trgih. Iz te študije lahko sklepamo, da so občutki 
ustvarjeni na socialnih omrežjih povezani s tržnimi donosi. Na socialnih omrežjih 
uporabniki lahko izražajo čustva kot so veselje, gnus, jeza, sramežljivost in ostala čustva. 
Nekateri so dvomili v zmogljivost zbiranja podatkov, vendar so številni študije primerov 
ugotovile, da so tudi podatki zbrani na socialnih omrežjih dovolj dober indikator za uspeh 
na trgu  (Daniel & Neves, 2016).  Na socialni omrežjih lahko v realnem času dobimo javno 
mnenje. S takšnimi analizami je omogočen vpogled v razvijanje kampanij in premike v 
javnem mnenju. Zasnova, ki se v tem primeru predpostavlja v analizi občutkov temelji na 
predpodstavki subjektivnosti in doktrin. 
 
Nove kazalnike je mogoče ustvariti na osnovni podatkov, ki so na voljo na internetu. 
Podatki pridobljeni na socialnih omrežjih so za ustvarjanje novih kazalnikov ključnega 
pomena za odkrivanje pomembnih dogodkov tako v življenju ljudi kot tudi organizacij. Z 
odkrivanjem poslovnih dogodkov v organizacijah je mogoče neposredno odkriti dogodke, 
ki se bodo zgodili na trgu, kar je odvisno tudi od vrste dogodka. Pri tem so ključni aktivni 
uporabniki, ki v realem času opisujejo dogodke v različnih delih sveta. To se izkaže 
koristno pri odkrivanju dogodkov in občutki povezani z njimi. Pri tem je analiza občutkov 
nepogrešljiva, saj pri tem analizirajo uporabnike in odrijejo ali imajo uporabniki pri tem 
pozitivne ali negativne občutke.  
 
Dogodki imajo pogosto podobne lastnosti. Ti dogodki so veliki in pritegnejo veliko 
uporabnikov, vplivajo na vsakdanje življenje. To so dogodki, kot so velike prireditve, 
športne prireditve, razstave, promocije izdelkov, nesreče in politične kampanje. V zadnjih 
letih so socialna omrežja postala glavni vir informacij o dogodkih, omogočajo tudi 
objektivno poročanje in zaradi različnih virov informacij si uporbniki lahko ustvarijo 
lastno mnenje. Večina pristopov, katerih namen je pridobivanje informacij o dogodku so 
običajno lansirani v točno določenih časovnih okvirjih. Vendar je izkoriščanje informacij 
povezano tudi z lokacijo dogodka. Uporavniki, ki objavljajo o dogodku so v bližini 
dogodka ali na kraju dogodka, kar omogača veliko število informacij glede na lokacijo in 
vrsto dogodka (Daniel & Neves, 2016). 
 

1.6 Večjezična analiza občutkov 
 
Velika večina razpoložljivih virov in algoritmi so omejeni na ne sam jezik, to je 
angleščina. Ker noben drug jezik ne zajame večine vsebine na spletu obstaja globalno 
tveganje, da niso zajeti pomembni podatki, ki vplivajo na trende, ki so na voljo samo, ko je 
neko besedilo na voljo v več jezikih. Do te točke je več jezikov obravnavano v analizi 
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občutkov predvsem s prenosom znanja iz jezika z drugimi bogatimi znanjem drugih 
jezikov, ki se jih pri analizah občutkov ignorira ali pa se ne upošteva razlik pri prevodih v 
angleščino. Pristopi, ki so omejeni na pregled občutkov, ki potekajo s prevodi iz 
angleškega jezika ignorirajo potencial za izmenjavo informacij med jeziki. Lažje bi bilo 
prikazati občutke celostno v več jezikih, kar bi pripomoglo, k bolj relevantni globalni sliki 
občutkov.  
 
Pri tem so v modelu MLSLDA  (Graber & Resnik, 2010) razvili pristop modeliranja, ki 
brez oznak dokumentov ustvari vhod in dva izhoda nalog in tem. Tako teme kot naloge si 
predstavljeni kot verjetnostna porazdelitev besed in vsakemu dokumentu je bila 
verjetnostno porazdeljena vsaka tema. Teme modelov so zgrajena na temeljih  Dirichletove 
lantetne dodelitve, ki je generativni statistični model, ki omogoča pojasnevati stališča in jih 
pojasni z neopaženimi skupinami, zakaj so nekateri podatki podobni. Takšni modeli so 
privlačni za analizo občutkov, saj lahko razčlenijo teme tako, da lažje določijo občutke. 
Torej s tem modelom lahko vzporedno povezujemo vzporedna besedila z večjezičnih virov 
ter ugotavljamo povezave. Na splošno ugotavlja tudi številna spoznanja med temami analiz 
občutkov hkrati pa prispeva tudi k razvoju besedil, ki temeljijo na občutkih (Graber & 
Resnik, 2010).  
 

2 ANALIZA UPORABE ANALIZE OB ČUTOKOV NA PRIMERU 
KIE RIO 

 

2.1 Kia motors 
 
Podjetje Kia Motors Corporation je bilo ustanovljeno leta 1944 v Južni Koreji. Je 
najstarejše podjetje v tej državi, ki proizvaja motorna vozila. Sprva so proizvajali kolesa in 
motorje, sedaj pa proizvajajo avtomobile. Letno jih izdelajo več kot tri milijone v 7 
proizvodnih obratih v 5 državah. Imajo tudi 14 centrov za raziskave in razvoj. Ti centri so 
rezultat skupnih vlaganj s podjetjem Hyundai Motor Group.  Vozila prodajajo v 19 lastnih 
prodajnih mestih. Večjega pomena so pooblaščeni distributerji in trgovci, ki prodajajo 
vozila v okoli 180 državah po svetu. Imajo več kot 50.000 zaposlenih, letni prihodek znaša 
okoli 44 milijard ameriških dolarjev. Zanimiv je tudi pogled na glavne deležnike podjetja. 
Največji delež imajo mednarodni investitorji in sicer imajo v lasti 37,91 odstotkov delnic, 
drugo mesto po deležu zaseda Hyundai Motor s 33,88 odstotnim deležem, sledijo ostali, 
kot so finančne institucije in individualni investitorji ter z najmanjšim deležem z 1,33 
odstotka, ki je v lasti zaposlenih. Poslanstvo podjetja je izjemna rast in delitev dobička 
zainteresiranim stranem. Ob tem zagotavljajo pošteno razdelitev dobička med zaposlene, 
partnerska podjetja, vladne organizacije, investitorje in lokalne skupnosti. Pri tem igra 
pomembno vlogo tudi pristop dolgoročnega upravljanja in širši pogled na odgovornosti 
podjetja. Pomembno je dejstvo, da ustvarjajo delovna mesta v svojem  primarnem okolju, s 
tem pa ustvarjajo nova delovna mesta in dajejo spodbude mladim. Tako, da so mladi 
zainteresirani za nova znanja. S projekti, ki jih izvajajo rešujejo tudi socialna vprašanja. 
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Ves ta čas svoj trud vlagajo tudi v zmanjšanje vpliva avtomobilov na okolje (Kia Motors, 
2016).  
 
Za uspeh je zaslužno nenehno vlaganje v raziskave in razvoj. Najpomembnejše proizvodne 
centre, centre za raziskave in razvoj ter oblikovne center imajo v Združenih državah 
Amerike, na Kitajskem in v Evropi (Kia Motors, 2015). V podjetju Kia Motors ima 
družbena odgovornost velik pomen. Podjetje raste na vrednotah, kot so medsebojno 
spoštovanje, zaupanje in rast. 
 
Cilj podjetja je uravnotežena rast in zagotovitev trajnostne prihodnosti, hkrati želijo tudi 
postati vodilno globalno podjetje v avtomobilski industriji. Pomemben del poslovanja je 
tudi odnos z dobavitelji. Z njimi imajo vzpostavljen sistem za vzporedno rast. Skupaj s 
partnerji gradijo nove konkurenčne prednosti in različne trajnostne dejavnosti, saj se 
zavedajo, da to vodi v trajnostno rast tako podjetja Kia Motors, kot tudi vse njihove 
deležnike.  
 
V podjetju dajejo velik pomen zaposlenim, saj se zavedajo, da so zaposleni 
najpomembnejši partnerji, ki so hkrati ponudniki in upravičenci njihovih storitev družbene 
odgovornosti. V letu 2014 so začeli s kampanjo pametnega dela (angl. Smart Work 

Campaign), kjer pomagajo zaposlenim vzdrževati ravnotežje med zdravim delom in 
zasebnim življenjem. Prav tako so se leta 2014 vključili v projekt zelene luči (angl. Green 

Light Project), kjer zaposleni v Kia Motors s celega sveta pomagajo delati v štirih afriških 
državah in tako pomagajo njihovim lokalnim skupnostim. Ta projekt simbolizira 
zavezanost k uresničitvi cilja, da zagotovijo mobilnost za vse ljudi, hkrati spodbujajo tudi 
samozaposlovanje v afriških skupnostih (Kia Motors, 2015). 
 

2.2 Komunikacijski kanali 
 
Zanimanje za poslovanje podjetja je vedno večje, to se spreminja z velikostjo podjetja in 
velikostjo trga, ki ga oskrbujejo. S tehnološkim napredkom zapolnjujejo vrzel z tekmeci, v 
smislu funkcij izdelkov in z pomočjo interneta omogočajo lažji dostop do informacij, ki so 
na voljo zainteresirani javnosti. V podjetju deluje več kanalov za komunikacijo z 
zainteresirano javnostjo, prav tako tudi spodbujajo sodelovanje javnosti. Upoštevajo 
njihova mnenja in z njimi usklajujejo nasprotja interesov, saj le tako lahko omogočajo 
izgradnjo trajnostne prihodnosti (Kia Motors, 2015).  
 

2.3 Kia v prihodnosti 
 
V Kii menijo, da bi morali avtomobili biti varni, učinkoviti in cenovno dostopni. Ironično 
je, da je v zadnjih letih izdelava avtomobilov postala bolj zapletena. Predvsem zaradi 
velikega napredka v tehnologiji. Višja učinkovitost porabe goriva je postala norma ter 
varnost najpomembnejša skrb. Vendar sta varnost in učinkovitost porabe goriva v 
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nekaterih pogledih nezdružljiva. Na primer višja učinkovitost porabe zahteva lažjo 
avtomobilsko karoserijo, vendar varnostne naprave delajo avtomobil težji. Vseeno je 
varnost nekaj, kar ne sme biti ogroženo na kakršen koli način. Zato si pri Kii strmijo k 
razvoju alternativnih pogonskih goriv, ki bojo v vozila prinesla večji občutek varnosti in 
učinkovitosti. Zato veliko sredstev vlagajo v raziskave in razvoj, da bi njihove inovacijske 
rešitve pripeljale mobilnost na novo raven  (Kia Motors, 2015). 
 

2.4 Kia rio 
 
Model Rio se uvršča v segment manjših avtomobilov (angl. subcompact). Gre za 
avtomobile, ki ne presegajo 4.191 mm v dolžino vendar so še vseeno daljša od mikro 
avtomobilov, ki so krajši od treh metrov. Majhni avtomobili morajo imeti po mnenju 
Ameriške agencije za okoljsko varnost vsaj med 2.407 in 2.803 litri notranjega volumna. 
 
Kio Rio so začeli proizvajati avgusta leta 2000. Model Rio je zamenjal model Kia Pride, ki 
je izhajala iz Ford Fieste in so jo od leta 1987 prodajali v Južni Koreji. Model Pride po letu 
2005 ni bil več na voljo kot majhen mestni avtomobil ampak le kot večja limuzina. Najprej 
je bila na voljo v karoserijski izvedbi kot limuzina, kasneje pa tudi kot kombilimuzina, 
sicer je bolj znana angleška beseda (angl. hatchback).  
 
Že od začetka je bila cenovno dostopna in z veliko funkcijami. Pri prvi prenovi 2003 so v 
ponudbo dodali 1,6-litrski štirivaljni motor, dodali so tudi nekaj novih notranjih funkcij, 
kot so nosilci za steklenice in luči za branje. Ko je leta 2006 prišla nova prenovljena 
generacija, je bilo veliko dizajnerskih sprememb (Nada Guides, 2017). 
 
Sedaj je na voljo že tretja generacija tega modela. Pri tej generaciji je Rio postal večji od 
prejšnje generacije za 7 centimetrov, to se pozna predvsem pri prostoru na zadnjih sedežih, 
kot tudi pri večji prostornini prtljažnika. Osvežena je bila tudi notranjost, ki je bila 
opremljena po takratnih zadnjih standardih (Pavšič, 2011). V letu 2012 so prejeli priznanje 
na oblikovalskem tekmovanju Red Dot v kategoriji oblikovanje izdelkov. Od februarja 
2017 bo na voljo že četrta generacija ki je bila predstavljena na avtomobilskem salonu v 
Parizu leta 2016.  
 

2.5 Uporaba analize občutkov v podjetju kia motors 
 
Podjetje Kia Motors je leta 2011 predstavila novo generacijo modela Rio. Predstavitev je 
potekala na enem največjih avtomobilskih sejmov in sicer v Ženevi. Predstavitev na 
evropskem avtomobilskem sejmu je pomenila, da želijo s tem modelom osvojiti predvsem 
evropske kupce. Razlog za to je potrebno iskati tudi v tem, da se ravno v evropskih 
državah proda največ majhnih mestnih avtomobilov. Cilj predstavitve je bilo pridobiti 
mnenja potrošnikov. Predstavljeni model Rio se je uvrščal v razred mestnih avtomobilov.  
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2.6 Analiz besedil 
 
Avtomatizirana analiza besedil se je okoli leta 2009 začela razvijati. Pri tem so imela 
prednost tista podjetja, ki so uporabljala poslovno inteligenco. To so bile zlasti velike 
multinacionalke, saj so tako lažje spremljali poslovanje podjetja. Predvsem podjetja v 
avtomobilski industriji veljajo za bolj inovativne na področju novih tehnologij, hkrati pa 
postavljajo tudi smernice ostalim. 
 
Zlasti po finančni krizi leta 2008 se je boj na trgih še bolj začel zaostrovati, zato so morala 
podjetja drugače pristopati k kupcem. Pri Kii so se tega izziva lotili tako, da so pri 
izdelovanju modela Rio tretje generacije uporabljali analizo občutkov in so tako izvedeli 
kaj si kupci želijo in menijo o avtomobilih. Na podlagi analize občutkov so prilagodili 
avtomobil, ki so ga želeli predstaviti.  
 

2.7 Rezultati prodaje 
 
Pri prodaji modela Rio je viden življenjski cikel izdelka. V Tabeli 1 je prikazana prodaja 
modela Rio. Pri prodaji modela Rio je izrazito viden življenjski cikel izdelka in sicer 
uvajanje, rast, zrelost in upadanje. V letih 2005 in 2011, ko je prodaja vozil na najnižji 
točki je bila predstavljena nova generacija.  
 
Pri predstavitvi nove generacije je avtomobil čisto drugačen od prejšnjega modela in 
ponuja nove tehnične in oblikovalske rešitve. Prav tako je tudi za leto 2017 napovedana 
nova generacija modela Rio, ki je bil predstavljen na avtomobilskem sejmu v Parizu v 
septembru 2016. Pri drugi generaciji, ki je bila na voljo med letoma 2005 in 2011 je 
opazna manjša prodaja. Pri tem gre opozoriti na dejstvo, da se je finančna kriza začela leta 
2007 in je vrh dosegla leto kasneje. 
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Tabela 1: Prodaja Kie Rio od leta 2000 do 2015 

 

Leto Število prodanih 
avtomobilov modela Rio 

2000 16.624 
2001 51.541 
2002 51.195 

2003 41.285 
2004 38.518 
2005 30.290 
2006 28.388 
2007 33.370 
2008 36.532 
2009 34.666 
2010 24.619 
2011 20.111 
2012 40.275 
2013 40.742 
2014 35.933 
2015 23.742 
2016 27.431 

 
Vir: Kia Motors, Sales by models, 2017. 

 
V Tabeli 1 je prikazana prodaja avtomobilov od leta 2005 do leta 2015. Podatki so podani 
v milijonih prodanih avtomobilov. Pri tem gre izpostaviti, da za manjšo prodajo v letu 
2010 in 2011 ne gre iskati razloge v globalni gospodarski krizi ampak tudi, da model Rio 
ni bil več privlačen za trg.  
 

Tabela 2: Globalna prodaja avtomobilov od leta 2005 do 2015 v milijonih 

 

Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Število 
prodanih 
avtomobilov 

66 68 72 68 66 75 78 82 86 88 90 

 
Vir:  International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, Sales statistics, 2017. 

 
Tudi v Tabeli 2, kjer je prikazana globalna prodaja avtomobilov vidimo padec prodaje v 
letih 2008 in 2009, v letu 2010 pa je prodaja ponovno višja od tiste leta 2007. Pomemben 
podatek za avtomobilske proizvajalce je tudi konstantna rast prodaje po letu 2010. To jim 
omogoča, da so lahko bolj optimistični pri napovedih, hkrati pa lahko v zadnjih letih 
vidimo ogromen napredek glede novih tehnologij. Torej bi lahko predpostavljali, da je pri 
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prodaji avtomobilov močna povezanost med prodajo, napovedmi in vlaganjem v raziskave 
in razvoj. 
 
Prav tako kot je razvidno že iz Tabele 2, tudi slike v Priloge 2 prikazuje, da je bilo najmanj 
prodanih avtomobilov modela Rio ravno v času finančne krize, ki se je začela leta 2007. Po 
podatkih  (Elliott, 2011)  naj bi kriza trajala vse do leta 2011, kar je največji razlog za nižjo 
prodajo druge generacije. Pri tem so proizvajalci in trgovci avtomobilov vseeno vlagali v 
trženje in razvoj izdelkov. Pri tem gre izpostaviti prodajo vozil v letu 2012, kjer je prodaja 
že skoraj da dosegla tisto iz leta 2003. Vendar tudi nova generacija, ki je bila bolj uspešna 
od prejšnje ni bila tako uspešna, kot je bila prva generacija od leta 2000 do 2006. Pri 
manjši prodaji je imela velik vpliv tudi konkurenca.  
 
Najprej bi izpostavil, da avtomobili postajajo vedno večji. Če vzamemo za primer enega 
najbolj prodajanih avtomobilov in sicer Volkswagnovega Golfa. Ta se je po podatkih  
(Sandbox Networks, Inc., 2013) znašel na tretjem mestu ter je še edini izmed trojice, ki ga 
še vedno proizvajajo. Golf v primerjavi med prvo in sedmo generacijo zarastel v dolžino iz 
3.705 milimetrov na 4.255 mm, ter v širino iz 1.610 mm na 1.799 mm. Kar je skoraj 15 
odstotkov v dolžino in skoraj 12 odstotkov v širino  (Tsaousis, 2012).  Naslednja stvar, ki 
bi jo izpostavil in je tudi vplivala na manjšo prodajo Kie Rio pa je prihod majhnih mestnih 
terenskih avtomobilov. Najbolj znan predstavnik takšnih avtomobilov je Lada Niva, vendar 
so modeli, ki so bolj vplivali na trg majhnih avtomobilov prišli na trg okoli leta 2010. Bolj 
znani predstavniki v tem segmentu so Suzuki SX4, Opel Mokka, Peugeot 2008, Nissan 
Juke, Mazda CX-3, Dacia Sandero, Kia Soul itd. Takšni avtomobili imajo na trgu prednost 
ker so višji ter s tem ponujajo lažji vstop v avtomobil oziroma izstop iz njega, imajo višjo 
nakladalno mesto, kupcem pa so bili predstavljeni, kot bolj varni, kar v nekaterih primerih 
igra odločilno vlogo pri nakupu, čeprav so cenovno manj ugodni.  
 

2.7.1 Vpliv cene naftnih derivatov na prodajo avtomobilov 
 
Spremembe cene naftnih derivatov pomembno vpliva na celotno globalno ekonomsko 
dejavnost. Spremembe cene naftnih derivatov vplivajo skoraj na vse izdelke, saj je še 
vedno visoka odvisnost od energije, ki temelji na surovi nafti. Na temo o vplivu cen 
naftnih derivatov je bilo izvedeno že veliko študij kot na primer vpliv na zdravje, na 
delniške trge, obveznice, na bruto domači proizvod ali pa kako se gibljejo zaloge 
avtomobilskih proizvajalcev ob spremembah cen in tako dalje. Avtomobili niso bistvenega 
pomena za življenje, zato je povpraševanje elastično. Študija  (Lis, Nessler, Retzman, 
2012) je prikazala, kako cena naftnih derivatov vpliva na donose delnic. Pri tem so 
uporabili 30 scenarijev s katerimi so pojasnili vpliv cene nafte na proizvajalce 
avtomobilov. Rezultati so pokazali da je prodaja manj občutljiva, kot smo si mislimo. 
Primeri so bili neodvisni glede na proizvajalce. Zanimivost, ki jo je prikazala raziskava je, 
da je bila edina država v kateri se je zmanjšala prodaja avtomobilov ob višji ceni nafte so 
Združene države Amerike. 
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2.7.2 Vpliv finan čne krize na prodajo avtomobilov 
 
Kot so prikazani rezultati v Tabeli 1 rezultati prodaje Kie Rio druge generacije med letoma 
2005 in 2011 niso bili slabši, ker je na to vplivala cena nafte ampak je na prodajo vplivala 
finančna kriza in tudi kupci niso dobro sprejeli tega modela. Nekateri viri vseeno navajajo, 
da naj bi v letih 2007 in 2008 nekateri proizvajalci imeli ogromen padec prodaje. Avtor   
(Bergman, 2009)  navaja, da je bil padec prodaje Cheyslerja decembra 2008 nižja, kar za 
45,6 odstoktov v primerjavi z decembrom 2008. Prav tako so za okoli 40 odstokov manj 
prodali Generals Motors, Toyota in Honda. Vendar kot kaže Tabela 2 je bila globalna 
prodaja avtomobilo nižja le za slabih 6 odstotkov iz 72 milijonov prodanih avtomobilov v 
letu 2007 je prodaja padla na 68 milijonov prodanih avtomobilov v letu 2008.  
 
Kljub temu, da zgoraj omenjena študija ne potrjuje dejstva, da višja cena surove nafte ne 
vpliva na prodajo avtomobilov vseeno ni zanemarljivo dejstvo, da je Tesla Motors na trg 
vstopila leta 2003 z avtomobili na električen pogon. Električni avtomobili so poželi veliko 
zanimanja predvsem do tistih, ki so bolj okoljevarstveno ozaveščeni. Zaenkrat so 
avtomobili na električni pogon težje cenovno dostopni. Potencialni uporabniki so še vedno 
skeptični glede dosega, saj proizvajalci obljubljajo daljši domet, kot je realen, kar kažejo 
tudi nekateri testi električnih avtomobilov. Večje težave pri dometu se pojavljajo predvsem 
v zimskih razmerah, ker so baterije zaenkrat še občutljive na mraz. Proizvajalci se 
zavedajo težav, pomembno pa je tudi to, da jih že uspešno rašujejo. Na primer eden od 
proizvajalcev električnih avtomobilov Renault na svoji spletni strani  (Renault, 2017) že 
ponuja izračun dometa glede na povprečno hitrost in zunanjo temperaturo. 
 

2.8 Predstavitev platforme za analizo občutkov 
 
V zaključni strokovni nalogi bom predstavil platformo za analizo občutkov. Platforma je 
brezplačno za uporabo zato je primerno tako za podjetja, kot tudi za posameznike, ki si 
želijo stopiti na podjetniško pot in pri tem že dodobra preučiti kaj si kupci želijo in česa ne. 
Na voljo je tudi plačljiva verzija, kjer si lahko prilagajaš različne možnosti, ko jih 
platforma ponuja, omogočen je tudi dostop do dokumentov, ki jih podjetje izdaja, lahko 
dodajaš člane v projekte. Platforma se imenuje TheySay PreCeive API in je last podjetja 
TheySay Ltd. Platforma omogoča analizo besedil, ki zajemajo analizo občutkov, 
odkrivanje špekulacij in uporabo najnovejših idej in metod. Platforma omogoča analiz v 
angleškem jeziku, vendar je že dostopna tudi večjezična podpora v nemškem in španskem 
jeziku. Za analizo občutkov lahko uporabljate analizo celotnega dokumenta (največ 20.000 
znakov), kjer platforma pokaže analizo občutkov na ravni dokumenta, omogoča pa tudi 
analizo povedi, kjer vrne informacijo o vsaki povedi v besedilu. Pri tem analizira besedne 
zveze in jih prikaže v treh smereh in sicer pozitivne, nevtralne in negativne. Čustva 
prikažejo pozitivno ali negativno polarnost. Pri analizi je podan rezultat in sicer na so 
rezultati podani med 0 in 1, seštevek pozitivnih, nevtralnih in negativnih občutkov je enak 
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1. Potrebno je omeniti tudi, da obstaja širok spekter psiholoških dimenzij in sicer čustva, 
razpoloženja, občutki, vplivi. Pri analizi lahko uporabite tudi storitev t.i. emoji analize 
besedila (TheySay Ltd., 2016).  
 

2.9 Analiza občutkov za model kia rio 
 
V tem poglavju bom prikazal kako bi lahko potekala analiza za model Rio. Pri analizi je 
pomembno zajeti čim več podatkov, da so na koncu čim bolj točni rezultati. Bolj točni 
rezultati pomenijo boljše poznavanje in lažje razumevanje kupcev. Analiziral bom članek 
(Fink, 2016) za spletno stran avtomobil in voznik (angl. car and driver) in sicer odziv 
avtorja članka na predstavitev modela Rio na pariškem avtomobilskem sejmu. Nad 
besedilom ima pozitivno mnenje 64,1 odstotkov ljudi, 6,9 odstotkov je nevtralnih in 29 
odstotkov ima negativno mnenje, grafični rezultati so prikazani v prilogi št. 3. Splošno 
zaupanje v članek je 74,5 odstotkov ljudi.  
 
Po splošni analizi občutkov dokumenta lahko analiziramo še dokument po posameznih 
povedih, ki lahko prikažejo prednosti ali slabosti. Prav tako kot celoten članek se oceni 
vsako poved med 0 in 1, skupni seštevek občutka v povedi je 1. Pri vsaki povedi je 
grafično prikazano pozitivno, nevtralno in negativno mnenje, pri tem je številsko 
ovrednoteno tisti občutek, ki prevladuje, ostala se lahko razbere grafično. Ko pregledamo 
rezultate po povedih ugotovimo na katere povedi se nanašajo kakšni občutki. Pri tem lahko 
analiziramo kakšni so splošni občutki in na kaj se nanašajo. To je pomembno pri 
nadaljnjem oblikovanju izdelka. 
 
Kot lahko vidimo na primeru Kie Rio je že v razvojni fazi pomembno, da podjetje spremlja 
želje kupcev. V obdobju razvojne faze od potencialnih kupcev lahko podjetje pridobi 
ogromno informacij, ki pomagajo izboljšati izdelke. V avtomobilski industriji so prototipi 
prikazani na avtomobilskih sejmih. Prva predstavitev poteka v regiji v kateri pričakujejo 
največje povpraševanje. Po predstavitvah prototipov novinarji podajo ogromno informacij, 
nato pa podjetje spremlja odzive in tako prilagodi končni izdelek. 
 

SKLEP  
 
V zaključni strokovni nalogi sem na primeru Kie Rio predstavil analizo občutkov. 
Predstavil sem nekatere pojem analiza občutkov in pojme povezane z njo. Analiza 
občutkov je pomembna za zbiranje mnenj in informacij predvsem pri analizi velikih 
količin podatkov. Uporabnikom nudi pomoč pri hitrejšem in lažjem odločanju, saj 
zagotavlja relevantne informacije za podjetje.    
 
Pri pisanju sem se osredotočil na uporabnike platform. Ugotovil sem, da je analiza 
občutkov, kljub poznemu začetku razvoja, že zelo pomemben člen pri analizi kupcev. 
Kljub temu, da se razvija slabi dve desetletji je povpraševanje po platformah za analizo 
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občutkov izjemno naraščalo, pri tem je potrebno izpostaviti, da analize občutkov trži že 
veliko celovitih programskih rešitev, kot eno izmed bolj pomembnih strateških odločitev 
za analizo kupcev. Pri uspešnih primerih, ki se izpostavljajo v javnosti, ko je primer Kie, je 
zaupanje v analizo občutkov še večje. Kot sem že večkrat navedel, je analiza občutkov 
pomembna za analizo kupcev s katero lahko podjetja določijo svojo strateško prihodnost. 
 
V zadnjih dveh desetletjih sta programiranje in računalništvo dosegla izjemen razvoj, s tem 
so se znižali tudi stroški za podjetja, ki želijo ostati v boju za kupce. S tem se razvija tudi 
analiza občutkov. Pri večji dostopnosti bo tudi za manjša in srednje velika podjetja 
pomembno, da se odločijo za analize, ki jim ponujajo nadaljnji razvoj in jim omogoča 
večjo prepoznavnost in zaupanje na trgu. 
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