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Cel prezentacji



Plan prezentacji

1. Metody badań użytkowników
2. Zastosowane podejście
3. Przygotowanie danych
4. Wizualizacja danych
5. Wzorce zachowań
6. Podsumowanie



JAK BADA SIĘ 
UŻYTKOWNIKÓW?
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Metody badań

 Bezpośrednie
 Ankiety (statystyczna)
 Badania użytkowników 

w warunkach laboratoryjnych
 Hallway testing
 Eye tracking systems

 Pośrednie
 Dane z przeglądarki
 Dane z serwera aplikacji



Badania w praktyce

 Ankieta “Drogi czytelniku, jak korzystasz 
 z biblioteki cyfrowej?”

 Statystyki z oprogramowania 
do tworzenia bibliotek cyfrowych

 Statystyki gromadzone przez darmowe 
oprogramowanie ogólnego zastosowania
 Korzystające z danych przeglądarki
 Korzystające z logów serwera aplikacji



Statystyki w dLibrze



GoogleAnalytics



AWStats



ZASTOSOWANE 
PODEJŚCIE
(w teorii)
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Co chcemy wiedzieć?

Jak czytelnik korzysta 
z biblioteki cyfrowej?

Jakie strony przegląda?
Skąd do nich przyszedł?
Gdzie z nich odchodzi?



Założenia

 Brak ingerencji w oprogramowanie
 Brak ingerencji w zachowania czytelnika
 Jak największa grupa badanych

 Idealnie cała populacja
 Tylko strony związane 

z funkcjonalnością biblioteki cyfrowej
 Chcemy wiedzieć “gdzie?” 

zamiast “co dokładnie?”



Zastosowane podejście

 Jakie dane?
 Logi dostępu serwera aplikacji

 Czyje dane?
 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

 Co dodano do danych? 
Wiedzę (!)
 o istotnych stronach
 o strukturze serwisu



PRZYGOTOWANIE
DANYCH
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Logi dostępu

 Data i czas z dokładnością do sekundy
 Adres IP użytkownika
 Wydane żądanie HTTP
 Status odpowiedzi HTTP
 Ilość przesłanych bajtów w odpowiedzi
 Adres strony (URL) z jakiej wykonano 

zapytanie (jeżeli istnieje)
 Narzędzie, przy pomocy którego 

wykonano zapytanie



Logi dostępu



Przetworzenie danych

 Usunięcie żądań wykonanych 
przez maszyny 
boty, harwestery, crawlery

 Usunięcie żądań o obiekty związane 
z wyglądem/działaniem strony
pliki CSS, pliki JS

 Usunięcie niepoprawnych żądań
 Identyfikacja poprzedniego żądania
 Przypisanie adresu żądania (URLa)

do konkretnej funkcji biblioteki cyfrowej



Dane końcowe

 Żądania HTTP wykonane 
tylko przez czytelników

 Wyodrębnione sesje czytelników
 Wyodrębnione powiązania między 

żądaniami
              skąd → gdzie → dokąd

 Informacja o użytej 
funkcji biblioteki cyfrowej
 Istotne przy agregacji danych (!)



WIZUALIZACJA
DANYCH
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Wizualizacja danych



Wizualizacja danych



Wizualizacja danych

 Dane uzyskane w efekcie obróbki logów dostępu 
WWW zostały zwizualizowane przy pomocy grafu
 Wierzchołki – elementy interfejsu czytelnika 

biblioteki cyfrowej
 Łuki (łączą wierzchołki) – przejścia czytelników 

pomiędzy elementami interfejsu biblioteki cyfrowej
 Opis łuków – % ruchu 

wchodzącego/wychodzącego przez dany łuk



Dane końcowe

Ludzie, grudzień 2008, min 5% ruchu wychodzącego 

file:///P:/__PCSS/events@svn/2009_11_6th_workshop_and_2nd_conference/prezentacje/warsztaty/analizaWzorcow/humans-december-BEGIN5perc-END0perc-nextversion/index.htm


Dane końcowe

Roboty, grudzień 2008, min 5% ruchu wychodzącego 



Dane końcowe

Roboty, grudzień 2008, min 1% ruchu wychodzącego 



WZORCE 
ZACHOWAŃ
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Dane końcowe

Ludzie, grudzień 2008, min 5% ruchu wychodzącego 

file:///P:/__PCSS/events@svn/2009_11_6th_workshop_and_2nd_conference/prezentacje/warsztaty/analizaWzorcow/humans-december-BEGIN5perc-END0perc-nextversion/index.htm


Przykład analizy wzorców zachowań

94% użytkowników 
posiada zainstalowaną 
Javę



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
PYTANIA?
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