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Povzetek
Ponovna uporaba informacij javnega značaja je panoga evropskega gospodarstva z veliko
neizkoriščenega potenciala. V nalogi so predstavljena evropska poročila o ponovni uporabi
informacij javnega značaja ter ocene vrednosti panoge, obravnavano je področje
vizualiziranja in obdelave podatkov. V empiričnem delu naloge je predstavljen in analiziran
projekt Krimistat.si, ki je primer ponovne uporabe informacij javnega značaja s področja
kriminalitete v Republiki Sloveniji. Velika pozornost je namenjena varovanju osebnih
podatkov in zagotavljanju anonimnosti le-teh. Naloga tudi obravnava pilotski podprojekt
priprave informacij javnega značaja na ravni semantičnega spleta, ki je primeren za
računalniško obdelavo v realnem času. V zaključku so podane ugotovitve in priporočila za
ponudnike informacij javnega značaja.
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Interactive presentation of public sector information
on criminal acts in the Republic of Slovenia
Key words: public sector information, reuse of public sector information, infographics, data
visualization, crime mapping

UDK: 004.6:[659.2:004](043)

Abstract
Reuse of public sector information is a sector of European economy with a lot of unused
potential. In my diploma thesis, European search reports about the reuse of public sector
information and the assessment of the economy value are introduced; the fields of
visualization and data processing are presented. In the empiric part of the diploma thesis, a
project Krimistat.si which is an example of reuse of public sector information in the field of
crime in Republic of Slovenia is introduced. A lot of attention is paid to the field of personal
data protection and its anonymity assurance. In the diploma thesis, the pilot sub-project of the
preparation of public sector information at the semantic-web level which is suitable for
automated data processing in the real time is presented as well. In the conclusion, findings
and recommendations for the public sector information providers are explained.

iv

KAZALO VSEBINE
1 Uvod ........................................................................................................................................................... 1
2. Hipoteze .................................................................................................................................................... 2
3. Informacija javnega značaja ...................................................................................................................... 3
3.1 Implementiranost evropske direktive v slovensko zakonodajo.......................................................... 7
3.2 Študije vrednotenja ponovne uporabe informacij javnega sektorja ................................................ 10
3.3 Varstvo osebnih podatkov ................................................................................................................ 17
3.4 Postopek pridobivanja informacij javnega značaja za ponovno uporabo ........................................ 19
4 IJZ in semantični splet .............................................................................................................................. 21
5 Vizualiziranje podatkov ............................................................................................................................ 25
5.1 Zgodovina .......................................................................................................................................... 26
5.2 Proces vizualizacije podatkov............................................................................................................ 32
5.2.1 Tehnični nivo .............................................................................................................................. 32
5.2.2 Vsebinski (pomenski) nivo ......................................................................................................... 35
5.3 Pripovedovanje zgodb s podatki ....................................................................................................... 42
5.4 Tehnike vizualiziranja ........................................................................................................................ 43
5.5 Žanri .................................................................................................................................................. 47
5.6 Vizualna pripoved ............................................................................................................................. 47
5.6.1 Struktura martini kozarca (martini glass structure) ................................................................... 48
5.6.2 Interaktivna predstavitev (interactive slideshow) ..................................................................... 48
5.6.3 Poglobljena zgodba (The drill-down story) ................................................................................ 48
5.7 Pripovedne strukture ........................................................................................................................ 49
5.8 Interaktivne infografike..................................................................................................................... 49
5.8.1 Strukturiranje interakcije ........................................................................................................... 51
5.9 Kognitivni aspekt ............................................................................................................................... 52
5.9.1 Gestalt teorija ............................................................................................................................ 56
6 Krimistat.si ............................................................................................................................................... 60
6.1 Pridobivanje podatkovne baze IJZ .................................................................................................... 61
6.2 Vizualizacija podatkov ....................................................................................................................... 61
6.2.1 Tehnična specifikacija ................................................................................................................ 62
6.2.2 Obdelava podatkov .................................................................................................................... 63
6.2.3 Grafična zasnova in realizacija ................................................................................................... 69

v

6.2.4 Videz in predstavitev sistema .................................................................................................... 70
6.3 Testiranje (s poudarkom na varovanju osebnih podatkov) .............................................................. 72
6.4 Posvetovanje z informacijskim pooblaščencem ............................................................................... 74
6.5 Prilagoditev aplikacije z diferenciacijo občinstva/uporabnikov ........................................................ 76
6.6 Priporočila in predlogi za ponudnike IJZ ........................................................................................... 77
6.7 Ovrednotenje delovnih hipotez po zaključni implementaciji ........................................................... 79
7 Zaključek .................................................................................................................................................. 80
8 Viri ............................................................................................................................................................ 82

vi

KAZALO SLIK
Slika 1: Delitev informacij javnega sektorja [24], str. 9 ................................................................................. 4
Slika 2: Razvrstitev panog glede na vrsto IJZ [24], str. 11 ............................................................................. 4
Slika 3: Diagram prenosa obeh vrst IJZ med javnim in privatnim sektorjem, [24], str. 12 ........................... 5
Slika 4: Graf implementiranosti evropske direktive v zakonodajo držav članic, [10] ................................... 7
Slika 5: Primerjava deleža IJZ z drugimi večjimi sektorji v EU, [4], str. 16................................................... 11
Slika 6: Vrednostna veriga, [4], str. 14 ........................................................................................................ 12
Slika 7: Procesni diagram vrednostne verige v primeru komercialne uporabe, [3], str. 46 ....................... 13
Slika 8: Procesni diagram vrednostne verige v primeru nekomercialne uporabe, [3], str. 47 ................... 14
Slika 9: Primer sintakse RDF, [26] ............................................................................................................... 23
Slika 10: Razvoj vizualizacije podatkov skozi zgodovino, [13], str. 3........................................................... 27
Slika 11: Primer vizualizacije iz zgodnjega obdobja, [13], str. 6 .................................................................. 28
Slika 12: Nova grafična forma, izpeljana iz klasičnega stolpičnega grafa, [13], str. 13 ............................... 29
Slika 13: Primer poenostavljanja predstavljenih podatkov, vir: splet......................................................... 34
Slika 14: Primerjava različnih vrst grafičnih form glede na zmožnost natančnega določanja rezultata, [2],
str. 40 .......................................................................................................................................................... 36
Slika 15: Udeleženci in njihova vloga v procesu podajanja in razumevanja zgodbe, [2], str. 60 ................ 37
Slika 16: Krog vizualizacije – infografika, s katero planiramo infografiko, [2], str. 51 ................................ 38
Slika 17: Žanri, [7], str. 7.............................................................................................................................. 47
Slika 18: Diagram poteka pretvorbe nestrukturirane informacije v modrosti, [2], str. 16 ......................... 52
Slika 19: Proces obdelave zaznav, [2], str. 138 .......................................................................................... 55
Slika 20: Izbor grafične forme glede na natančnost rezultatov, [2], str. 120 .............................................. 59
Slika 21: Krimistat.si logotip ........................................................................................................................ 60
Slika 22: Proces izdelave sistema, [16]........................................................................................................ 60
Slika 23: Struktura tabele 'kategorije' v podatkovni bazi ............................................................................ 65
Slika 24: Vstopna stran: prvi nivo................................................................................................................ 70
Slika 25: Popolna, neomejena verzija: drugi nivo ....................................................................................... 71
Slika 26: Prilagoditev podmenija za prikaz podkategorij KD ....................................................................... 72
Slika 27: Legenda......................................................................................................................................... 73
Slika 28: Primer dodatnega pojasnila.......................................................................................................... 74
Slika 29: Omejena verzija, ki omogoča anonimiziran prikaz rezultatov...................................................... 76

KAZALO TABEL
Tabela 1: Procesi posameznega sektorja ...................................................................................................... 5
Tabela 2: Primerjava kriterijev: EU - Slovenija, [3]...................................................................................... 12
Tabela 3: Sedem korakov procesa vizualizacije .......................................................................................... 33
Tabela 4: Prikaz nepopolnega zapisa v izvirni podatkovni bazi .................................................................. 64
Tabela 5: Zapis datum v izvirni podatkovni bazi ......................................................................................... 66
Tabela 6: Primerjava dejanskega in zabeleženega naslova ........................................................................ 67
Tabela 7: Ključ za generiranje naslove pri pretvorbi ................................................................................... 67
Tabela 8: Primer optimizacije SQL stavka ................................................................................................... 69
vii

1 Uvod
Sodobna druţba proizvaja veliko količino informacij. Ţivimo v informacijski druţbi, v kateri imajo
informacije in dostop do njih pomembno gospodarsko vlogo. Osnova delovanja informacijske
druţbe je produciranje, shranjevanje in obdelava podatkov, ki lahko s ponovno obdelavo ali
uporabo doprinesejo dodano vrednost za posameznika oz. druţbo kot celoto.

Evropska direktiva o informacijah javnega sektorja iz leta 2011 je dopolnila izvorno iz leta 2003
in vnesla velike spremembe, predvsem v postopku ponovne uporabe informacij javnega
značaja. Informacije javnega značaja predstavljajo vse informacije, ki jih producirajo drţavni
organi, izvajalci javnih sluţb itd. S tehnološkim napredkom v vseh aspektih delovanja je
ponovna uporaba tovrstnih informacij vse bolj zaţelena in zanimiva za širšo javnost. Naloga v
nadaljevanju poskuša predstaviti zdruţitev treh področij, ki kot celota uporabniku ponujajo
povsem novo izkušnjo. Osnova naloge je informacija javnega značaja, pridobljena s pomočjo
univerze od Generalne policijske uprave Slovenije (GPU). Pridobljeni podatki predstavljajo
veliko tabelarnih podatkov, ki zahtevajo primerno obdelavo, da s tem postanejo primerni za
zadnje, tretje, področje, ki ga obdeluje naloga – vizualizacijo podatkov. Velika pozornost je
namenjena varstvu osebnih podatkov, ki predstavlja vzporednico preostalim trem področjem
obravnave.
Cilj naloge je preučiti in se seznaniti s področjem vizualizacije in obdelave podatkov ter
vzpostaviti spletni sistem, ki bo teoretski osnovi dal praktično nadgradnjo. Temelje delovanja
sistema predstavljajo preglednost, transparentnost in intuitivna uporabniška izkušnja.
Aplikativni del naloge predstavlja interaktivna infografika, ki omogoča pregled kriminalnih dejanj
v Republiki Sloveniji. Praktični primer sluţi kot osnova za analizo podatkov, preverjanje
teoretskih pravil in predvsem kot praktičen prikaz ponovne uporabe informacij javnega značaja v
Republiki Sloveniji.
Naloga zajema delovno področje pridobivanja in obdelave podatkov, preučevanje teoretskih
osnov principov ustvarjanja vizualizacij podatkov in tehnično implementacijo.
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2. Hipoteze
V okviru magistrskega dela so postavljene naslednje hipoteze:
H1: Sistem za vizualizacijo informacij javnega značaja omogoča transparentnost.
Namenski uporabniški vmesnik omogoča analizo, obdelavo in vizualno predstavitev podatkov,
tako, da je transparentnost informacij javnega značaja bistveno izboljšana. Vmesnik sluţi kot
tolmač med podatkovno bazo in uporabnikom. Stopnja transparentnosti je odvisna od kakovosti
izvedbe vizualizacije.
H2: Osebni podatki so ob anonimizaciji izvornih podatkov zaščiteni.
Informacije javnega značaja so za ponovno uporabo na voljo samo v anonimizirani obliki in kot
takšne onemogočajo razkritje identitete posameznika na kakršen koli način.
H3: Vizualizirani podatki omogočajo lažje razumevanje zgodb.
Informacije javnega značaja so v izvorni obliki ustvarjene v različnih formatih. Količina teh
informacij je lahko zelo velika, kar za uporabnika predstavlja teţavo pri iskanju ţelenih
informacij, vzorcev, pomenov itd. Vizualizacija predstavlja uporabniški vmesnik, ki omogoča
laţje razumevanje zgodbe, neodvisno od količine informacij in izvornega formata. Zgodbo
pojmujemo v funkcionalnem smislu predstavitvenih veščin.
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3. Informacija javnega značaja
Informacije javnega značaja (IJZ) imajo zakonsko osnovo, ki omogoča drţavljanom Republike
Slovenije dostop do njih. V Republiki Sloveniji to področje ureja Zakon o dostopu do informacij
javnega značaj (ZDIJZ).

Namen ZDIJZ je javnosti zagotoviti transparenten dostop do informacij, ki jih producirajo organi
v Republiki Sloveniji. Javnost ţeli in mora imeti dostop do teh informacij, saj so skupaj z organi
vključeni v proces demokratičnosti, kjer so informacije producirane v luči delovanja skupnosti,
hkrati pa dostop do informacij javnega značaja drţavljanom omogoča pregled delovanja
organov. Večja odprtost informacij drţavljanom ponuja zanesljivo znanje glede vlade, kar
omogoča aktivno sodelovanje v javni sferi in spodbuja e-demokracijo [9]. Javnost ima pravico
do vpogleda in ponovne uporabe informacij. Nastanek informacij javnega sektorja je financiran
iz drţavnega proračuna, zato jih ni mogoče šteti kot last javnega sektorja [19]. Organi morajo
aţurirati katalog javnih informacij na svojih spletnih straneh in v zakonskih rokih posredovati
posamezniku zahtevane informacije. Prizadevati si morajo, da je javnost čim bolje obveščena o
njihovem delovanju.
Javni sektor predstavlja največji vir informacij v Evropi, saj obsega vsa področja človeškega
delovanja (vremenski podatki, promet, finance, ekonomija, gospodarstvo itd.). V javnem sektorju
ločimo dva tipa informacij – informacije in vsebine javnega sektorja [24].

Informacije javnega sektorja
Informacije so dinamične in nenehno generirane s strani javnega sektorja (ter so povezane z
njegovim delovanjem). Te informacije so primerne za uporabo v komercialnih aplikacijah z
relativno malo nadaljnje obdelave podatkov. Evropska direktiva je usmerjena predvsem na ta
segment IJZ, saj predstavlja osnovo za informacijsko-komunikacijsko industrijo, ki ima vpliv na
ekonomske kazalnike Evropske unije.
Informacije javnega sektorja (vsebine), ki jih hranijo kulturne ustanove in podobne
organizacije
Ta segment IJZ predstavljajo statične informacije, ki jih javni sektor hrani in redkeje ustvarja
(kulturni arhivi, umetniška dela) in niso neposredno povezane z delovanjem vlade in javnega
sektorja. Njihova vrednost se bolj kot v komercialni uporabi kaţe v javno dobrem
(izobraţevanje, kultura itd.).
3

Slika 1: Delitev informacij javnega sektorja [24], str. 9

Slika 2: Razvrstitev panog glede na vrsto IJZ [24], str. 11
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Področja v zgornjem delu tabele predstavljajo informacije javnega značaja, področja niţje
predstavljajo vsebine javnega značaja.
Leta 2003 je stopila v veljavo Evropska direktiva o ponovni uporabi informacij javnega značaja,
ki je nastavila legitimne okvire za delovanje javnega sektorja: kako morajo pripraviti in
posredovati

informacije

o

svojem

delovanju

z

namenom

odpravljanja

monopola,

diskriminatornosti in povečanja transparentnosti delovanja. Ponovna uporaba se osredotoča na
izkoriščanje gospodarske vrednosti IJZ. Javni sektor ponuja surove podatke, ki so osnova za
razvoj novih produktov in storitev [11].

Tabela 1: Procesi posameznega sektorja
Javni sektor

Privatni sektor

ustvarjanje in distribucija informacij

obdelava informacij in vloga posrednika med
javnim sektorjem in končnimi uporabniki

Slika 3: Diagram prenosa obeh vrst IJZ med javnim in privatnim sektorjem, [24], str. 12
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Direktiva s strani Evropske unije pomeni za drţave članice zakonske obveze, ki jih mora drţava
članica implementirati v lastno zakonodajo – bodisi z dopolnitvijo obstoječega zakona bodisi s
pripravo novega zakona. V Republiki Sloveniji je direktiva implementirana v Uredbo o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 119/07, EVA
2007-3111-0060, veljavnost od 8. 1. 2008) in ZDIJZ.
Po vpeljavi direktive se je oblikovalo veliko predlogov, kako doseči bolj odprt trg storitev,
osnovanih na informacijah javnega značaja [11]:
1. vključitev novih organov, kot so knjiţnice, muzeji in arhivi;
2. omejitev plačila za dostop na minimalne (marginalne) stroške;
3. uvajanje neodvisnega nadzora nad pravili ponovne uporabe v drţavah članicah;
4. izdelava strojno (računalniško) berljivih oblik informacij (“Open Data”).
Leta 2011 je Evropska unija izdala izboljšano predhodno direktivno. Poglavitni cilj je doseči
soglasje pri oblikovanju informacij javnega značaja, ki bi premestila sedanjo vrzel med ravnmi
odprtosti drţav članic glede podatkov, ki jih producira javni sektor. Najpomembnejši del
predstavlja vztrajanje, da je razkritje podatkov za ponovno uporabo obvezno – predhodna
direktiva je to prakso zgolj spodbujala. Drţave članice morajo zagotoviti dostop do vseh
podatkov javnega sektorja zastonj oz. z minimalnimi stroški za prosilca informacij. Vključen je
tudi predlog, da direktiva vključuje kulturne ustanove (muzeje, knjiţnice, arhive itd.). Pričakovan
učinek novih smernic je ustvarjanje dohodka in pomen javnih informacij za gospodarstvo. Z
odprtostjo informacij se ustvarja nov trg, ki predstavlja enega ključnih trgov pri širjenju
komunikacijske tehnologije. Tehnološki razvoj (predvsem visoke hitrosti in vsedostopnost
interneta) omogočata dostop preko namenskih programskih knjiţnic (API) do podatkov
kadarkoli. Bistveni element ponovne uporabe je ustvarjanje dodatne, nove vrednosti prejetih
informacij. Podatki, pridobljeni kot informacije javnega značaja, so lahko ponovno uporabljeni v
novih storitvah in produktih. Evropska direktiva ne zahteva, da so podatki uporabljeni v enakem
kontekstu, kot so bili ustvarjeni. Namen je ustvariti dodano vrednost z zdruţevanjem različnih
virov informacij v novih aplikacijah tako v profitne kot neprofitne namene. Ekonomski vpliv
ponovne uporabe informacij javnega značaja potrjuje tudi študija Vickery [24], ki navaja, da je
direktna ali indirektna ekonomska korist v vseh 27 članicah Evropske unije znašala 140 milijard
evrov. Dostop in obdelava informacij javnega značaja ustvarja nove poslovne priloţnosti, nova
delovna mesta in predvsem bolj kritične potrošnike z večjo mero samoodločanja. Direktiva
6

drţavam članicam ne nalaga, da morajo biti informacije posredovane v “odprtih formatih” –
primernih za nadaljnjo strojno/računalniško obdelavo – ampak naj to storijo, ko je moţno in
primerno. Na tej točki se pojavljajo tudi kritike direktive, saj dobro pripravljeni podatki pomenijo
osnovo za nadaljnjo obdelavo. Mnogim se zdi primerno, da bi obstajala standardna evropska
licenca, ki bi olajšala delitev podatkov med regijami in drţavami. V tej točki je direktiva nejasna
in neobvezujoča [11], [9].

3.1 Implementiranost evropske direktive v slovensko zakonodajo

Slika 4: Graf implementiranosti evropske direktive v zakonodajo drţav članic, [10]
7

Pregled vključenosti direktive v lokalno zakonodajo pripravlja European Public Sector
Information Platform. Za nadaljnjo analizo so uporabljeni podatki z dne 29. 5. 2013 [10].
Graf prikazuje, da so vse članice Evropske unije v celoti implementirale direktivno v nacionalne
zakonodaje. Kljub temu ocena implementiranosti za Slovenijo znaša 250 od 700 točk. Za
najboljše ocenjeno članico – Veliko Britanijo (580 točk) – zaostaja 330 točk (več kot enkrat več,
kot jih je sicer osvojila). Oceno določa sedem kriterijev, ki pokrivajo različna področja
implementacije – v oklepajih so navedeni odstotki, ki jih dosega Slovenija za posamezni kriterij
ocenjevanja [10]:
1. implementacija direktive (100 %),
2. praksa ponovne uporabe (40 %),
3. formati (30 %),
4. cene (80 %),
5. izključne ureditve (0 %),
6. lokalne informacije javnega sektorja (količina in pogostost objavljanja) (0 %),
7. dogodki in aktivnosti (0 %).
Kljub temu da direktiva nalaga članicam, naj bodo informacije prosto dostopne, so v Republiki
Sloveniji informacije na voljo v večini le na zahtevo. Te informacije trenutno še niso na voljo v
licencirani obliki. Drţava omogoča dostop in ponovno uporabo neosebnih podatkov javnega
sektorja ter varstvo v primeru zavrnitve dostopa do informacij za ponovno uporabo.

Informacije niso niti objavljene niti na voljo v odprtih oblikah (tega ne nudi noben organ v
Republiki Sloveniji). Prav tako informacije niso podane v obliki, ki bi omogočala medsebojno
(strojno/računalniško) povezovanje1. V tej točki ustreza le segmentu, ki nalaga objavo kataloga
informacij javnega značaja.2
Za potrebe ponovne uporabe lahko za podajanje informacij zaračunajo. Cena za dostop do
informacij javnega značaja temelji na modelu povrnitve stroškov in ne na mejnem modelu

1

Linked Data; ponuditi surove podatke na splet, kjer so vsedostopni in na voljo za nadaljnje obdelave oz.
povezave
2
http://www.ckijz.gov.si/index.php?id=35 (10. 6. 2013)
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vrednotenja, ki bi za 20 % izboljšal oceno tega kriterija. S strani drţave niso dovoljene nobene
izjeme veljavnega modela vrednotenja (med preverjanjem tovrstnih izjem tudi niso našli).
Zakon ne prepoveduje izključnih ureditev – v primeru izdaje izključne pravice za ponovno
uporabo je potrebno navesti ime organa, ki dodeli pravico, informacije javnega značaja in
razloge, za katere je bila pravica podeljena, ceno, pogoje, pod katerimi je bila pravica podeljena,
datum odobritve, datum rednih preverjanj potrebe do te pravice in datum prenehanja pravice do
izključne uporabe.
Nobena lokalna enota (občina, mesto itd.) vsaj enkrat na leto ne objavlja določenega števila
podatkovnih baz (glede na kriterije najmanj 10) in ne spodbuja odprte skupine podatkov, ki so
javno objavljene.

Republika Slovenija vlaga zelo malo v promocijo ponovne uporabe informacij javnega sektorja.
Open data hack day, Ljubljana, je edini dogodek, ki promovira informacije javnega sektorja in
njihovo ponovno uporabo. Za osvojitev 50 % v tem kriteriju so letno potrebni vsaj štirje takšni
dogodki. Predpostavljamo lahko, da to predstavlja evropsko povprečje na tem področju.
Republika Slovenija ima pravno gledano direktivo v celoti implementirano, vendar realnost kaţe
neskladje med pravno in praktično ureditvijo in potrebno bo narediti še veliko, da bodo podatki
javnega sektorja v javnosti dobili pravi pomen za gospodarstvo. Za uporabnike so najzanimivejši
lokalni podatki, saj so le-ti najbolj povezani z lokalnim okoljem in lahko pri uporabnikih vzbudijo
največ zanimanja oz. jim lahko nudijo največ dodane vrednosti. Ključni postavki, ki jih bo
Slovenija morala urediti, če bo ţelela spodbuditi ponovno uporabo informacij javnega sektorja,
sta:
1. Podajanje informacij v obliki surovih podatkov in v odprtih formatih ter s tem omogočiti
laţje prenašanje in obdelavo.
2. Ponuditi več lokalnih informacij.
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3.2 Študije vrednotenja ponovne uporabe informacij javnega sektorja
Ponovna uporaba informacij javnega sektorja predstavlja novo področje v informacijskokomunikacijskih tehnologijah in je zaradi svoje specifičnosti njen vpliv precej teţko merljiv.
Evropa si ţe več kot desetletje prizadeva ustvariti in motivirati trg, ki bi iz velike količine
ustvarjenih informacij ustvarjal dodano vrednost. V Evropski uniji so bile v preteklih letih
izvedene vsaj tri študije, ki so poskušale ovrednotiti ponovno uporabo informacij javnega
sektorja.
Prvo vseevropsko poročilo je bilo narejeno leto 2000 (PIRA). Ţelelo je predstaviti velik potencial
ponovne uporabe in uporabe informacij javnega sektorja. Predstavlja prvi večji poizkus izračuna
vrednosti prispevka IJZ za gospodarstvo Evropske unije – ocenjen je bil na 68 milijard evrov
letno. Poročilo je ponudilo primerljive podatke o vrednosti trga informacij javnega sektorja in
prispevek h gospodarski aktivnosti. Rezultat poročila je izpostavil pomembnost geoprostorskih
informacij, ki predstavljajo skoraj polovico vseh IJZ. V domeno teh informacij sodijo zemljevidi,
katastri, meteorološki, okoljski podatki in podatki o vodah. Ustvarjena vrednost iz tega sektorja
IJZ je v letu 1999 znašala 36 milijard evrov [24].
Študija deluje primerjalno s trgom ZDA, ki je v tistem času na trgu informacij javnega sektorja
ustvaril 750 milijard evrov. Direktna primerjava med ameriškim in evropskim trgom ni moţna, je
pa bilo mogoče uvideti potencial, ki ga ima trg v Evropi. Ameriški trg je bistveno večji in praksa
komercialne ponovne uporabe je doţivela precej večjo rast kot v Evropi. V času študije je bil
ameriški trg tudi veliko bolj naklonjen ustvarjanju dodane vrednosti, saj zakonsko nudi večjo
svobodo informacijam, nad njimi ne veljajo nikakršne drţavne avtorske pravice, pristojbine za
pridobitev so omejene zgolj na stroške priprave in pošiljanja ter ne obstajajo nobene omejitve pri
ponovni uporabi. ZDA veliko investirajo v ustvarjanje zelo kvalitetnih informacij, ki jih svojim
uporabnikom ponudijo zastonj ali po minimalnih stroških (npr. cena CD-ja, na katerem so
informacije posredovane) in zagotavljajo enostaven dostop do teh informacij. Evropska direktiva
(2003/98/ES) je uredila nekatere omenjene ugodnosti tudi na evropskem trgu. [24], [4]

Leta 1999 je vrednost IJZ predstavljala 1,5 % evropskega BDP, kar je primerljivo s tekstilno in
zaloţniško industrijo, ki skupaj ustvarita 2,7 % evropskega BDP. [4]
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Slika 5: Primerjava deleţa IJZ z drugimi večjimi sektorji v EU, [4], str. 16

Po poročilu PIRA iz leta 2000 je naslednjo večjo analizo evropskega trga IJZ predstavljala
študija MEPSIR3 [3] iz leta 2006.
Razvili so ponavljajočo metodologijo v kontekstu evropske direktive, njeni geografski pokritosti
in obsegu področja delovanja. Vzpostavili so področja in podpodročja, ki jih bo študija zajemala,
nastavili kriterije, ki jih bodo upoštevali pri merjenju, in določili skupino drţavnih raziskovalcev iz
vseh drţav, vključenih v raziskavo (25 članic EU in Norveška – vključno s Slovenijo). Za
primerjavo so uporabili podatke ZDA (kot so predhodno to storili ţe pri poročilu PIRA) [24].
Analizirali so poslovne, geografske, pravne, meteorološke informacije in informacije s področja
prevoza. Identificirali so tri generične vloge vključenih v proces ponovne uporabe informacij: (1)
nosilci javnih informacij (javni organi), (2) ponovni uporabniki informacij (niso nosilci informacij,
informacije posredujejo na trg) in (3) uporabniki, ki te informacije uporabljajo. [3]

3
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Študija razlikuje med sedmimi pogoji, izmed katerih jih pet spada med osnovne pogoje
(razpoloţljivost, dostopnost, preglednost, odgovornost in nediskriminatornost), preostala dva pa
med ekonomske (dejansko povpraševanje in gospodarski rezultati). [3]
Tabela 2: Primerjava kriterijev: Evropska unija – Slovenija, [3]
Evropska unija

Slovenija

dostopnost

57 %

dostopnost

60 %

preglednost

36 %

preglednost

33 %

odgovornost

67 %

odgovornost

80 %

nediskriminatornost

49 %

nediskriminatornost

32 %

Osnovni pogoji so se v članicah spremenili z implementacijo direktive v nacionalne zakone. S
tem so ugodno vplivali na ekonomsko obnašanje akterjev v vrednostni verigi (ustvarjanje,
zbiranje in skladiščenje, procesiranje in priprava ter dostava podatkov). Vzpostavil se je
dinamičen evropski trg z ekonomsko rastjo, rastjo inovacij in novimi zaposlitvenimi moţnostmi.

Slika 6: Vrednostna veriga, [4], str. 14

Vrednostna veriga se razlikuje glede na način ponovne uporabe informacij – bodisi gre za
komercialno bodisi za nekomercialno uporabo. V primeru komercialne uporabe je v domeni
organa zgolj ustvarjanje informacij. Vse ostale aktivnosti lahko izvaja tako privatni kot javni
sektor. [3]
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Slika 7: Procesni diagram vrednostne verige v primeru komercialne uporabe, [3], str. 46

V primeru nekomercialne uporabe IJZ so vse aktivnosti v domeni javnega sektorja. Večja
dostopnost do IJZ ustvarja posredne gospodarske koristi, ki so znatno višje od zanemarljivih
direktnih koristi. Vsak model operira z različnimi informacijami in sluţi povsem drugačnemu trgu.
V komercialnem modelu končne uporabnike zanima predvsem vrednost, ki je dodana izvornim
informacijam, in ne same izvorne informacije. Ta trg predstavljajo zahtevnejše stranke.
Nekomercialni model ponuja informacije za večji in manj zahteven trg. [3]
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Slika 8: Procesni diagram vrednostne verige v primeru nekomercialne uporabe, [3], str. 47

Ocene, ki so jih podali kot končni rezultat, temeljijo na dveh različnih metodologijah, ki v obeh
primerih temeljita na podrobnih raziskavah ponudnikov in ponovnih uporabnikov IJZ. Prva
ocena velikosti trga IJZ temelji na trţnih ocenah anketirancev (oboji so ocenjevali področje svoje
aktivnosti). Rezultati ocen so se v skupinah zelo razlikovali, zato so kot povprečje vzeli mediano
(26,1 milijarde evrov), dejansko povprečje (47,8 milijarde evrov) pa predstavlja zgornjo mejo.
Poudariti je potrebno, da so ocene ponovnih uporabnikov vzeli kot bolj stabilne od nosilcev IJZ.
[24]
Alternativna ocena velikosti trga IJZ je temeljila na prihodkovnih pribliţkih, ki temeljijo na
prihodkih od prodaje in števila zaposlenih. Kakovost zbranih podatkov o velikosti trga velja za
precej višjo kot subjektivni podatki, zbrani po prejšnji metodi. Velikost trga predstavlja seštevek
vseh prihodkov posameznih (ponovnih) uporabnikov informacij brez stroškov, ki nastanejo pri
pripravi in dostavi podatkov s strani nosilca podatkov. Povprečje je znašalo

27,6 milijarde

evrov, z zgornjo mejo 46,5 milijarde evrov. [24]

Obe oceni sta podali zelo podobne vrednosti trga IJZ. Vrednost okrog 47 milijard evrov
predstavlja pribliţno 0,25 % evropskega BDP. Podana je bila ugotovitev, da obstaja precejšna
vrzel med takratno situacijo na trgu in stanjem, kot ga predpostavlja direktiva. Pričakovano je
bilo, da bo vpliv na gospodarstvo večji, kot je bil sicer.
14

Direktorat za informacijsko druţbo je leta 2011 objavil pregled nedavne študije o ponovni
uporabi IJZ. Študijo je izvedel Graham Vickery [24]. V študiji povzema ugotovitve preteklih študij
s tega področja, ocenjuje napredek in spremembe od leta 2006 ter daje oceno o trgu ponovne
uporabe IJZ.
Na podlagi preteklih študij so izračunali, da trg ponovne uporabe IJZ raste povprečno 7 % letno.
V štirih letih (2006–2010) je vrednost trga narasla iz 27 milijard evrov na 32 milijard evrov letno.
Ekonomski prihodki iz tega naslova bi z odpiranjem dostopa do IJZ in pocenitvijo stroškov
(zastonj ali mejni stroški) lahko narasli na 40 milijard evrov. Izračuni zajemajo vseh 27 članic
Evropske unije.
IJZ se lahko uporabljajo na zelo različne načine (direktna ali indirektna uporaba). Z
zdruţevanjem direktnega in indirektnega vpliva ponovne uporabe IJZ na gospodarstvo letni
znesek prihodkov za vse članice EU znaša 140 milijard evrov. To je jasen indikator, ki kaţe,
kako pomembno je zagotoviti laţji dostop do IJZ, saj le-ta omogoča ustvarjanje velikih
gospodarskih koristi. Jasno je, da so nove aplikacije in načini uporabe, ki so povezani v široko
paleto produktov in storitev z laţjim dostopom do informacij, precej bolj pomembni kot sam trg
IJZ. Vsaka nadaljnja uporaba informacij pomeni dodatne ekonomske in socialne koristi. Ţe
prejšnje študije so ugotovile, da največji segment na trgu IJZ predstavljajo geoprostorske
informacije. Z odstranjevanjem ovir pri dostopu (izboljšan dostop, določitev podatkovnih
standardov itd.) in izboljšanjem osnovne infrastrukture bi lahko koristi v tem sektorju povečali za
10–40 %. Leta 1999 je vrednost trga z geografskimi informacijami znašala 36 milijard evrov
(pred uvedbo direktive). Boljša nacionalna zakonodaja na področju geografskih aplikacij bi lahko
v obdobju naslednjih 5 let (od leta 2011) podvojila dobiček in produktivnost. Poleg omenjenega
trga se med večje uvrščajo tudi finančni, energetski in gradbeniški trg. [24]
Direktni prihodki vladam z naslova računanja za pridobitev IJZ so relativno nizki. V Veliki
Britaniji, ki ima najboljšo oceno na European PSI scoreboard, letni prihodki z naslova prodaje
IJZ znašajo 3,4 milijard evrov. Druga najbolj uspešna članica je Nizozemska, ki letno iztrţi 1,4
milijarde evrov. Prihodki od prodaje ostalih 27 članic so verjetno precej pod navedenimi zneski.
[10]
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Zniţanje stroškov distribucije IJZ predstavlja izgubljen prihodek za organe. V tem primeru lahko
javni sektor dvigne prihodke z vpeljavo modela “osveţevanja” podatkov, v katerem podjetja
plačujejo večje dajatve za osveţevanje podatkov.
Vsaka drţava članica uporablja različne pristope za izboljševanje dostopa do IJZ in omogočanje
ponovne uporabe – način je odvisen od nacionalne politične ureditve. Strategije za izboljšanje
obsegajo:
1. Ponujanje podatkov, ki so bili do sedaj teţje dostopni in manj primerni za ponovno
uporabo.
2. Pregled omejitev dostopa in uporabe ter odstranjevanje nepotrebnih omejitev.
3. Pregled javnih nalog.
4. Omogočanje dostopa do gradiv tretjih oseb, pri katerih so lastniki pravic dali soglasje za
dostop.
5. Izboljšava informacijsko-komunikacijske infrastrukture.
6. Racionalizacija pogojev dostopa in uporabe za ponovno uporabo znotraj organov drţave
(npr. med lokalnim in nacionalnim nivojem) – korist za javni sektor in posredno tudi za
privatni sektor.
7. Okrepitev mednarodnega dostopa za izmenjavo in ponovno uporabo.
Pregled vseh študij in analiz kaţe, da izboljšan dostop do informacij ugodno vpliva na
ekonomijo. Povečana uporaba in ozaveščanje uporabnikov sta pripomogla k temu, da so IJZ
začeli dojemati kot samostojno celoto in jih niso uvrščali npr. med svobodo informiranja.
Koristi boljšega dostopa se odraţajo v:
1. boljši komercialni učinkovitosti,
2. boljši informiranosti politike in sprejemanju odločitev,
3. boljših inovacijah (upoštevajoč tudi “nepričakovane” inovacije),
4. moţnosti izboljšanja demokratičnega procesa in druţbene angaţiranosti.
Kljub vse bolj samoumevnim koristim boljšega dostopa je izredno teţko izmeriti koristi in velikost
trga – študiji PIRA in MEPSIR sta podali okvirne ocene vrednosti trga. Poglobljena analiza v EU
27 (2008) je pokazala dinamično rast geografskega, meteorološkega in pravnega sektorja.
Osnova za izboljšanje trga so tudi neizpolnjene zahteve povpraševanja po informacijah.
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Javnemu sektorju je bilo priporočeno, naj več pozornosti nameni ključnim zadevam, kot so
zniţevanje stroškov distribucije, licenciranje in boljša podpora uporabnikom.

3.3 Varstvo osebnih podatkov
Osebni podatki so vse informacije o posamezniku, ki so povezane z njegovim privatnim,
profesionalnim ali javnim ţivljenjem. V to skupino podatkov sodijo ime, slika, e-poštni naslov,
bančni podatki, objave na socialnih omreţjih in spletnih straneh, zdravniška poročila, IP naslov
itd. [12] Osebni podatek se nanaša na [18]:
1. določeno osebo; posameznik, ne glede na obliko, v kateri je izraţen;
2. določljivo osebo; posameznik, ki ga lahko identificiramo s pomočjo njegovih
identifikacijskih številk (EMŠO, davčna števila itd.) ali s sklicevanjem na dejavnike,
značilne za njegovo fizično, duševno, ekonomsko, kulturno ali druţbeno identiteto
(zaposlitev, naslov, funkcija itd.).
Obdelava osebnih podatkov predstavlja kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v
zvezi z osebnimi podatki. Ta proces lahko poteka avtomatizirano ali ročno. Zakon obdelavo
osebnih podatkov določa zelo široko. Obdelava osebnih podatkov je mogoča le, če to določa
zakon ali če se uporabnik strinja z obdelavo poslanih osebnih podatkov (uporabnik mora biti
obveščen o namenu obdelave). Uporaba osebnih podatkov v drugačne namene, kot so bili
zbrani, je v nasprotju z veljavno zakonodajo.
Med kršitve na področju varovanja osebnih podatkov spadajo tudi primeri, v katerih npr. s
povratnim inţeniringom ali z uporabo spleta pridemo do osebnih podatkov drugih oseb. V tem
primeru ne gre za direktni dostop ali posredovanje podatkov, ampak za dostop do njih z
minimalno vloţenim trudom (časom in stroški) [23].
V večini drţav je varstvo osebnih podatkov ena od človekovih pravic in osebnih svoboščin ter je
zajamčena z ustavo. Osebne podatke lahko zbiramo le za legitimne namene in pod strogimi
pogoji [17]:
1. obstoj pravne podlage za zbiranje osebnih podatkov (zakonska določila, privolitev
posameznika itd.),
2. namenskost obdelave: namen obdelave mora biti določen in zakonit;
3. sorazmernost obdelave: obdelovanje le tistih osebnih podatkov, ki so ustrezni in po
obsegu primerni glede na namen obdelave.
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Podatki morajo biti skrbno varovani in zaščiteni pred zlorabo. V Republiki Sloveniji poleg Ustave
varstvo osebnih podatkov ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Zakon določa
okvire, znotraj katerih se preprečujejo nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost
posameznika (kot posledica obdelave ali uporabe osebnih podatkov). “S tem zakonom se
določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti
in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice (v
nadaljnjem besedilu: posameznik) pri obdelavi osebnih podatkov,” [28], 1. člen.

V zakonodajo je implementirana evropska direktiva iz leta 1995 (95/46/ES) o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Ta direktiva
predstavlja temelj varstva osebnih podatkov. Zagotavlja delovanje internetnega poslovanja in
učinkovito varuje temeljne pravice posameznika. Leta 2012 je Evropska komisija predlagala
obseţno prenovo zakonodaje EU (iz leta 1995) o varstvu osebnih podatkov, ki bi okrepila
pravice posameznika, upoštevala izzive, ki jih prinaša globalizacija, in nove tehnologije
(socialna omreţja, računalništvo v oblaku itd.), ter povečala evropsko digitalno gospodarstvo.
Pobuda bo pomagala okrepiti zaupanje potrošnikov v spletne storitve, ki predstavljajo moţnost
za rast, delovna mesta in inovativnost v Evropi. 72 % uporabnikov spleta skrbi, da pri uporabi
različnih storitev posredujejo preveč osebnih podatkov. Ţe samo ta statistični podatek nakazuje
nezaupanje ljudi v uporabo spletnih storitev in ovira rast digitalne ekonomije. Namen je
prilagoditi pravila sodobni digitalni druţbi. [12]
Ključne postavke, ki jih prinaša nov predlog spremembe [12]:
1. moţnost izbrisa osebnih podatkov; ko uporabnik ne bo več ţelel, da ima tretja oseba
shranjene njegove podatke ali ne bo več pravne osnove za shranjevanje;
2. izrecno zahtevanje dovoljenja za obdelavo osebnih podatkov;
3. prenašanje osebnih podatkov od enega ponudnika k drugim;
4. podjetja in organizacije bodo morala sporočiti resne kršitve brez nepotrebnega odlašanja
(kadar je to izvedljivo v 24 urah);
5. enotna veljavna zakonodaja za vse članice Evropske unije;
6. podjetja in organizacije se bodo ukvarjala le z enim nacionalnim organom za varstvo
podatkov (v drţavi članici, kjer ima podjetje ali organizacija sedeţ);
7. posameznik bo lahko podal vse zahteve na nacionalni organ za varstvo osebnih
podatkov (četudi so njegovi podatki v obdelavi izven njegove drţave);
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8. zakoni Evropske unije bodo veljali tudi za podjetja, ki niso iz Evropske unije, če le-ta
ponujajo izdelke in storitve v Evropski uniji;
9. povečanje odgovornosti za tiste, ki obdelujejo osebne podatke;
10. odstranitev nepotrebnih administrativnih bremen;
11. okrepitev nacionalnih organov za varstvo podatkov z namenom boljšega uveljavljanja
pravil Evropske unije v drţavah članicah.
V Republiki Sloveniji ima informacijski pooblaščenec pristojnosti nadzornega organa za
področje varstva osebnih podatkov. Izvršuje inšpekcijski nadzor, odreja inšpekcijske in druge
ukrepe, opravlja preventivni inšpekcijski nadzor nad upravljavci osebnih podatkov itd. Te
pristojnosti predstavljajo zraven pristojnosti pritoţbenega organa v primeru informacij javnega
značaja celotno področje delovanja informacijskega pooblaščenca [18].

3.4 Postopek pridobivanja informacij javnega značaja za ponovno uporabo
V Republiki Sloveniji področje pridobivanja IJZ ureja Ministrstvo za notranje zadeve. Dostop je
mogoč vsakomur, ki ţeli ponovno uporabiti IJZ za pridobitni ali nepridobitni namen. Področje
pridobivanja in ponovne uporabe v Republiki Slovenijo določata Zakon o dostopu do informacij
javnega značaja (ZDIJ-UPB2) in Uredba o posredovanju in ponovni uporabi IJZ.
V prvem koraku je potrebno preveriti, kateri drţavni organ ima podatke, ki jih ţelimo pridobiti.
Sledi vloţitev zahteve pri pristojnem organu za ponovno uporabo IJZ, ki mora vsebovati [6]:
1. opredeljeno informacijo, ki bo namenjena ponovni uporabi;
2. način prevzema vsebine zahtevane informacije;
3. namen ponovne uporabe zahtevane informacije (pridobitni ali nepridobitni).
Če prosilec prosi za pridobitev IJZ brez namena ponovne uporabe, ni potrebno navajati razloga
za pridobivanja informacij.
Organ o zahtevi izda odločbo, če za ponovno uporabo zaračuna ceno ali določi druge pogoje. V
proces so vključeni trije organi [6]:
1. Ministrstvo za javno upravo – skrbi za politiko in razvoj;
2. drţavni organi, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih sluţb – izvajanje;
3. informacijski pooblaščenec – pritoţbe in nadzor.
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Generalni pogoj za ponovno uporabo je navedba vira podatkov in naziv organa. Organ lahko
določi tudi druge pogoje, če je to potrebno npr. za pravilno razumevanje IJZ.
Pri izdaji IJZ se ne obračunava nobena taksa. V primeru, da pridobivamo IJZ za ponovno
uporabo v nepridobitne namene, organ ne zaračunava cene. Prav tako se ne zaračuna v
primeru, kadar se IJZ ponovno uporabi za informiranje, zagotavljanje svobode izraţanja,
kulture, umetnosti in kadar jih uporabijo mediji. Cena se zaračuna, kadar se izda IJZ za
pridobitne namene. Pri izračunu upoštevajo ceno razpolaganja z zahtevanimi IJZ, deleţ
ponovne uporabe v pridobitne namene glede na celoten obseg predvidene uporabe in v uredbi
določene omejitve. Organ lahko od prosilca zahteva vnaprejšnje plačilo odmerjene cene in
posreduje informacije šele po prejetju potrdila plačila [6].
Pridobivanje IJZ brez namena ponovne uporabe je brezplačno. Organ lahko zaračuna le
materialne stroške (npr. prepis, fotokopija itd.), če le-ti presegajo 10 evrov. Materialne stroške
določa vsak organ posebej (najvišje cene so določene z uredbo). V primeru večjega obsega
zahtevanih informacij lahko organ od prosilca zahteva vnaprejšnje plačilo odmerjene cene [5].
Organ ima 20 dni časa za posredovanje IJZ. Če prosilec v tem času ţelene informacije ne
pridobi, se lahko pritoţi informacijskemu pooblaščencu. [6]
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4 IJZ in semantični splet
Tehnološki razvoj je gonilo za razvoj druţbe. IJZ se producirajo in skladiščijo ţe desetletja,
semantični splet pa stopa v ospredje šele v zadnjih letih. S prepletom teh dveh, na prvi pogled
sicer nepovezanih področij, lahko odkrijemo velik potencial IJZ. Skladiščeni podatki so po
navadi spravljeni v slabih formatih in podatkovnih strukturah, zaklenjeni v opuščenih formatih in
razdrobljeni med mnoţico podatkovnih baz. Semantični splet omogoča deljenje informacij v
velikem obsegu. Ideja semantičnega spleta je izboljšati trenutni splet tako, da bo računalnikom
omogočal procesiranje in interpretacijo podatkov z namenom pomagati pri iskanju ţelenih
informacij in znanj. Osredotoča se na skupno rabo podatkov in ne dokumentov [22]. Za
semantični splet bi lahko rekli, da predstavlja tehnični prikaz delovanja evropske Direktive o
ponovni uporabi IJZ. Ţelja je vzpostavitev sistema, ki bi omogoča skupno rabo podatkov in
ponovno uporabo med aplikacijami in vključenimi akterji (organizacije, organi itd.).
Študija Unlocking the potential of public sector information with Semantic Web technology [1]
predstavlja znanje, pridobljeno na pilotskem projektu (izvedenem v Veliki Britaniji), ki vključuje
delovanje vlade in javnega sektorja.

Velika Britanija stremi k ideji, da bi splet postal primarni medij za prenos informacij od organov
do javnosti. Dostopne so naredili številne podatkovne zbirke z geografskega, statističnega,
finančnega in pravnega področja. Ločiti je potrebno med:
1. pripravo informacij, ki so na voljo za vpogled,
2. pripravo informacij, ki so na voljo za ponovno uporabo.
Večina vladnih informacij je na voljo na spletu, vendar preteţno v formatih (nestrukturirane in
nesemantične reprezentacije), ki niso primerni za računalniško obdelavo. Te so na voljo za
vpogled, vendar v originalni obliki niso na voljo za ponovno uporabo.

Iz tega razloga je Velika Britanija ustanovila raziskovalni projekt AKTivePSI. Njegova naloga je
pokazati, kako je moţno z uporabo semantičnih tehnologij (priprava demonstracij in prototipov)
omogočiti boljšo izrabo potenciala IJZ in s tem ustvariti prednosti za podjetja, posameznike in
drţavo. Vlada je namreč ugotovila, da obstaja preveč administrativnih ovir in teţav pri deljenju
ter posredovanju informacij. Zavezali so se k povečanju obsega vključevanja odprtih standardov
(program GovTalk) in to predstavlja odlično osnovo za nadgradnjo s semantičnimi
tehnologijami. Pri integraciji in posredovanju informacij prihaja do več problemov, npr. različne
terminologije, formati, cene itd.
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Organi, ki so vključeni v projekt AKTivePSI, so imeli napačna prepričanja, kot so:
1. Ontologija (uporaba učinkovite kombinacije podatkov oz. informacij iz več različnih virov)
je zelo obseţna, kompleksna in draga.
2. Vsi organi uporabljajo enake tehnologije in s tem omogočijo deljenje informacij.
3. Obstoječe podatkovne infrastrukture je potrebno nadomestiti z novimi tehnologijami.
4. Odpiranje dostopa do podatkov predstavlja dodano vrednost samo za uporabnika, ne pa
tudi za ponudnika.

Ponudniki informacij (organi) sami po sebi ne stremijo k pripravi podatkov na osnovi odprtih
standardov. To zanje pomeni nepotrebno dodatno delo. Sodelujoči v projektu so se tega
zavedali in so postopoma uveljavljali načela, ki so potrebna, da se prenos informacij privede na
semantični nivo. Poleg dobrih argumentov, prototipov in demonstracij so smiselno izvajali
posamezne segmente prilagajanja (počasno nadgrajevanje sistemov, od ponudnikov niso
zahtevali ničesar drugega kot zgolj podatke, vso tehnologijo so priskrbeli sami itd.).
Prva naloga AKTivePSI je bila odpraviti naštete nesporazume z namenom pridobiti podporo za
zbiranje velikega nabora raznolikih IJZ z namenom:
1. raziskati, kako lahko semantične tehnologije preoblikujejo IJZ v znanje, pridobljeno s
ponovno uporabo;
2. najti najboljši pristop za dosego tega cilja v smislu zbiranja podatkov in strukturiranja
ontologije;
3. pokazati, kako se lahko podatki vključijo, in opredeliti obstoječe vladne taksonomije, ki
so koristne za to nalogo;
4. pokazati, da izvedba celotnega procesa prinaša dodano vrednost.
Vključene članice so dale v uporabo nekatere svoje podatkovne baze. Podatki so bili
posredovani v različnih formatih (MSSQL, text, XML itd.). Za potrebe semantičnega delovanja
so vse prejete podatkovne baze pretvorili v RDF4 . RDF je osnovni format za zapis in izmenjavo
podatkov v semantičnem spletu in temelji na tehnologiji XML (RDF/XML). Predstavlja ogrodje za
predstavitev virov na spletu in je bil ustvarjen z namenom, da ga bere in razume računalnik [22].
Prednost RDF-a je zmoţnost zdruţevanja podatkov, četudi se osnovne sheme razlikujejo [25].
Verjetno prav ta prednost predstavlja razlog izbire tega formata, saj omogoča laţjo integracijo
4

Resource Description Framework
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različnih podatkovni baz v enovit sistem. RDF ţe sam po sebi predstavlja dodano vrednost za
ponovno uporabo in prenos podatkov, saj je te procese naredil preprostejše.

Slika 9: Primer sintakse RDF, [26]

Postopek od prejetja do pretvorbe podatkov zajema tri korake:
1. kreiranje ontologije za prejete podatke,
2. pretvorba podatkov v RDF,
3. povezava podatkov in ontologije k obstoječim ontologijam in bazam znanja.
Splošni namen vsega tega dela je odstranitev fizičnih ovir in mej med različnimi podatkovni
bazami. V procesu pretvorbe podatkovne baze na semantični nivo so hkrati v nove datoteke
RDF dodajali povezave med različnimi zbirkami. Takšno povezovanje omogoča večjo
fleksibilnost in povečuje zmogljivost iskanja med podatki bolj, kot je bilo to moţno v originalnih
strukturah. [1]
Vpeljava novih tehnologij v organizacije mora potekati zelo previdno in brez motenj tekočega
dela, saj je cilj takega početja vzpostaviti visoko stopnjo zaupanja in interesa za vpeljavo novih
tehnologij. Študija je podala naslednje ugotovitve glede implementacije [1]:
1. minimalne motnje obstoječe infrastrukture; priprav pretvornikov podatkov iz
obstoječih v prenosljive formate (npr. RDF);
2. minimalizirati ontološko zavezanost; z malo resursi je moţno vzpostaviti enostavne
ontologije za reprezentacijo obstoječih podatkovnih zbirk;
3. povečati IPSV (Integrated Public Sector Vocabulary); oteţena zmoţnost povezovanja
IPSV z ostalimi podatkovnimi bazami. IPSV je “strukturiran seznam pogojev za zadeve
metapodatkov virov javnega sektorja”;
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4. pokazati dodano vrednost; ne zgolj za uporabnike, ampak tudi za organe (npr. s
primerjavo različnih baz ugotavljati pomanjkljivosti obstoječe baze, dopolnjevanje baz
itd.);
5. varstvo osebnih podatkov; zakonodajni okviri, ki določajo obseg podatkov, ki so javno
dostopi, in tiste, ki so dostopni zgolj organizaciji, ki jih procesira.
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5 Vizualiziranje podatkov
Ljudje smo vizualna bitja. 80 % vseh informacij sprejmemo vizualno. Človeški moţgani imajo
več centrov, ki se ukvarjajo z vizualnim dojemanjem okolice. Ti centri so gosto prepleteni in
skrbijo za filtriranje in procesiranje informacij, ki jih sprejemamo preko oči. Moţgani ne
procesirajo zgolj informacij, ki jih sprejmejo preko oči, ampak tudi sami ustvarjajo mentalne
vizualne podobe. To so predstave, ki jih ustvarjamo v mislih. Evolucija nas je oblikovala tako,
da noben duševni proces ne zahteva več resursov kot vizualno dojemanje in miselni procesi. To
je vpleteno v vse segmente človeškega ţivljenja in vpliva na način, kako se izraţamo in vedemo
v okolju. Ljudje smo tudi simbolna bitja. To najbolje opiše definicija Terrencea W. Deacona, ki
pravi, da se vse zaznave iz okolja globoko v naših mislih pretvorijo v preproste reprezentacije
oz. simbole. Simboli so lahko verbalni ali tekstualni, zakodirani, v katerega od tisočih jezikov in
dialektov človeštva [2].

Procesa gledanja in razumevanja sta tesno povezana. Ljudje stvari razumemo, ker jih vidimo.
Hkrati pa velja tudi obratno – ljudje stvari vidimo (v smislu razumevanja), ker imamo predhodno
znanje in razumevanje o stvareh, ki jih gledamo. Proces gledanja se zgodi pred procesom
razumevanja, vendar ravno razumevanje videnega doda stvarem globlji in širši pomen [2].
Ţe v 70-ih, torej pred časom vsedostopnosti do interneta, so se zavedali, da računalniška
obdelava podatkov pomeni zelo povečan obseg produciranja, skladiščenja in obdelave
podatkov. Richard Saul Wurman je predvideval, da bo stroka potrebovala novo vejo delovanja,
ki bo skrbela za organizacijo podatkov in pridobivanje pomenom iz njih. Največji izzivi je
predstavljalo dejstvo, da se bo v prihajajočih letih zgodila poplava informacij. Ta profil
strokovnjaka za obdelavo podatkov je Wurman poimenoval informacijski arhitekt (npr.
programski inţenir, spletni razvijalec, pisec tehničnih knjig itd.) [2].
Eden izmed glavnih ciljev delovanja informacijskega arhitekta je pomoč pri izogibanju črni luknji
med podatki in znanjem. Njegova naloga je predvidevanje tega procesa in ustvarjanje pomena,
preden to poskušajo narediti naši moţgani. Več o tem je zapisano v poglavju Kognitivni aspekt.
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Proces vizualizacije mora biti viden kot tehnologija. Trditev podkrepi s sledečima argumentoma
[2]:
1. vizualizacije predstavljajo razširitve človekovega delovanja (so orodje za komunikacijo,
razumevanje in analiziranje),
2. vizualizacije so sredstvo za dosego ciljev.
Področje vizualizacij zdruţuje, podobno kot tehnologije, metode in procese z mnogih področij;
principe ustvarjanja zemljevidov iz kartografije, pravila najboljših praks iz grafičnega oblikovanja
itd. Pomembnejše dejstvo, ki vizualizacije uvršča med tehnologije, predstavlja njihova namera
pomagati občinstvu dokončati njihove naloge. Vizualiziranje podatkov označujejo kot
funkcionalno umetnost – lepote ne doseţe skozi subjektivno izraţaje umetnika, ampak skozi
skrbno delo inţenirja. Vizualiziranje zdruţuje lastnostni računalniških znanosti, statistike,
umetniškega oblikovanja in pripovedovanja zgodb [2].
Zdruţevanje različnih področij ima prednosti in slabosti. Prednost vsekakor predstavlja
zdruţevanje različnih znanj in s tem ustvarjanje nečesa novega in uporabnega za javnost. Kot
slabost lahko označimo temeljne lastnosti posameznih področij, ki lahko v nezdravi meri
negativno vplivajo na končni produkt. Preveč tehnični ali analitični pristop lahko ustvari
kompleksno in teţje razumljivo infografiko z obilico podatkov, na drugi strani pa lahko grafično
izpiljena grafika z veliko detajli zakrije sporočilno, ki ga infografika ţeli posredovati. “Dejstvo, da
je infografika ustvarjena z namenom, da nam pomaga zaključiti trenutno intelektualno nalogo, jo
razlikuje od umetnosti.” [2]. Pri ustvarjanju vizualizacije se stremi k ravnoteţju med
objektivnostjo, natančnostjo in funkcionalnostjo ter lepim videzom.

5.1 Zgodovina
Na splošno se zdi, da je vizualizacija podatkov relativno nov pojem, vendar ima grafična
reprezentacija kvantitativnih podatkov globlje korenine (kartografija, reprezentacije statističnih
podatkov, vizualizacije v medicini itd.). Razvoj tehnologij (ustvarjanje grafik in reprodukcija),
teorij (matematične in statistične) in praks, novi pristopi v empiričnem opazovanju in zapisovanju
so omogočili vse širšo uporabo grafik in novih pristopov tako v obliki kot v vsebini [13].
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Slika 10: Razvoj vizualizacije podatkov skozi zgodovino, [13], str. 3

Najzgodnejši poizkusi vizualizacije se kaţejo v geometričnih diagramih, zapisih v astronomiji
(poloţaji zvezd in nebesnih teles) in kartografiji. Ţe v tem zgodnjem obdobju je razvoj tehnologij
(camera obscura, triangulacija itd.) omogočil vse boljše reprezentacije podatkov. To sodi v
obdobje pred 17. stol. in predstavlja začetke vizualizacije podatkov. Naslednje stoletje je
prineslo velik napredek v razvoju in odkrivanju novih teorij in praktičnih aplikacij. V tem obdobju
je bila narejena prva vizualizacija statističnih podatkov – Michael Florent van Langren (1644).
Graf prikazuje razdaljo od mesta Toledo do Rima in imena astronomov, ki so podali svoja
opazovanja (Mercator, Tycho Brahe itd.) [13].
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Slika 11: Primer vizualizacije iz zgodnjega obdobja, [13], str. 6

Ob koncu tega stoletja so bili nastavljeni temelji za nadaljnji razvoj grafičnih metod – začeli so
beleţiti empirične podatke (socialni podatki različnih evropskih drţav – agrikultura, davki,
zemljišča itd.), razvijati teorije, ki so podatkom dale pomen (teorija verjetnosti), in ideje za
njihovo vizualno reprezentacijo. Nekateri to obdobje označujejo kot vzpon vizualnega
razmišljanja. 18. stoletje je pomenilo vpeljavo novih grafičnih form, ki so temeljile na osnovnih
teorijah statistike, podatkih in ideji o grafični reprezentaciji teh podatkov. Primeri novih oblik in
pristopov so bili vidni v kartografiji, kjer so poleg pozicij na zemljevidu začeli zarisovati tudi
izočrte (črta, ki povezuje točke enakih vrednosti, npr. enaka nadmorska višina) in druge dodatne
informacije. Proti koncu stoletja so se pojavili tudi prvi tematski zemljevidi s predstavitvijo
geoloških, ekonomskih in medicinskih podatkov. Kot sredstvo vizualizacije se pojavi časovna
premica. Vse bolj so za primerjalne reprezentacije uporabljali geometrične like (primerjava
področij, demografije itd.). Razvoj v tehnologiji je prinesel moţnost tribarvne reprodukcije slik in
litografijo. To je bilo obdobje, ko so se vizualizacije pojavljale v publikacijah, ki niso bile
namenjene širšim mnoţicam – tudi tehnologija še ni omogočala mnoţične reprodukcije. William
Playfair izumi črtni, tortni, kroţni in stolpični diagram, ki so uporabi še danes. Dr. Buxton (1794)
v Londonu patentira in na trg pošlje koordinatni papir. Kljub vsemu pa je bila vizualizacija
podatkov še naslednjih 30 let redkost. Razlogi za to so bili relativno majhna količina podatkov,
onemogočen dostop do uradnih statistik (podatki o rojstvih, smrtnosti, ekonomski podatki itd.) in
razdrobljenost zbirk. To se je kmalu spremenilo. Znanje, pridobljeno v 18. stol., je povzročilo
velik razmah statističnih grafik in tematskih zemljevidov v 19. stol. v veličini, ki ji ni bilo enake
vse do modernih časov. Prva polovica 19. stol. je pomenila začetek modernih grafik.
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statističnih grafikah so izumili vse moderne forme prikaza kvantitativnih podatkov: stolpični,
črtni, pikčast in tortni graf, histogrami itd. V razvoju tematskih zemljevidov je nastal premik od
samostojnih zemljevidov do atlasov. Vse več so upodabljali podatke s široke palete področij
(ekonomija, medicina, druţba itd.). Grafične upodobitve podatkov (vreme, plimovanja itd.) so
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postajale redni del znanstvenih publikacij. Leta 1825 je Ministrstvo za pravosodje v Franciji
ustanovilo prvi centraliziran nacionalni sistem poročil kriminalnih dejanj. Poročila so delali za
preteklo četrtletje. Leta 1833 je odvetnik s smislom za številke, Andre-Michel Guerry, uporabil te
podatke (skupaj z drugimi podatki o pismenosti, samomorih, donacijam revnim itd.) za pripravo
moralne statistike Francije. To delo se lahko šteje kot temelj sodobne druţbene znanosti.
Tematske zemljevide so uporabljali za raznorazne predstavitve statističnih podatkov, kot so npr.
vpliv stopnje izobrazbe na stopnjo kriminalitete, prikaz območij, kjer se v večji meri pojavljajo
okuţeni s kolero itd. Grafi so dobili pomembno vlogo pri izvajanju drţavnih načrtov in
sprejemanju odločitev (o gradnjah, ekonomskih zadevah itd.). Charles Joseph Minard je vpeljal
novo obliko stolpičnega grafa – stolpci so bili po vertikali razdeljeni na več sekcij (glede na
vrednost posamezne količine) in bili so različnih širin (glede na število enot). Primer je bolje
pojasnjen s spodaj priloţeno sliko [13].

Slika 12: Nova grafična forma, izpeljana iz klasičnega stolpičnega grafa, [13], str. 13

Kljub napredku tehnike in oblik vizualizacij so v znanosti še zmeraj podatke raje predstavljali
urejene v tabelah kot prikazane v grafih in drugih vizualnih rešitvah. Drugo polovico 19. stol.
Michael Friendly označi kot zlato dobo statističnih grafik. Do tega časa so bili vzpostavljeni vsi
pogoji za hitro rast vizualizacij in ustvarjanja pomena velikih količin podatkov; po vsej Evropi so
se vzpostavljali statistični uradi (zbiranje, organiziranje in razširjanje uradne statistike o
prebivalstvu, trgovini, druţbi, morali, politiki itd.), vpeljana in aplicirana je bila statistična teorija
(Gauss in Laplace) itd. Tematski zemljevidi doţivijo še eno nadgradnjo: Gustav Zeuner in
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kasneje Luigi Perozzo konstruirata tridimenzionalno predstavitev podatkov o populaciji. Na
grafikah so začeli prikazovati več kot zgolj dve spremenljivki hkrati. Pojavi se veliko novih
grafičnih form (nekatere so se pojavile le kot razširitev katere od prehodnic), še posebej za
opisovanje socialnega okolja. Na zemljevide so začeli dodajati razčlenjene kroţne diagrame in
diagrame poteka. Za predstavitev socialnih in političnih podatkov so pogosto uporabljali polarni
graf. Nastajali so statistični atlasi, ki so poleg nekaterih določenih predlogov za razvoj (npr.
uradne publikacije naj vsebujejo zemljevide in diagrame) vplivali na to, da to obdobje
imenujemo (po Michaelu Friendlyju) zlata doba grafik. Vrhunec tega obdobja predstavlja
statistični album “Statistique Grahique”, ki ga vsako leto objavi francosko ministrstvo za javna
dela (1879–1897). Objavljen je bil kot barvna knjiga velikega formata (~ 11 x 17 col) z mnogimi
zloţenimi stranmi, ki so v razprtem stanju merile štiri- ali šestkrat več kot osnovna dimenzija
knjige. Velik poudarek so namenili postavitvi in kompoziciji. V albumih so bili zbrani ekonomski
in finančni podatki v zvezi z načrtovanjem, razvojem in upravljanjem javnih del (podatki o
transportu, prihodki gledališč in udeleţba splošnih razstav itd.). V njih lahko zasledimo uporabo
vseh do tedaj poznanih grafičnih metod s poudarkom na prilagajanju metod glede na problem.
Takšni atlasi so vsebovali veliko grafičnih ilustracij – tudi več kot 400 grafov in statističnih
diagramom. V večini primerov so grafične upodobitve dopolnjevale tabele ali pripisi z natančnimi
podatki. Zlata doba statističnih grafik se je počasi pribliţevala koncu. Francoski albumi
“Statistique Graphique” so prenehali izhajati leta 1879 zaradi visokih stroškov produkcije.
Podobna zgodba se je odvila tudi v nekaterih drugih evropskih drţava in v ZDA. Atlasi so postali
rutinske produkcije, brez barve in grafične domišljije. Leta, ki so sledila, so označena kot
moderna temna leta vizualizacije. Popolno nasprotje preteklega stoletja. Sledile so le redke
grafične iznajdbe in navdušenje za vizualizacijo so izpodrinili z vzponom formalnih, pogosto
statističnih modelov – številke in ocene parametrov so bili natančne. Slike so bile zgolj slike, saj
niso bile zmoţne predstaviti podatkov na dve ali tri decimalna mesta natančno. Na ta čas je
potrebno gledati kot čas mirovanja. V tem času je statistična grafika postala prevladujoči trend.
Grafične metode so vse bolj uporabljene v vseh sferah delovanja (vladno, komercialno,
socialno, znanstveno itd.). V številnih primerih novih spoznanj, odkritij (v astronomiji, fiziki,
biologiji itd.) so bile grafične metode ključnega pomena. Eksperimentalne primerjave
učinkovitosti grafičnih metod so bile začetek nastajanja standardov in pravil grafičnih
predstavitev. Ti so bili prvič sprejeti leta 1914 v skupnem odboru za standarde grafičnih
predstavitev. Razvoj novih tehnologij in idej je vplival tudi na to področje. Razvili so številne
pripomočke za ustvarjanje grafičnih predstavitev. Razvoj strojev sodobne statistične
metodologije in prihod prvih računalnikov sta nakazala nov val v razvoju vizualizacije podatkov.
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V sredini 50-ih let se je začela ponovna rast na področju vizualizacije podatkov. John W. Tukey
(ZDA) je v časopisu “The Future of Data Analysis” (1962) objavil razpis za priznanje analiziranja
podatkov kot legitimne veje statistike, ločene od matematične statistike. Začel je izumljati širok
spekter novih, preprostih in efektivnih grafičnih predstavitev pod rubriko “Exploratory Data
Analysis”. Mnoge od teh so postale stalen del statističnega izrazoslovja in bile implementirane v
programske rešitve. S svojim delom je področje grafične analize podatkov ponovno naredil
zanimivo in vredno spoštovanja. Leta 1967 je francoz Jacques Bertin objavil “Semiologie
Graphique”. S tem delom je organiziral vizualne in zaznavne elemente grafike glede na
značilnosti in odnose med podatki. Vzporedno, a ločeno, je Jean-Paul Benzeci raziskoval
grafični pristop k večdimenzionalnim podatkom ter s tem evropskim statistikom pokazal vizualno
podprto alternativo takrat poznanim statističnih metodam. Leta 1957 se je začela računalniška
obdelava statističnih podatkov. Do tedaj ročno ustvarjene vizualizacije so zamenjale
računalniško procesirane. Razvite so bile interaktivne statistične aplikacije in visokoresolucijske
grafike, vendar je bilo potrebno še nekaj časa, da so le-te stopile v vsakodnevno uporabo. Proti
koncu 70-ih let so nastala številna nova stičišča in sodelovanja, kot so računalniške raziskave
(Bell Laboratories – programski jezik C, Unix itd.), razvoj v analizi podatkov in periferne naprave
za vnos in prikaz podatkov (miška, grafični terminali itd.). Nova področja delovanja in tehnološki
razvoj so omogočili izredno hitro rast novih tehnik in metod vizualizacij (npr. interaktivni sistemi
za dvo- in tridimenzionalne statistične vizualizacije). V zadnji četrtini 20. stol. je vizualizacija
podatkov postala zrela in večdisciplinarna stroka. V sodobnem času obstajajo raznorazne
programske rešitve za vsakdanjo uporabo na osebnih računalnikih. Za zadnje obdobje
raziskave je izredno teţko podati pregled, saj je napredek na področju vizualizacije zelo
raznolik, hitro spreminjajoč in razvijajoč ter vključen v širok spekter disciplin. Zaradi tega je
izredno teţko postaviti pomembne prelomnice, lahko pa se izpostavi nekaj pomembnih tem:
razvoj

interaktivnih

statističnih

računalniških

sistemov,

nove

metode

vizualizacije

večdimenzionalnih podatkov (matrice, vzporedni koordinatni grafikoni itd.), (ponovni) izum
grafičnih tehnik za predstavitev diskretnih in kategoričnih podatkov, večja pozornost za
kognitivne in zaznavne vidike prikaza podatkov, velik razpon razvoja statističnih in grafičnih
programskih orodij, tehnološki razvoj strojne računalniške opreme z vse močnejšimi
procesorskimi močmi, večjimi prostorskimi kapacitetami in širokopasovnimi povezavami med
napravami. Največji potencial novih metod in tehnologij predstavlja takojšnje in direktno
manipuliranje grafičnih objektov in njihovih lastnosti [13].
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Knjiga A brief history of data visualization [13], avtorja Michael Friendlyja, temelji na
informacijah, zbranih za “Milestones Project”, ki ga avtor označi kot relativno celovit pregled
pomembnih dogodkov v zgodovini vizualizacije podatkov. Zgodovino področja je zaţeleno
poznati, saj s tem poznamo ozadja metod in idej, ki jih uporabljamo. Zanimivo dejstvo
predstavlja ugotovitev, da je večina metod precej starejših, kot bi sicer pričakovali. Večina
inovacij je nastala kot rešitev za konkretne, praktične probleme. Razvoj grafičnih metod je in še
zmeraj temelji na vzporednem razvoju tehnologij in teorij.

V zadnjih letih infografike postajajo vse bolj vpletene v novinarske zgodbe in tudi v raznorazne
druge predstavitve tabelarnih podatkov. Poleg razvoja tehnologij (vse višje hitrosti interneta,
zmogljivejše procesne zmoţnosti itd.) imajo ključno vlogo za vse pogostejšo uporabo
vizualizacij sledeči faktorji [2]:
1. svetovni splet ponuja velike količine zastonjskih podatkov,
2. orodja za obdelavo podatkov so na voljo zastonj,
3. uporabnik se v nekaj urah lahko nauči uporabljati osnovna orodja.

5.2 Proces vizualizacije podatkov
Proces sem v grobem razdelil na dva nivoja, in sicer tehnični in vsebinski (oz. pomenski).
Tehnični nivo predstavlja skelet reprezentacije in osnovo, ki jo predstavljajo prečiščeni in
obdelani podatki. Ker takšni podatki sami po sebi ne povedo veliko, jih je potrebno umestiti v
pravilni vsebinski kontekst. S tem nivojem pripravljene podatke predstavimo na intuitivni način v
tesni povezavi s kontekstom in nalogo, ki bo opravljala vizualizacije.

5.2.1 Tehnični nivo
Proces se začne z zbiranjem podatkov. V sodobnem času dnevno ustvarimo več informacij, kot
so jih v preteklosti ustvarili skozi leta (npr. New York Times ob nedeljah obdela toliko podatkov,
ko jih je renesančni človek v celotnem ţivljenju). Sodobna tehnologija omogoča vse širšemu
krogu uporabnikov ustvarjanje vse bolj kompleksnih dvo- in tridimenzionalnih vizualizacij. Vse
boljši postajamo v skladiščenju podatkov, a hkrati ne vemo, kaj početi z njimi. Na svetovnem
spletu obstajajo velike zbirke podatkov, ki ne pridejo do izraza, saj so slabo ali pa sploh niso
vizualizirane. Podatki sami po sebi povedo izredno malo, predvsem če gre za veliko zbirko
podatkov [14].
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S poznavanjem metod vizualizacije laţje najdemo odgovore, ki se skrivajo med tisočimi
vrsticami podatkov. Vprašanja, ki si jih moramo zastaviti pred začetkom obdelave, so [14]:
1. Zakaj so bili podatki zbrani?
2. Kaj je zanimivega na njih?
3. Kakšno zgodbo lahko povedo?
Najpomembnejši del razumevanja podatkov je določitev odgovorov, ki jih ţelimo pridobiti z
vizualizacijo. Bolj specifično kot je vprašanje zastavljeno, bolj specifičen in jasen bo vizualni
rezultat.
Ban Fry [14] je podal svoj pogled na proces vizualizacije, ki je osnovan na nekoliko bolj tehnični
osnovi. Namen njegove knjige je predvsem pretvorba podatkov v vizualni rezultat s pomočjo
posebnega programskega jezika Processing5. Delovanje programskega jezika ni opisano, saj je
poudarek predvsem na korakih do njegove uporabe.

Tabela 3: Sedem korakov procesa vizualizacije
zbiranje
podatkov

razčlenitev
podatkov

filtriranje
podatkov

ustvarjanje
pomena

reprezentacija izboljševanje

vnos
interakcije

Proces se začne z zbiranjem podatkov. Sledi razčlemba podatkov v organizirane strukture in
kategorije. Po osnovnem urejanju sledi proces filtriranja, s katerim odstranimo podatke, ki nas
ne zanimajo, in ohranimo tiste, ki so pomembni za vizualizacijo. Ta proces lahko teče v realnem
času z realnimi podatki ali upravlja z zaključeno zbirko podatkov. V tej fazi je nabor podatkov
urejen in prečiščen [14].

Naloga preostalih korakov je ustvarjanje pomena. Drugi del (predvsem ustvarjanje pomena,
izbira pravilnih grafičnih elementov in nastavljanje vizualne strukture) je področje, ki ga je zelo
dobro obdelal Albert Cairo [2] v svoji knjigi (opisano v nadaljevanju spodaj). V prvi fazi z
uporabo statističnih ali matematičnih pristopov poskušamo ugotoviti ponavljajoče se vzorce ali
postaviti podatke v matematični kontekst. Sledi faza reprezentacije, kjer podatke prvič
vizualiziramo – izbor osnovnih vizualnih modelov, kot so grafi, seznami itd. Pred zadnjim
korakom, ko dodamo metode za manipuliranje podatkov (interaktivnost), poskušamo obstoječo
vizualizacijo izboljšati in jo narediti čim jasnejšo za bralca [14].

5

http://processing.org/
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Ni nujno, da so vedno vsi koraki vključeni v proces, vendar tisti, ki so, so tesno povezani in
celovito vplivajo na cel projekt izdelave vizualizacije. Proces je zasnovan linearno, vendar je
pogosto vračanje na prejšnje korake, saj šele v realni situaciji (npr. ob vnosu interakcije)
ugotovimo, da v kateri izmed preteklih faz nismo dela opravili povsem zadovoljivo [14].
Dobre vizualizacije ne bomo naredili z uporabo ţe obstoječih orodij za pol/avtomatizirano
izdelavo grafik (npr. Excel), in sicer zato, ker je vsaka podatkovna zbirka, ki jo prejmemo v
obdelavo, drugačna in pogosto ţelimo povedati drugo zgodbo. Če je bila določena metoda
izdelave vizualizacije uspešna za podatkovno zbirko A, to ne pomeni, da bo enako učinkovita
tudi na predstavitvi podatkovne zbirke B. Pomembno je izbrati metodo, ki je primerna za
odgovor, ki ga ţelimo podati z nastalo vizualizacijo. Generična orodja so uporabna, vendar
imajo svoje omejitve, ki se najpogosteje kaţejo v neprilagodljivosti. Ben Fry to omejenost opiše
s stavkom: “Vsak graf, narejen z Excelom, bo tudi videti narejen z Excelom. Paketne rešitve
lahko podajo le paketne’ odgovore ...” [14]. Če izdelujemo vizualizacijo, s katero ţelimo resnično
prikazati specifičnost obdelanih podatkov in hkrati navdušiti ter pritegniti bralca, je edina rešitev
izdelava vizualizacije po meri in “iz nič”
Filtriranje podatkov je med pomembnejšimi fazami procesa. Manj podrobni podatki bodo bolje
izpostavili bistvo. Stremeti je potrebno k uporabi čim manjšega števila podatkov, četudi se nam
vsi zdijo še tako pomembni, in izbrati je potrebno ključne podatke za predstavitev zgodbe.
Primeri, ki to idejo odlično ponazarjajo, so poenostavljeni zemljevidi podzemnih ţeleznic [14].

Slika 13: Primer poenostavljanja predstavljenih podatkov, vir: splet
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Velika količina podatkov ne pomeni tudi višje kvalitete, saj pogosto povzroči samo večjo
zmedenost tako pri oblikovalcu vizualizacije kot kasneje pri bralcu, če oblikovalec ni primerno
filtriral podatkov. Če nekaj lahko izmerimo in dodamo v nabor podatkov, še ne pomeni, da
moramo. Ohraniti moramo preglednost in podatke, ki predstavljajo rdečo nit.

5.2.2 Vsebinski (pomenski) nivo
Obstaja več načinov, kako zakodirati sporočilo v vizualizacijo, vendar je osnovno vodilo pri izbiri
načina predvidevanje odgovorov, ki jih bodo bralci ţeleli dobiti iz infografike.
Znana maksima Louisa Sullivana “forma sledi funkciji” v sferi tehnologije ne vzdrţi povsem.
Albert Cairo jo je vzel kot osnovo za razpravo in jo nato predrugačil (v odnosu do področja
vizualizacije podatkov in tehnologije) v “funkcija omejuje (določa) formo”. Oblika tehnološkega
objekta je odvisna od funkcije oz. naloge, ki ga izvaja. Podatki v svoji osnovi nimajo oblike, zato
je pravilna izbira vizualnih načinov za predstavitev (tip grafikona, postavitev itd.) ključnega
pomena. Pri izbiri ne sme prevladati lasten okus in ţelja po ustvarjanju nečesa (zgolj)
estetskega. Ta proces poenostavijo jasno zastavljeni cilji vizualizacije. Funkcija, za katero
ţelimo, da jo opravlja vizualizacije (npr. primerjava) določa izbiro vizualne forme (npr. stolpični
graf) [2].
Vizualizacije ustvarjamo za bralce in tako je potrebno tudi razmišljati – ne zgolj kot oblikovalec,
ampak tudi kot bralec. S tem se oddaljimo od potencialne nevarnosti, da bi estetiko in grafično
dodelanost postavili pred sporočilnost. Estetska infografika ni nujno tudi dobra. Uporaba
napačnih vizualnih elementov lahko zaradi načina, kako naši moţgani dojemajo vizualne
draţljaje, povsem spremeni sporočilnost. Spodnji primer prikazuje, kako naši moţgani napačno
presodijo površino (ki je rezultat več dimenzij in zahteva več miselnih procesov). Na obeh grafih
sta predstavljena enaka podatka, vendar so na prvem grafu vrednosti videti drugačne kot na
drugem. Naši moţgani veliko bolje in laţje operirajo s primerjavo ene dimenzije, npr. višina ali
dolţina. V primeru krogov nismo primerjali površine, ampak višino, kar je povzročilo napako v
dojemanju podatkov [2].
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Slika 14: Primerjava različnih vrst grafičnih form glede na zmoţnost natančnega določanja
rezultata, [2], str. 40
5.2.2.1 Dekodiranje infografike
Branje infografike se začne s postavitvijo osnovnega vprašanja: Kaj oblikovalec pričakuje od
mene, da naredim z infografiko? Predpostavljamo, da infografika predstavlja orodje, ki nam
pomaga opraviti določeno nalogo [2].
Vsak bralec si ob postavitvi tega vprašanja naredi sklop nalog (ciljev), ki jih ţeli opraviti, npr.
infografika ponuja podatke (pridobiti podatke), ki jih je moţno primerjati (primerjava), organizirati
in postaviti v nekakšno razmerje z mojim predznanjem in pričakovanjem (povezovanje). Na
osnovi tega se bralec loti dekodiranja. Lahko se zgodi, da je proces branja zaključen ţe na tej
stopnji, če ne more izpolniti katere izmed zadanih nalog. Primerjava podatkov hitro pove, ali je
infografika pripravljena tako, da so podatki primerljivi brez večjega napora ali ne. Teţavno
primerjanje vizualiziranih podatkov se ne razlikuje veliko od primerjave tabelarnih podatkov.
Naloga oblikovalcev infografik je strukturiranje in vizualiziranje podatkov tako, da razrešijo
miselne procese (npr. pomnjenje podatkov v procesu primerjave, organizacija itd.), ki jih sicer
opravljajo moţgani. Grafika mora biti vizualno privlačna (da ustvari dober prvi vtis in pritegne
bralca), vendar je njeno osnovno poslanstvo predstavitev bistva zgodbe, ki jo pripoveduje [2].
Razumevanje sporočila je povezano z bralčevim predznanjem in interesom. Pri oblikovanju
vizualizacije je potrebno misliti kot bralec in šele kasneje kot oblikovalec. Bolje kot poznamo
bralce, laţje in boljše lahko pripravimo vizualizacijo (npr. stopnja kompleksnosti). Označevanje
bralcev za povsem nevedna bitja je pogosta napaka oblikovalec in uredništev časopisov [2].
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Pri obdelavi podatkov se od oblikovalca zahteva [2]:
1. resnost in spoštljivost do podatkov, ki jih obdeluje,
2. spoštovanje bralca,
3. zmanjšanje šuma in povečanje elegance,
4. uravnoteţenje estetike in sporočilnosti,
5. uravnoteţenost močnih grafičnih elementov (npr. ikon) in preprostih grafičnih oblik (npr.
črtni graf).
“Nihče ne mora pisati spodobno, če je nezaupljiv do bralčeve inteligence ali ima pokroviteljski
odnos” (E. B. White) [2].

Na razumevanje med oblikovalcem in bralcem vplivata (vsaj) dva faktorja [2]:
1. način, kako dobro so uporabljeni vizualni elementi za kodiranje sporočila in kako
sovpadajo z naravo zgodbe, ki jo predstavljamo;
2. predznanje bralca o temi in delovanju uporabljenih vizualnih elementov.

Slika 15: Udeleţenci in njihova vloga v procesu podajanja in razumevanja zgodbe, [2], str. 60
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5.2.2.2 Krog vizualizacije (The Visualization wheel)
Albert Cairo [2] predstavi orodje za pomoč pri analiziranju infografik, ki temelji na subjektivni
oceni prisotnosti posamezne funkcije. Rezultat predstavlja infografiko, s katero planiramo
infografiko.

Slika 16: Krog vizualizacije – infografika, s katero planiramo infografiko, [2], str. 51

Krog je razdeljen na dve hemisferi, kjer vsaka vsebuje 6 funkcij. Osi kroga predstavljajo
nasprotujoče funkcije, ki morajo biti uravnoteţene. Zgornji del predstavlja kompleksnejše (od
bralca se pričakuje večja angaţiranost) in bolj poglobljene funkcije (število nivojev informacij),
medtem ko spodnji del predstavlja razumljivejše in bolj površinske funkcije. Pomembno, a teţko
delo predstavlja iskanje ravnoteţja med poloma izbrane dimenzije. Odločitev je za vsak projekt
drugačna in temelji na vrsti občinstva, ki mu je infografika namenjena [2].
Figurativnost proti abstraktnosti
Da je infografika povsem figurativna, lahko trdimo, ko je povezava med referentom in njegovo
predstavitvijo povsem mimetična. Večja kot je razdalja, bolj je povezava abstraktna.
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Funkcionalnost proti dekorativnosti
Ta tendenca predstavlja razmerje med grafičnimi elementi, ki opravljajo svojo funkcijo
(reprezentirajo podatke), in elementi, ki so zgolj dekorativnega značaja in so povsem
nefunkcionalni za dekodiranje sporočila. Nespretna uporaba teh elementov lahko vpliva na
napačno razumevanje sporočila.
Gostota proti lahkosti
Predstavlja količino predstavljenih informacij v odnosu do površine, ki je namenjena predstavitvi.
Količina informacij je ponovno odvisna od teme, ki se predstavlja. Bolj zapolnjene infografike
niso nujno manj razumljive.

Multidimenzionalnost proti enodimenzionalnosti
Infografika lahko predstavlja več nivojev informacij, ki so uporabniku na voljo za raziskovanje.
Multidimenzionalne infografike so kompleksnejše in morda teţje razumljive ter zahtevajo več
angaţiranosti, vendar bralcu hkrati omogočajo poglobljeno raziskovanje predstavljenih
podatkov.
Izvirnost proti že naučenemu
Nekatere grafične oblike (npr. stolpični graf) so postale tako pogoste, da jih beremo kot tekst.
Razvoj področja prinaša nove, izvirne grafične oblike. Naučene grafične oblike beremo in
razumemo hitreje, vendar nove oblike prinašajo nov draţljaj, ki hkrati izzove bralce in vpliva na
njegovo pomnjenje vizualizacije. Pri uporabi manj poznanih form je potrebno uporabiti več
ponavljajočih se podatkov za laţje razumevanje (npr. vključitev “kako deluje” v primeru povsem
nove forme).
Novo proti poznanemu/ponavljajočem
Nove informacije lahko predstavimo naenkrat ali postopoma. Vzpostavitev ravnovesja med
obema poloma je ključno, saj z novimi informacijami bralca pritegnemo, z zdravo mero
ponavljanja in pripovedovanja ţe znanega pa vplivamo na laţje razumevanje. Tudi s
ponavljanjem podatkov v infografiki in umeščanje le-teh v drug koncept vplivamo na laţje
razumevanje problema kot celote.
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5.2.2.3 Predstavitev in raziskovanje podatkov
Dobro zasnovana infografika sloni na dveh doseţenih ciljih [2]:
1. predstavi informacije (orodje za komunikacijo z bralcem),
2. uporabniku

daje

moţnost

nadaljnjega

raziskovanja

(analiziranje

predstavljenih

informacij).
Dobro infografiko določajo štiri determinante [2]:
1. je funkcionalna; opravlja zastavljeno nalogo;
2. je večplastna (večdimenzionalna); omogoča poglobljeno raziskovanje;
3. je lepa in atraktivna; pritegne bralca – “lepota je stranski produkt dobre in poglobljene
vsebine" [2];
4. je resnična; nudi preverjene podatke in dejstva.
S pretirano uporabo grafičnih dodatkov (npr. balončki, stilizirane grafike itd.) lahko negativno
vplivamo na dva segmenta dekodiranja [2]:
1. odvrnemo bralčevo pozornost od vsebine,
2. prostor porabimo za grafične elemente namesto za smiselno izpostavljanje pomembnih
segmentov vsebine.
To ne pomeni, da je potrebno estetsko plat povsem izključiti. Namen je, da s svojo podobo
pritegne in navduši bralca. S pretiravanjem pri oblikovanju se porabi več oblikovalčevega časa
na stvareh, ki ne pripomorejo k laţjemu razumevanju. Prostor, ki ga imamo na voljo za pripravo
infografike, je potrebno porabiti premišljeno. V prvi plan je smiselno postaviti organizacijo in
način (vsebinske) predstavitve, ki bralcu omogoča globlje raziskovanje. Šele, ko je ta stopnja
dokončana in uspešno zaključena, se osredotočimo na moţnosti, da narejeno polepšamo. Cilj
izdelave infografike ni ustvariti lep izdelek, temveč ustvariti izdelek, ki bo pri bralcu vzpostavil
občutek razsvetljenja in mu omogočil nadaljnje raziskovanje in razumevanje zakodiranega
sporočila [2].

Pogosto se infografike dojema kot poenostavljanje podatkov za predstavitev. Ta trditev
prevečkrat vodi v izdelke, ki povedo toliko, kot bi sicer lahko povedali v eni vrstici teksta.
Infografike ne poenostavljajo sporočil (iz podatkov), temveč jih poskušajo predstaviti jasneje
(izpostaviti vzorce, trende in prikazati skrite pomene).
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Preden se lotimo snovanja infografike, si je potrebno zastaviti vprašanje: Za kaj se bo
ustvarjena infografika uporabljala? To vprašanje nakazuje smer snovanja: najprej določimo
strukturo in organiziramo podatke, šele nato določimo elemente, ki bodo naredili grafiko lepo in
prijetno za oko [2].

Snovanje (interaktivne) infografike [2]:
1. Definiranje fokusa, vsebine zgodbe, cilja in naloge. V tem koraku je potrebno imeti jasno
vizijo, kaj bo z infografiko moţno početi in katere cilje bo moţno doseči.
2. Opraviti raziskavo področja in pridobiti podatke. Ta faza snovanja lahko vzame več časa
kot vse preostale skupaj. Potrebno je zbrati čim več relevantnih podatkov (intervjuji,
podatkovne zbirke itd.).
3. Organiziranje infografike v plasteh (multidimenzionalnost) – strukturiranje globine
infografike.

V

uvodu

ponudimo

povzetek

predstavljenih

podatkov

(povprečja

predstavljenih podatkov, zgornje meje itd.). S tem bralca vpeljemo v nadaljnje branje in
mu osvetlimo kontekst. V številu plasti, ki bralcu omogočajo poglobljeno branje, je
potrebno biti zmeren. Ne ţelimo predstaviti vseh pridobljenih podatkov (ker bi to v večini
primerov vodilo v oteţeno razbiranje sporočila in nejasnost), ampak v različne plasti
vključimo skrbno izbrane podatke, ki so relevantni za zgodbo, ki jo pripovedujemo. Na
tem nivoju infografike še ne dizajniramo, temveč nastavljamo strukturo. Struktura
infografike predstavlja trdno ogrodje in je ključna za dobro vizualizacijo podatkov
(hierarhija, vrstni red itd.).
4. Izbor grafičnih form za predstavitev podatkov (npr. vrste grafov). Ta korak se izvaja v
popolni odvisnosti od prvega koraka, saj je izbor grafičnih form ključen za uspešno
predstavitev zgodbe, cilja in za opravljanje nalog, ki jih od bralca pričakujemo, da jih bo
razrešil z infografiko (primerjava, povezovanje itd.). Funkcija infografike omejuje izbor
grafičnih form, ki so sprejemljive za predstavitev izbrane zgodbe oz. nabora podatkov.
Izbor poteka na podlagi nalog infografike (npr. če od bralca pričakujemo primerjavo, je
najboljša izbira stolpični graf) – različne naloge zahtevajo različne grafične forme.
5. Strukturiranje informacij – pogosto ta korak predstavlja predhodno akcijo pred končnim
oblikovanjem (skice, storyboard itd.). Vzpostavljanje kompozicije (na posamezni strani
infografike) temelji na strukturi, vrstnem redu, hierarhiji, harmoniji in uravnoteţenosti
elementov. Za laţjo nastavitev strukture si lahko pomagamo tako, da celotno infografiko
zasnujemo kot skupek pravokotnikov, ki predstavljajo zaključene vsebinske celote in
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segmente. V tem koraku si lahko pomagamo tudi z miselnimi vzorci, ki nam omogočajo
laţje razumevanje povezanosti med različnimi podatki.
6. Organiziranje plasti v logičnem vrstnem redu. V tiskanih različicah to pogosto pomeni
linearnost, v interaktivnih pa lahko z različnimi tehnikami (opisane v nadaljevanju naloge)
vodimo bralca po infografiki.
7. Zaključimo raziskovanje in zbiranje podatkov.
8. Definiranje barvnih palet, pisave itd. Preden se začnemo ukvarjati z oblikovnim vidikom,
moramo biti povsem prepričani, da imamo dobro in trdno zastavljeno strukturo. Pri izbiri
barve in pisave je potrebno biti zelo preudaren. Z omejeno količino barvnih različic in vrst
pisav laţje ustvarimo izdelek, ki je kompozicijsko usklajen in pregleden. Albert Cairo v
svoji knjigi predlaga uporabo dveh do treh barv (in naknadno modifikacijo le-teh) in eno
do dveh različnih pisav (markantna za naslove in berljiva za besedilo v jedru) .
9. Končno oblikovanje – ta faza poteka na računalniku s primero programsko opremo
(pretekle faze lahko potekajo na papirju ali katerem drugem mediju).

5.3 Pripovedovanje zgodb s podatki
Vizualiziranje podatkov predstavlja zanimivo področje, saj omogoča razkrivanje zgodb iz
podatkov. Včasih ni zgodba tista, ki spodbudi pridobivanje podatkov za nadaljnje raziskovanje,
temveč so lahko podatki osnova za snovanje zgodbe [7]. Infografike so vizualne reprezentacije
podatkov, ki razkrivajo stvari, ki bi sicer ostale skrite oz. teţje dojemljive bodisi zaradi velike
količine podatkov bodisi zaradi potrebe po zahtevnih miselnih procesih. Ustvarjene so tako, da
človeškim moţganom olajšajo razumevanje [2].
Načini pripovedovanja zgodb skozi podatke se razlikujejo od klasičnih načinov pripovedovanja.
Zgodbe v filmih in knjigah predstavljajo splet dogodkov z nadzorovanim napredkom zgodbe –
linearnost. Vizualizacije lahko posnemajo klasični (linearni) potek zgodbe, lahko pa z vpeljavo
interaktivnosti potek branja prepustijo bralcu (sprememba parametrov poda drugačen rezultat,
dodatna pojasnila ob uporabnikovih akcijah itd.).

Pripovedovalci zgodb, še posebej spletni

novinarji, vključujejo vizualizacije v svoje zgodbe. V nekaterih primerih vizualizacija predstavlja
jedro zgodbe. Trend v zadnjih letih nakazuje, da so vsi večji spletni časopisi (New York Times,
Washington Post in Guardian) v svoje zgodbe vključevali interaktivne vizualizacije. Statične
vizualizacije (diagrami in grafi) se ţe dolgo uporabljajo za podporo pri pripovedovanju zgodb –
tekst prinaša zgodbo, vizualizacije pa dodatna dokazila in podrobnosti. Znanje, pridobljeno za
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kreiranje statičnih vizualizacij, se predvsem v spletnem novinarstvu prenaša v ustvarjanje
interaktivnih vizualizacij. Pripovedovanje zgodb in grafično izraţanje sta pomembna dela
človeške kulture. Pripoved predstavlja verigo vzročno povezanih dogodkov (uvod, jedro in
zaključek). Zgodba sestoji iz vsebine in oblike. Strategije pripovedovanja zgodb se razlikujejo
glede na medij in ţanr (pisane zgodbe imajo drugačne pripovedne strukture kot film).
Vizualizacije zdruţujejo tekst, sliko in video in so lahko tudi interaktivne, kar popelje
pripovedovanje zgodb na povsem novo raven. S tem se pripovedovanje zgodbe prenese od
avtorja na bralca [7].
V vizualnih medijih se v uvodu pogosto opiše pregled področja. Vsi elementi zgodbe niso enako
pomembni, zato avtor lahko manipulira z njimi in s tem usmerja pozornost bralca. Vizualiziranje
zgodbe sestoji iz različnih grafičnih elementov, ki zaradi svojih lastnosti drugače vplivajo na
bralca (svetel objekt je manj viden, ko ga obdajajo svetlejši objekti itd.). Upoštevati je potrebno
tudi kulturne faktorje. Ljudje različno dojemamo simbole in vzorce, saj zaznave pretvarjamo v
skladu s prehodnim znanjem, ki je tesno povezano s kulturo, v kateri ţivimo. S tem predhodnim
znanjem so povezane tudi naše akcije. Branje od leve proti desni je eden izmed naučenih
vedenjskih vzorcev, ki vpliva na usmerjanje bralčevega pogleda (kje bralec začne in v kakšnem
vrstnem redu pregleduje sliko) [7]. Usmerjanje pozornosti upravljajo tudi drugi faktorji – gestalt
faktorji zaznavanja.
Vizualni mediji so sestavljeni iz pogoste menjave scen (prehod med sličicami stripa, rez v filmu
itd.). Razvite so bile mnoge tehnike prehodov, ki ohranjajo gledalčevo pozornost med
gledanjem, hkrati pa se uporabljajo tudi različne tehnike, kot so dodatne obrazloţitve, ki
pripovedovanje le še obogatijo. Veliko tehnik iz drugih vizualnih medijev se je preneslo v
vizualne pripovedi. Vizualizacije podatkov se pogosto povezujejo s pripovedovanjem zgodb, ki
podajajo informacije v psihološko-učinkovitem formatu, kar je tudi osnovni cilj vizualizacij
podatkov [7]. Le-te od klasičnega vizualnega pripovedovanja zgodb loči kompleksnost vsebine,
ki mora biti podana na intuitivni način in način, ki omogoča hitro raziskovanje zelo velikih
resursov podatkov.

5.4 Tehnike vizualiziranja
Ustvarjanje vizualne zgodbe iz podatkov je interdisciplinarni proces. Poleg osnovnih znanj za
obdelavo so potrebna tudi znanja iz grafičnega oblikovanja in sorodnih teorij. Eno izmed
pomembnejših (gestalt) bom predstavil v enem izmed naslednjih poglavij.
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Zgodba, ki jo pripoveduje slika, nima pripovedovalca, ampak slika kot medij sama opravlja to
nalogo. Če ţelimo, da bralec sledi zgodbi tako, kot jo je zastavil avtor, je potrebno z
izpostavljenimi grafičnimi elementi vzbuditi draţljaj, ki usmeri bralčev pogled v točno določen del
grafike, tja, kjer ţelimo, da začne. V spletnih medijih bralci berejo v obliki črke F, zato je
smiselno strategijo nadaljevati po tem ključu, da uporabnika pripeljemo skozi zgodbo. Ta pristop
je seveda uporaben le takrat, ko se od uporabnika ne pričakuje, da bo kreiral zgodbo, kot sam
ţeli (npr. s spremembo parametrov). To lahko doseţemo s skaliranjem elementov, kontrastom,
gibanjem itd. Z uporabo grafičnih strategij oblikovalci infografik uspešno pripovedujejo svoje
zgodbe [7].

Pripombe, stranski zapiski, dodatna pojasnila; z njimi
pogosto

podajamo

dodatne

informacije

v

grafikah.

V

interaktivnih grafikah so lahko skrite in se prikazujejo šele, ko
uporabnik stori kakšno akcijo (rollover, klik itd.).
Pri uporabi te strategije je potrebno paziti na količino podanih
informacij. Vodilo naj bo kratkost in jedrnatost (npr. naštevanje
dejstev namesto opisovanja). Pomembno je tudi to, da ključnih
informacij za razumevanje zgodbe ne skrivamo, temveč so lete vedno prisotne na zaslonu.
Ta strategija ne vpliva na usmerjanje bralčeve pozornosti.
Primer: dodatna pojasnila za izbran del premice.
(Subtilno)

Ujemanje

v

vsebini;

sekcije

grafike

so

medsebojno povezane z uporabo podobnih barv, oblik,
vzorcev in teksta. S tem uporabniku olajšamo branje, saj z
naučenimi vzorci laţje in hitreje bere zgodbo. Laţje dojame
povezavo manjših, dopolnilnih delov z osrednjo temo.
Ta strategija ne vpliva na usmerjanje bralčeve pozornosti.
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Primer: Vsak igralec ima določeno barvo, ki se pojavlja skozi
vse grafe in ga označuje. Hkrati se pojavlja tudi enak vzorec
pri naštevanju igralcev (vrstni red).

Vizualno izpostavljanje; z njim določimo smer in pot branja
grafike – velikost, stil in barva elementov, uporaba elementov,
ki nakazujejo gibanje (npr. puščice) itd.
Primer: levo zgoraj je velika slika s pripadajočim velikim
naslovom, ki bralčevo pozornost ob prvem pogledu usmeri v
levi zgodnji kot.

Prikazovalnik napredka (progress bar); definira dolţino
vizualizacije (število korakov, moţnosti itd.) in uporabniku
omogoča navigacijo med koraki infografike. Ta strategija
uporabniku omogoča, da kreira bralno izkušnjo po svoje.
Uporaba poznanih oblik je zelo zaţelena, saj uporabnik hitreje
osvoji logiko delovanja. Nekateri prikazovalniki napredka imajo
vgrajene funkcije samodejnega predvajanja – z uporabo ţe
poznanih gumbov (npr. naprej in nazaj iz spletnih brskalnikov)
uporabnik točno ve, kaj lahko počne.
Konsistentna grafična predloga; v primeru infografik, ki
vsebujejo več korakov, je smiselno vse korake postaviti na
enako grafično podobo, da bralec ohrani povezanost med
koraki. Spreminja se le vsebina.
Posredovanje več sporočil hkrati; podajanje povezanih, a
ne enakih informacij v različnih sekcijah infografike, npr.
uporaba stranskih zapiskov, sprememba glavnega teksta
glede na izbran parameter, sprememba na grafu – oba teksta
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dopolnjujeta informacijo, ki je prikazana na grafu.

Podrobnosti na zahtevo; uporabnik z izvedbo akcije
(rollover, klik itd.) pridobi dodatne informacije (pogosto v obliki
dodatnih pojasnil).

Časovna premica/drsnik; predstavlja enega v sklopu več
pristopov, kako lahko uporabnik spreminja podane parametre
in s tem kreira lastno zgodbo.

Tiho

nakazovanje;

uporaba

animacijskih

tehnik,

ki

uporabniku med branjem nakazujejo zastavljeno smer ali zgolj
nadaljnje moţnosti pri raziskovanju vsebine. Uporabnik
postane bolj vešč uporabe interaktivnih funkcionalnosti. V to
sekcijo se uvršča tudi sprememba miškinega kazalnika, ki ob
prehodu

elementa

s

spremembo

kurzorja

nakazuje

interaktivnost.
Semantična doslednost; uporaba npr. različnih barvnih
odtenkov za ločevanje med sekcijami (ali koraki) in različnimi
nivoji vsebine infografike. Z uporabo te tehnike uporabnik laţje
dojame zgodbo (npr. svetlejši odtenki nakazujejo območja na
zemljevidu z manjšo poseljenostjo, temnejši z gostejšo
poseljenostjo)
Animirani prehodi; nakazujejo smer poteka zgodbe in pri
uporabniku v primeru, ko gre za prehod med različnimi koraki
infografike, ohranjajo konsistentnost. Animiranje se uporablja
tudi, ko uporabniku nakazujemo delovanje sistema.
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5.5 Ţanri
Ločimo 7 ţanrov vizualizacij [7]:
1. magazinski stil,
2. grafikon z opombami,
3. razdeljen plakat,
4. diagram poteka,
5. strip,
6. diaprojekcija,
7. film/video/animacija.
Slika 17: Ţanri, [7], str. 7
Primarno se ţanri ločijo glede na število okvirjev in način določanja vrstnega reda podajanja
informacij. Magazinski stil gradi samo en okvir (npr. centralno pozicionirana slika z oblivajočim
tekstom), medtem ko strip gradi več okvirjev. V obeh primerih je zgodba podana linearno. V
primeru razdeljenega plakata je določanje vrstnega reda v glavnem prepuščeno uporabniku.
Našteti ţanri niso zaključene celote, ampak lahko s kombinacijo le-teh dobimo kompleksnejše
predstavitve. Ţanri različno delujejo pri predstavitvi informacij, zato je pred začetkom dela
smiselno izbrati ţanr, ki bo podal informacije na čim jasnejši in čim bolj intuitiven način. Izbira
temelji na več spremenljivkah, npr. na kompleksnosti podatkov in zgodbe ter komu in preko
katerega medija je infografika namenjena [7].

5.6 Vizualna pripoved
Predstavlja vzvode, ki pomagajo bralcu olajšati pripoved. To področje je razdeljeno v tri sekcije.
Vizualno strukturiranje predstavlja mehanizme, ki bralcu predstavijo generalno pripovedno
strukturo in mu omogočajo laţje pozicioniranje znotraj grafike. Te strategije bralcu pomagajo pri
orientaciji (npr. konsistentnost grafične podobe) in pri navigaciji skozi grafiko (časovnica,
prikazovalnik napredka itd.). Bralčeva pozornost se usmerja s pomočjo poudarjanja izbranih
elementov. To se doseţe s spremembo barve, kontrasta, gibanjem, zvokom, s čimer koli, kar
izpostavi ţelen element. Usmerjanje s prehodi se uporablja za premikanje znotraj aktivnega
okvira ali za prehod med okvirji infografike, brez da s tem izgubimo bralca (premik kamere,
animiran prehod itd.) [7].
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Vizualna pripoved mora skupaj s sporočilnostjo in interaktivnostjo uravnavati med pripovednim
namenom avtorja (kaj in kako ţeli podati informacije) in raziskovanjem zgodbe na strani bralca.
Ločimo dva tipa infografik glede na to, kdo nadzoruje potek zgodbe [7]:
1. Zgodbo vodi avtor (author-driven); po navadi ta tip predstavlja linearno pripovedno
pot (večinoma prisotna v tradicionalnih medijih). Temelji na sporočilnosti in pripovedni
strukturi ter praviloma ne vsebuje interaktivnosti (filmi, neinteraktivne predstavitve itd.).
Ta pristop je najbolje uporabiti, kadar je cilj pripovedovanje zgodbe učinkovita
komunikacija (poslovna poročila, izobraţevalne predstavitve, filmi, reklame itd.).
2. Zgodbo vodi bralec (reader-driven); v tovrstnih infografikah pot branja ni vnaprej
definirana. Pogosto ne vsebuje elementov sporočilnosti, vsebuje pa veliko stopnjo
interaktivnosti.
Praksa kaţe, da je izredno teţko določiti uravnoteţenost obeh tipov. Z različnimi tehnikami in
zdruţevanjem različnih ţanrov infografik se poskuša najti prava mera, glede na tip vsebine in
podatke, ki jih obdelujemo [7].

5.6.1 Struktura martini kozarca (martini glass structure)
V začetku zgodbo s svojimi opazovanji ali člankom vodi avtor z namenom predstaviti
vizualizacijo in kontekst. V nadaljevanju se pripovedovanje zgodbe prenese na stran bralca, ki z
omogočeno interaktivnostjo raziskuje podatke. Avtorjev del sluţi kot odskočna deska za
nadaljnje raziskovanje. Bralca seznani s področjem in mu nakaţe smeri raziskovanja.

5.6.2 Interaktivna predstavitev (interactive slideshow)
Povzema strukturo klasičnih predstavitev, hkrati pa vsebuje interakcijo znotraj diapozitiva.
Bralcu omogoča dodatno raziskovanje znotraj okvirja pred nadaljevanjem. V primerjavi s
prejšnjim modelom omogoča večjo uravnoteţenost na nivoju pripovedovanje zgodbe (med
avtorjem in bralcem). Posamezni diapozitivi lahko delujejo na osnovi strukture martini kozarca.
Ta pristop je uporaben tako za pripovedovanje kot za prikazovanje kompleksnejših podatkov
(avtorju omogoča, da uporabnika po korakih seznanja z nadaljnjimi informacijami – uporabnik
nadaljuje šele, ko razume in ţeli nadaljevati, in po potrebi se lahko tudi vrne).

5.6.3 Poglobljena zgodba (The drill-down story)
Ta vizualna struktura predstavi temo na splošno in nato uporabniku preko različnih segmentov
vizualizacije omogoča nadaljevanje, da pridobi dodatne informacije. Pogosti so primeri z
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označenimi točkami na zemljevidu, s klikom na katere uporabnik pridobi podrobne informacije o
izbrani vsebini. Pri tej metodi zgodbo večinoma vodi bralec.

5.7 Pripovedne strukture
Uporabljene so v vseh vizualizacijah in tako kot vizualna pripoved bralcu olajšajo razumevanje
podanih informacij. Področje je razdeljeno v tri sekcije. Z določanjem vrstnega reda se
nakazuje pot branja infografike. Včasih pot določi avtor (linearna pot branja), včasih pot ni
določena (poljuben dostop). Obstajajo tudi tipi infografik, pri katerih uporabnik izbere eno izmed
moţnih poti. Uporabnik lahko preko interaktivnih elementov upravlja z infografiko (filtriranje,
izbiranje, iskanje itd.). Po navadi se mora uporabnik priučiti, kako lahko s spreminjanjem
parametrov kreira rezultate (npr. tiho nakazovanje, natančna navodila, začetna konfiguracija
itd.). Z vpeljavo interaktivnosti se je potrebno zavedati, da lahko uporabnik s kreiranjem lastne
zgodbe spregleda sporočilnost, ki jo ţeli sporočiti avtor. Sporočilnost infografike predstavlja
načine podajanja opaţanj bralcu in sluţi kot podpora vizualnim elementom. Za dosego tega cilja
se lahko uporabijo kratka tekstovna polja (stranski zapiski, naslovi itd.) ali zapiski (članki ali
uvozi in povzetki). V tem koraku ni odveč poudariti, da je potrebno paziti na količino vsebin, da z
njimi ne zasičimo same grafike [7].
Uspešna interaktivna infografika predstavlja uravnoteţenost med interakcijo in pripovedovanjem
zgodbe, ki uporabniku omogoča nadaljnje raziskovanje podatkov, vendar se preveč ne oddalji
od zgodbe, ki jo pripoveduje avtor. Ustvarjanje infografike predstavlja proces od pridobivanja
surovih podatkov do razumevanja predstavljenih podatkov na strani bralca. Namen je
vzpostaviti infografiko, ki je uporabna, razumljiva in s katero je preprosto upravljati [7].

5.8 Interaktivne infografike
Interaktivnost v infografikah se v novinarstvu uporablja zadnjih dvajset let. Predstavlja
nadgradnjo klasičnih vizualizacij z moţnostjo manipuliranja parametrov pri branju zgodbe. Pri
kreiranju takšne vizualizacije si lahko pomagamo s poznavanjem osnovnih pravil, ki veljajo v
vsakodnevnem ţivljenju in se uspešno prenašajo v proces ustvarjanja interaktivne infografike
[2].
Vidnost
Bolje kot je vidna funkcionalnost objekta, prej bo uporabnik dojel njeno uporabnost. Pogosto se
v ta namen uporablja preslikava iz realnega ţivljenja (npr. senčenje za pridobivanje globine).
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Elementi morajo biti oblikovani tako, da bo uporabniku njihova namembnost povsem intuitivna
(npr. izbira ustreznih pikogramov, oblik, barv itd.). Odraţati morajo svojo funkcijo: če ţelimo, da
uporabnik klikne, naj bo videti kot gumb, če ţelimo, da ga uporabnik vrti, dodamo simbol za
rotacijo na vrh elementa itd.

Povratne informacije
Uporabnik mora za vsako akcijo dobiti povratno informacijo, da je bila akcija izvedena (uspešno
ali neuspešno). Povratna informacija je lahko vizualni ali slušni signal, prehod na drug nivo
vizualizacije, tekstovno obvestilo itd. Brez povratnih informacij ob izvedenih akcijah lahko
izgubimo uporabnika, saj le-ta dobi občutek, da nekaj ne deluje pravilno.
Omejevanje
Z omejevanjem v določenih korakih interaktivnosti uporabnika usmerjamo in mu jasno
postavimo meje, znotraj katerih lahko pridobiva informacije. Na primeru Krimistat.si je ta
funkcionalnost uporabljena pri določanju radija zadetkov (uporabnik lahko izbere med radijem
od 100 do 1000 m). Namen omejevanja je fokusiranje in (v primeru Krimistat.si) optimizacija z
vidika hitrosti delovanja in prikazovanja relevantnih podatkov. Z omejevanjem zmanjšamo
moţnosti zmede, npr. ko uporabnik pride do zadnjega koraka preko gumba “naslednji”, se le-ta
skrije (in se pokaţe šele, ko klikne “prejšnji”).
Konsistentnost
Elementi podobne narave morajo imeti podoben videz (naslovi, pojasnjevalno besedilo itd.). To
pravilo se je preneslo iz tradicionalnih infografik, ki so podajale informacije na eni strani.
Konsistentnost je zelo pomembna, kadar imamo več ločenih nivojev infografike in z
interaktivnostjo prehajamo med njimi. Zagotoviti moramo, da so ti nivoji grafično in funkcionalno
konsistentni (enak dizajn, enaka postavitev ključnih elementov itd.). S tem doseţemo laţjo in
bolj intuitivno uporabo, saj se uporabnik v prvem koraku nauči uporabe in se v vseh naslednjih
korakih osredotoča zgolj na vsebino.

Pri snovanju strukture infografike je potrebno izpostaviti podatke, ki so relevantni za
razumevanje zgodbe kot celote in jih pozicionirati tako, da so bralcu zmeraj dostopni. Pogosto
se dogaja, da oblikovalci interaktivnih infografik pomembne podatke skrivajo in so dostopni le
preko različnih akcij (npr. pridobivanje informacij na zahtevo s klikom na gumb).
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5.8.1 Strukturiranje interakcije
Ben Shneiderman je za potrebe vizualizacije podatkov pri statističnih analizah določil prednostni
seznam interaktivnosti [2]:
1. Predogled in predstavitev najpomembnejših dejstev;
2. omogočanje

interaktivnosti,

s

katero

uporabniku

omogočimo

poglobljeno

raziskovanje/branje (filtriranje, sortiranje, iskanje, pribliţevanje, premikanje, informacije
na zahtevo (“open & close”) itd.);
3. ustvarjanje lastne zgodbe.

Poznamo dve vrsti strukture [2]:
1. Linearno; razumevanje prejšnjega koraka je ključno za razumevanje naslednjega;
2. nelinearno; uporabnik se svobodno premika skozi infografiko.
Ne glede na to, za katero strukturo se odločimo, obema je skupen pregled in predstavitev
pomembnih dejstev. To je uvodni korak, ki uporabniku oriše širši kontekst za laţje razumevanje
nadaljevanja. Ni priporočljivo, da uporabniku ţe takoj na začetku ponudimo ogromno podatkov
in funkcionalnosti, saj bomo dobili zgolj zmedenega uporabnika.
Obstaja več uporabniških izkušenj interaktivnosti. Albert Cairo [2] jih je organiziral v štiri
skupine.
1. Navodila; uporabniku podamo navodila (vizualna, tekstovna ali govorna) za uporabo
infografike.
2. Pogovornost; uporabniku je omogočeno, da vzpostavi dialog z infografiko. Danes se
za to večinoma uporabljajo periferne naprave za vnos teksta. Poleg teh je moţna tudi
govorna in motorična interaktivnost (npr. xbox kinect), ki bo v prihodnosti vse bolj
vpeljana v interaktivne medije.
3. Manipuliranje; uporabnik lahko s premikanjem elementov infografike doseţe svoj cilj.
Kot primer navaja lastno infografiko, v kateri je lahko uporabnik opremil majhno
stanovanje (“drag & drop” elementov) z namenom prikazati teţavnost te naloge.
4. Raziskovanje; uporabniku je omogočeno premikanje med različnimi nivoji grafike.
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5.9 Kognitivni aspekt

Slika 18: Diagram poteka pretvorbe nestrukturirane informacije v modrosti, [2], str. 16

Diagram predstavlja model DIKW (podatki, informacije, znanje, modrost). Kljub temu, da je
model označen kot preprost in nejasen, je zelo uporaben za predstavitev pomena vizualizacij.
Vsak korak diagrama predstavlja višji red v procesu ustvarjanja pomena [2].
Nestrukturirana informacija predstavlja realnost – svet okoli nas. Vsak fenomen, ki ga lahko
zaznamo ali izmerimo, je lahko opisan kot informacija. Podatki so zapiski opazovanj (npr.
zakodirani kot simboli v obliki besed in številk). Med nestrukturirano informacijo in podatkom je
razvidna prva stopnja kodiranja – prenos zaznav v opisne simbole. Druga stopnja kodiranja
predstavlja dejanje avtorja, ko postavi podatke v pomenski kontekst in jih s tem pretvori v
strukturirane informacije (informacijam doda obliko, npr. tekst, vizualizacija itd.). Prejete
informacije lahko človek pretvori v znanje, če je sposoben zaznati njihov pomen. Vse kar ljudje
zaznavamo, je tesno povezano z našimi spomini in izkušnjami. Ko doseţemo globlje
razumevanje prejetega znanja, lahko to označimo kot zadnjo stopnjo pri procesu pretvorbe –
modrost. To pomeni, da ljudje bolje reagiramo v situacijah, ki so lahko le delno povezane z
našim znanjem. Vse prejete informacije ne vodijo v znanje in vsa prejeta znanja ne vodijo v
modrost. Opisane procese naši moţgani izvajajo vsak dan povsem nezavedno iz osnovne
potrebe po preţivetju [2].
V procesu vizualnega dojemanja okolice je pred kognitivnimi procesi, ki se izvajajo v moţganih,
proces zaznavanja okolice, ki poteka v očesu. Za laţje razumevanje, je morda za začetek
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smiselno opisati, kako vpliva svetloba na dojemanje okolice. Svetloba je elektromagnetno
sevanje. Ko svetloba zadane objekt, površina absorbira del svetlobe, ostalo se odbije. Bel
objekt odbija vso svetlobo, medtem ko črn objekt deluje popolnoma obratno. Svetloba, ki se
odbije od objekta, določa njegovo barvo oz. bolje rečeno, ljudje vidimo objekt določene barve,
ker površina ni absorbirala npr. zelene barve. Zato je trava zelena in cesta siva [2].
Proces zaznavanja poteka v očesu. Razširjenost zenice določa količino svetlobe, ki vstopi v
oko, ter zadane retino na zadnji strani očesa, na kateri so fotoreceptorji – palice (so aktivne, ko
je na voljo malo svetlobe) in stoţci (so aktivni, ko je na voljo več svetlobe). Retina ni več fizično
del očesa, temveč del moţganov. Od tukaj naprej se zaznave procesirajo in ustvarjajo pomen
[2].
Oči zmeraj aktivno delujejo in pregledujejo vidno polje z veliko hitrostjo (“saccades”). Na
določenih točkah se ustavijo (“fixation”). To, kar vidimo, je rezultat povezovanja točk, na katerih
se je oko ustavilo v procesu pregledovanja okolice. Določanje točk za fiksiranje ne poteka
naključno, ampak glede na privlačnost posameznih segmentov vidnega polja, npr. zaradi
barvnega izstopanja, gibanja itd. Ruski psiholog Alfred L. Yarbus je dokazal, da so v primeru
opazovanja človeškega obraza cone fiksiranja tisti predeli, ki nam pomagajo identificirati osebo,
ki jo opazujemo – predvsem oči in usta. Opisano se zelo navezuje na ustvarjanje infografike, saj
s pravilno nastavitvijo izpostavljenih con (npr. z uporabo čistih barv, ki so sicer v naravi redke)
izzovemo fiksiranje očesa in laţje zaznavanje vizualizacije kot celote. V primeru interaktivnih
infografik lahko s smiselno vpeljavo gibanja vodimo oko po zaslonu oz. med različnimi nivoji
vizualizacije. Pomembno je, da draţljaje nastavimo v smiselnem redu, da ne izzovemo občutka
zmedenosti in nejasnosti (npr. hkratne animacije zmedejo bralca in njegovo pozornost) [2].
Pogosto so del zaznavanja tudi iluzije. Videnje ni samostojen fenomen, temveč sestoji iz
gledanja, zaznavanja in kognicije. Zaznave moţganov niso nujno identične temu, kar zazna
retina [2]. Nekatere iluzije pojasni gestalt teorija, o kateri pišem v nadaljevanju.
Poznavanje delovanja moţganov (ustvarjanje in pripisovanje pomenov) lahko izkoristimo kot
veliko prednost. Prva stvar, ki jo storijo moţgani pri obdelavi videnega, je ločevanja ozadja od
figure – identificirajo meje med objekti v vidnem polju. Uspešnost zaznave je odvisna od
kontrasta med elementi v ozadju in ospredju, torej barva objektov oz. njihovih robov. Velik
kontrast v prvem hipu povzroči razločevanje objektov, vendar v tem trenutku še ne vemo, kaj
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gledamo. To pride z zamikom, ko moţgani zaznano poveţejo z obstoječim znanjem in
ustvarimo pomen. Moţgani veliko laţje zaznajo razlike v sencah (barvah) kot različne oblike.
Razlikovanje med ozadjem in ospredjem nam omogoča tudi dojemanje globine. Moţgani
zaznavajo linije, ki se vse stekajo v končno točko na horizontu (četudi niso prisotne resnične
črte, kot so npr. robovi ceste). Na globinsko dojemanje scene vpliva tudi dojemanje relativnih
velikosti objektov na sceni. Opisano delovanje moţganov spada v vizualno dojemanje na niţjem
nivoju – gledanje in zaznavanje [2].
Vizualno dojemanje na višjem nivoju nam omogoča razumeti in identificirati to, kar gledamo –
kognicije. Zaznavne lastnosti niso lastne objektom, rastlinam in ţivalim, temveč so posledica
naučenih zaznav, s katerimi naši moţgani povezujejo zaznano lastnost. Gre za aktivne procese,
ki zaznavam dodajo pomen. Moţgani poskušajo iz okolice izluščiti, kar je zanje pomembno in
kaj je sekundarnega pomena, ter vzpostaviti vrstni red elementov na sceni. Pri ustvarjanju
vizualizacije lahko s pravilnim izpostavljanjem pomagamo moţganom pri izbiri in s tem olajšamo
in pohitrimo bralčevo razumevanje zakodiranih podatkov. Kognitivni psihologi so ugotovili, da v
procesu vizualnega zaznavanja informacije tečejo v dve smeri [2]:
1. prenos impulzov od retine do moţganov (procesiranje navzgor) – zaznavanje oblik,
robov, relativne velikosti, barve itd.;
2. prenos vsebine (pomena) iz spomina v vizualne procesne centre (procesiranje navzdol).
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Slika 19: Proces obdelave zaznav, [2], str. 138

Ob draţljaju retina pošlje impulze v moţgane. Procesiranje zaznave poteka v povezavi s tremi
vrstami spomina [2].

Senzorni (trenutni) spomin
Ohranja skladno sliko okolice, ki jo kasneje interpretirajo moţgani. V tem koraku potekajo prve
obdelave zaznanega. Moţgani na tej stopnji izluščijo glavne informacije (npr. kaj je spredaj in
kaj zadaj).
Delovni spomin
Tudi ta vrsta spomina spada v obseg kratkotrajnega spomina z omejeno kapaciteto. To pojasni,
zakaj ni dobro uporabljati več kot štiri do pet barv ali sličic za dojemanje. Večina bralcev si
namreč ni sposobna zapomniti predstavljenih informacij, ki sluţijo za obdelavo (primerjanje,
razumevanje itd.).
Dolgoročni spomin
(Skoraj) trajno skladišče informacij, ki jih pridobimo z zaznavanjem in učenjem.
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Povezava med delovnim in dolgoročnim spominom je v načinu in hitrosti obdelave. Dolgoročni
spomin deluje počasneje od delovnega. Moţgani v procesu ustvarjanja pomena v dolgoročnem
spominu povprašujejo po zaznavah. V delovnem spominu moţgani primerjajo vzorce iz očesa z
informacijami iz dolgoročnega spomina. V primeru zadetka se zgodi identifikacija objekta.
Objekte prepoznavamo, ker jih povezujemo s tem, kar pomnimo in smo se naučili.

Kako

moţgani iz zaznav pridobijo pomen (npr. prepoznajo objekt) je izredno kompleksen proces, za
katerega je podanih več teoretskih osnov. Dejstvo je, da moţgani precej laţje obdelujejo
zaznave z manj detajli – laţje in precej hitreje dekodirajo dobro pripravljeno skico kot originalno
sliko. Pri oblikovanju lahko to znanje uporabimo, ko pripravljamo različne grafične elemente
infografike. Če npr. določena sekcija sluţi prikazu delovanja, je bolje uporabiti preprostejše
forme z manj detajli, saj je v ospredju funkcionalnost in ne natančen prikaz objekta (npr. slika, ki
je polna informacij) [2].
Bolje kot razumemo bliţnjice delovanja v moţganih, boljše vizualizacije lahko pripravimo.
Robert Spence pravi: “Vizualizacija ni nekaj, kar se zgodi na papirju ali zaslonu – zgodi se v
mislih” [2].

5.9.1 Gestalt teorija
Moţgani z vizualnega vidika delujejo po principu zaznavanja vzorcev.
Gestalt v nemščini pomeni oblika (forma) oz. vzorec. Nanaša se na strukturo, ureditev in
postavitev, ki je zdruţena in ima posebne lastnosti, ki presegajo zgolj vsoto individualnih delov,
npr. ob branju besedila besed ne zaznavamo kot vsako črko posebej, ampak kot zdruţeno
pomensko celoto. Zanemarjanje te teorije lahko vodi v nepričakovane interpretacije bralcev in
ovira učinkovito komunikacijo. Teorija razlaga iskanje vzorcev v človeškem vedenju in je
uporabna predvsem zato, ker so njeni zakoni učinkoviti, dojemljivi in lahki za implementacijo. V
30-ih in 40-ih letih prejšnjega stoletja je bila gestalt psihologija aplicirana na vizualno dojemanje
– vpeljani so bili gestalt pristopi za dojemanje oblike. Oblikovalci lahko s temi pristopi izboljšajo
vizualno organizacijo in komunikacijsko moč svojih dokumentov [2], [15], [21].
5.9.1.1 Figura – ozadje
Predstavlja osnovni gestalt zakon, ki nam pomaga prepoznati objekte, ker se le-ti razlikujejo od
ozadja. Vizualno polje je razdeljeno na dva dela; nekateri objekti prevzamejo vidno vlogo
(figura), medtem ko se drugi umaknejo v ozadje. V interaktivnih grafiki se ta zakon pogosto
uporablja pri “rollover” efektu, pri katerem izbrana vsebina (s spremembo barve, velikosti itd.)
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izstopi iz ozadja in prevzame vidno vlogo (npr. rollover po zemljevidu Evrope zasenči vse
neizbrane drţave).
5.9.1.2 Bližina
Bliţnje elemente dojemamo kot skupino, medtem, ko medsebojno oddaljene elemente
zaznavamo kot ločene. Praktičen primer tega zakona so spustni meniji, v katerem se postavke
pokaţejo pod izbrano moţnostjo ali desno od nje. Meni in pripadajoč podmeni dojemamo kot
celoto. Ta lastnost nakazuje, da je potrebno medsebojno povezane elemente v kompoziciji
postaviti blizu in jih poravnati po vertikalni ali horizontalni osi.
5.9.1.3 Podobnost
Vizualne elemente, ki so podobni po barvi, obliki, velikosti in smeri, zaznavamo kot del skupine
(zdruţene). Povezave v interaktivnih grafikah so dober primer podobnosti. Z enako
konceptualno zasnovo oblike povezav (ali gumbov) uporabniku olajšamo iskanje le-teh in
navigacijo po grafiki. Primer so tudi barve stolpcev v ponavljajočih se stolpičnih grafih, ki ţe z
barvo povedo, katere vrednosti pripadajo istemu objektu.
5.9.1.4 Zapiranje
Ljudje imamo naravno tendenco vizualnega zapiranja forme, predvsem v primerih, ko forme
dobro poznamo. Če opazimo manjkajoče informacije, se bomo osredotočili na prisotne
informacije in pomanjkljivosti ignorirali z zapiranjem vrzeli. Zaznavno zapiramo objekte, ki v
resnici niso popolnoma zaprti (dokončani). Odličen primer tega predstavlja logotip podjetja IBM,
katerega črke so sestavljene iz horizontalnih črt z vmesnimi praznimi prostori.
5.9.1.5 Simetričnost
Pri zaznavanju stremimo k dojemanju objektov kot simetričnih oblik. Večina objektov je lahko
razdeljena v dve bolj ali manj simetrični polovici. Kadar npr. vidimo dva nepovezana simetrična
elementa, jih nezavedno poveţemo v skupen objekt. Bolj kot so si objekti podobni, večja je
teţnja po zdruţevanju.
5.9.1.6 Skupno gibanje
Skupaj gibajoči se elementi so zaznani kot skupina. Elementi, ki se gibajo v enaki smeri,
delujejo bolj povezani kot statični elementi ali elementi, ki se gibljejo v drugo smer. Ljudje
zaznavamo spremembe v gibanju močneje kot spremembo barve, kontrasta ali velikosti.
Gibajoči se elementi delujejo kot figura, statični kot ozadje. Kot primer lahko navedemo
animirane spustne menije.
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5.9.1.7 Kontinuiteta
Elementi porazdeljeni v liniji ali krivulji so zaznani bolj povezano kot elementi, ki niso
porazdeljeni v liniji ali krivulji. Laţje zaznavamo preproste kot kompleksne poti. Primer v spletu
predstavlja navigacija z drobtinicami ali npr. linearni seznam logotipov pokroviteljev.
5.9.1.8 Povezanost enotnega
Enotne vizualne lastnosti elemente bolj poveţejo. Zavihki so tipični primer apliciranja tega
zakona v interaktivne predstavitve. Z nakazovanjem poti (npr. s črto, ki povezuje različne
elemente) vplivamo na način povezovanja elementov, četudi bi jih brez črte povezovali na
povsem drugačen način (podrejen kateremu drugemu gestalt pravilu).
Gestalt je označen kot “bottom-up” teorija. Človeška percepcija je najniţji nivo delovanja, ki se
nato dviguje vse višje skozi kognitivne procese. Pomaga nam identificirati probleme pri zasnovi
vizualizacij. Poznavanje teh principov pomaga narediti infografike bolj funkcionalne s pomočjo
boljše organiziranosti, kompozicije in postavitve. Poznavanje koncepta vizualnega dojemanja
lahko uporabimo tudi pri izbiri grafičnih form za predstavitev podatkov (na podlagi funkcije, ki jo
opravlja infografika) [2], [21].
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William S. Cleavland in Robert McGill sta
pripravila grafični vodič, ki predlaga izbor
grafičnih form glede na funkcijo, ki jo bo
opravljala infografika, da zakodira podatke.
Pripravila

sta

seznam

10

osnovnih

zaznavnih opravil in jih razvrstila (od zgoraj
navzdol)

glede

na

zmoţnost

človeških

moţganov, da zaznavajo razliko in izvedejo
primerjavo med podatki. Omogoča laţjo
izbiro grafične forme, ki temelji na funkciji in
ne na osebni presoji oblikovalca [2].
Grafične forme v zgornji polovici omogočajo
natančnejše rezultate, medtem ko spodnje
nudijo manj natančno primerjavo, a so bolj
primerne za prikazovanje večjih vzorcev [2].

Slika 20: Izbor grafične forme glede na
natančnost rezultatov, [2], str. 120
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6 Krimistat.si

Slika 21: Krimistat.si logotip
Projekt Krimistat.si predstavlja praktični primer implementacije pridobljenih znanj s področja
pridobivanja in obdelave IJZ ter vizualizacije podatkov. Seznanitev s področjem ponovne
uporabe IJZ in predznanjem s področja spletnega razvoja je pripomogla k ideji o vizualizaciji
kaznivih dejanj v Republiki Sloveniji. Osnovo vizualizacije predstavljajo podatki o kaznivih
dejanjih, pridobljeni s strani Generalne policijske uprave. Prvotno je bil sistem načrtovan za
javno objavo in ne za uporabo v operativne in raziskovalne naloge policije. Sistem je osnovan
na treh premisah [16]:
1. v celoti uporabiti načela ponovne uporabe IJZ,
2. zaščita osebnih podatkov; uporaba zgolj anonimiziranih podatkov,
3. obstajajo primeri, pri katerih osebni podatki kljub upoštevanju prejšnje postavke
postanejo ogroţeni.
Proces izdelave je potekal v več fazah. (1) Na osnovi
ideje o prikazu kriminalnih dejanj na interaktivnem
zemljevidu smo s pomočjo Fakultete za varnostne
vede (FVV) (2) pridobili anonimizirano podatkovno
bazo. (3) Pridobljene podatke smo preučili, zastavili
logiko in dizajn ter vzpostavili delujočo verzijo
sistema. (4) Sledila je faza testiranja različnih
aspektov delovanja: raziskovanje efekta tovrstne
vizualizacije, uporabniške izkušnje in zaščita osebnih
podatkov. Po tej fazi smo na podlagi pridobljenih
mnenj sistem prilagodili in izboljšali. (5) Sklenili smo,
da bomo dali sistem v preverbo informacijskemu
pooblaščencu. (6) Na podlagi podanega mnenja je bil
sistem
Slika 22: Proces izdelave sistema, [16]

razširjen

z

zmoţnostjo

popolnoma

anonimnega prikazovanja rezultatov [16].
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6.1 Pridobivanje podatkovne baze IJZ
FVV je od Generalne policijske uprave (GPU) pridobila podatkovno bazo kaznivih dejanj,
storjenih med 1. 1. 2008 in 10. 8. 2012. Podatkovna baza je anonimizirana in ne vsebuje
osebnih podatkov povzročiteljev in oškodovancev kaznivih dejanj in posledično tovrstni podatki
niso prikazani kot rezultat iskanja. Kljub temu je informacijski pooblaščenec podal negativno
mnenje glede objave sistema, saj sistem ne omogoča zadostne stopnje anonimizacije osebnih
podatkov storilcev in ţrtev kaznivih dejanj (podrobneje opisano v nadaljevanju naloge). Prejeta
podatkovna baza vsebuje 374.491 kaznivih dejanj (v podatkovni bazi mysql to predstavlja 743,3
MiB) in je bila posredovana v formatu DBF (dBase file). Format DBF je primeren za nadaljnjo
strojno/računalniško obdelavo, saj je to format, ki je pogosto uporabljen v programskih rešitvah
za delo s podatkovnimi bazami. Uporaba takšnega formata je osnova za nadaljnjo obdelavo in
lahko v primeru slabo pripravljenih podatkov predstavlja oviro za nadaljnje delo.
Podatkovna baza predstavlja zaključeno celoto podatkov, ki jih je moţno obdelovati. Podobna
podatkovna baza je prosto dostopna na straneh slovenske policije 6 . Objavljena podatkovna
baza se od prejete razlikuje v tem, da ne vsebuje naslova kaznivega dejanja, ki pa predstavlja
ključen podatek za projekt Krimistat.si. V primerjavi s prejeto bazo najdemo v objavljeni več
podatkov, ki določajo udeleţenca oz. oškodovanca v kaznivem dejanju (spol, starostna skupina,
drţavljanstvo). Zanimivo je, da se šifre kaznivih dejanj v objavljeni bazi ne ujemajo s šiframi v
pridobljeni bazi. V primeru ujemanja bi lahko v Krimistat.si poleg števila udeleţencev in
oškodovancev prikazali tudi druge podatke, ki določajo udeleţenca (vendar še zmeraj
anonimizirano).

6.2 Vizualizacija podatkov
Vizualizacija podatkov je potekala v več fazah:
1. izbor tehnologij, programskih knjiţnic in platform,
2. obdelava podatkov (razčlemba, filtriranje in ustvarjanje pomena),
3. grafična zasnova in realizacija,
4. prva delujoča verzija, pripravljena za testiranje.

6

http://www.policija.si/index.php/delovna-podroja/kriminaliteta/statistika
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6.2.1 Tehnična specifikacija
Spletni sistem na strežniški strani uporablja programski jezik PHP

7

, verzijo 5.3.5. Sistem je

zasnovan na Codeigniter framework8.
Streţnik poganja operacijski sistem Windows NT (x86), na katerem teče Apache 2.0, ki skrbi za
serviranje datotek v splet (spletni strežnik).
Podatki so shranjeni v podatkovni bazi MySQL, v kateri se za povprašev

anje po podatkih

9

uporablja povpraševalni jezik SQL . Podatkovno bazo gradi 7 tabel (excluded, kategorije,
kazniva_dejanja, lokacije_statistika, obcine, regije in statistika).

Na strani odjemalca se uporablja skriptni jezik Javascript, ki predstavlja osnovo uporabljeni
jQuery10 1.7.2 knjiţnici. Javascript skrbi za interaktivnost na strani odjemalca (v brskalniku) in
preko tehnologije AJAX 11 komunicira s strežnikom . jQuery UI 12 1.8.18 knjiţnica omogoča
preprosto implementacijo interaktivnih vmesnikov, kot so drsnik, koledar, animacije itd.
Struktura strani je nastavljena s HTML 4.01. S tehnologijo CSS 2.1 / CSS 3 so elementi grafično
pozicionirani in oblikovani.
Vsa povpraševanja , procesiranja in skladiščenja podatkov se izvaja

jo na strežniku (PHP in

SQL). Preko tehnologije AJAX se na zahtevo uporabnika asinhrono prenesejo v uporabnikov
brskalnik, kjer Javascript (jQuery) obdela prejete podatke in kreira izpis (HTML/CSS). Za prenos
podatkov se uporablja tehnologija JSON13. Izbire parametrov (priprava podatkov za pošiljanje
na strežnik ), animacije in premiki se procesirajo neposredno v uporabnikovem brskalniku brez
komunikacije s strežnikom.
V sistem je vključena tudi

Googlova spletna storitev Google Maps 14. Preko njihovega API 15

sistem na interaktivnem zemljevidu prikazuje rezultate iz lokalne podatkovne baze z grafično
7

Hypertext Preprocessor – http://php.net/
http://ellislab.com/codeigniter
9
Structured Query Language
10
http://jquery.com/
11
Asinhroni JavaScript in XML
12
jQuery User Interface – http://jqueryui.com/
13
Tekstovni nizi – http://www.json.org/
14
https://developers.google.com/maps/
15
Application programming interface
8
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prilagojenim prikazom. Za predlaganje naslova pri vnosu skrbi Googlov API Places
Autocomplete, ki na podlagi trenutno vnesenega niza predlaga realne lokacije (za potrebe
aplikacije omejeno samo na slovenske naslove).
V ozadju se uporablja tudi lokacijski API , ki na podlagi IP naslova uporabnika določi državo
dostopa. Uporablja se spletna storitev IP Address Geolocation XML API. Ta podatek se
pridobiva in skladišči za potrebe nadaljnje analize.
Vizualizacija za osnovo nima nobenega generičnega sistema in je v celoti (razen vključenih
Javascript in nekaterih PHP knjiţnic) spisana po meri. Samo s tem pristopom sem lahko v celoti
pripravil vizualizacijo, kot sem si jo zamislil. Kot prednost takšnega dela izpostavljam predvsem
laţje nadgrajevanje in servisiranje sistema ter večjo vpletenost v proces vizualiziranje podatkov
– od obdelave do prikaza. Z vključevanjem ţe obstoječih rešitev (npr. spletne storitve za
kreiranje grafikonov) bi proces izdelave pohitril, vendar bi zelo teţko dosegel ţelen rezultat.
Pretirano vključevanje zunanjih knjiţnic in storitev vpliva tudi na hitrost delovanja sistema.

6.2.2 Obdelava podatkov
Prva teţava pri obdelavi podatkov je nastala pri uvozu baze preko spletnega orodja
phpMyAdmin v podatkovno bazo mysql na lokalnem streţniku. Podatke sem iz originalnega
formata izvozil v format CSV 16 in pripravil program, ki je bral vrstico za vrstico in uvaţal v
pripravljeno spletno bazo. Teţavo je predstavljala nastavitev streţnika, ki je omogočala le 3571
izvedb poizvedb v tabelo v času vzpostavljene povezave 17 . To je omejitev komercialnega
ponudnika gostovanja, ki je odvisna od števila računov za dostop do baze in zakupljenega
paketa. Zaradi tega je bilo potrebno prilagoditi program, ki je vnašal po 2000 v bloku, se ustavil
za 2 sekundi ter ponovil postopek. V poznejši fazi sem sistem preselil na privatne streţnike, kjer
tovrstnih omejitev več ni bilo. Uvaţanje je potekalo po segmentih glede na leto – za vsako leto
je bila posredovana ločena podatkovna baza. Povprečno je bilo za vsako leto 80.000 zapisov.
Po uspešnem uvozu se je pojavila teţava z nepopolnimi zapisi. Polja v tabeli originalne
podatkovne baze niso bila dovolj velika (niso imela dovolj rezerviranega prostora), kar je
povzročilo nepopolne zapise. To je predstavljalo teţavo pri pridobivanju koordinat (opisano

16
17

Comma separated values
Napaka: User 'd****ic' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 3571)
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kasneje) in pri izpisu kategorij kaznivih dejanj (kar je predstavljalo le lepotno in pomensko
napako, ni pa vplivalo na delovanje sistema).

Tabela 4: Prikaz nepopolnega zapisa v izvirni podatkovni bazi
Zapis v originalni bazi

Obdelan zapis

Predvidena dolţina polja: 40 znakov

Dejanska dolţina polja: 108 znakov

POŠKODOVANJE ALI UNIČENJE STVARI, POŠKODOVANJE ALI UNIČENJE
KI SO
STVARI, KI SO POSEBNEGA

KULTURNEGA ALI ZGODOVINSKEGA
POMENA, ALI NARAVNE VREDNOTE
Poleg osnovnih podatkov je bilo za potrebe vizualizacije potrebno pridobiti še geografske
podatke o slovenskih krajih, občinah in regijah. Pridobljeni podatki s strani GPU so vsebovali
podatek o kraju (mestu, občini) storjenega kaznivega dejanja, vendar niso bili direktno umeščeni
v regijo. Prvi nivo vizualizacije omogoča statistični pregled kaznivih dejanj po regijah, zato je bilo
potrebno vsako kaznivo dejanje na podlagi kraja umestiti v ustrezno regijo. S spleta sem pridobil
seznam vseh regij s pripadajočimi občinami. Pridobljene podatke sem vnesel v lokalno
podatkovno bazo in nato pripravil program, ki je za vsako kaznivo dejanje preveril občino in jo
dodelil v ustrezno regijo.
V pridobljeni bazi so kazniva dejanja kategorizirana na podlagi šifranta kaznivih dejanj,
pripravljenega s strani Statističnega urada Republike Slovenije. Šifrant temelji na Kazenskih
zakonikih (Ur. list RS št. 63/1994, Ur. list RS št. 23/1999 in Ur. list RS št. 40/2004) in je nastal iz
potrebe po metodološkem gradivu pri obdelavi statističnih raziskovanj kriminalitete med
polnoletnimi in mladoletnimi storilci kaznivih dejanj. Pridobljena podatkovna baza GPU vsebuje
257 vrst kaznivih dejanj, ki so klasificirana v 21 kategorij18. Originalna baza ni imela opravljene
klasifikacije, zato je bilo potrebno izvoziti vse vrste vnesenih kaznivih dejanj v ločeno tabelo in
vsaki izmed njih ročno dodeliti kategorijo višjega nivoja in popraviti zapis, ki je bil zaradi
napačnega predvidevanja potrebnega prostora pri večini nepopoln (prej naveden primer). Za to
nalogo je bilo potrebno pripraviti vmesno programsko rešitev, ki je omogočala urejanje
obstoječih kategorij. Pri tem sem si pomagal s prej omenjenim šifrantom, saj sem ugotovil, da
pri vnosu kaznivih dejanj uporabljajo enake nazive, kot so uporabljeni v šifrantu SURS-a. Po

18

http://krimistat.si/general/category_tree
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ureditvi klasifikacije sem pripravil program, ki je vsakemu kaznivemu dejanju dodelil kategorijo
višjega nivoja v osnovni tabeli. Do potrebe po dodatni klasifikaciji sem prišel, ko sem pripravljal
interaktivni vmesnik za izbor kaznivih dejanj, ki jih ţeli uporabnik videti kot rezultat iskanja. Za
potrebe dobre uporabniške izkušnje je izbor med 21 generalnimi tipi kaznivih dejanj primernejši
kot izbor med 257. Sistem zaradi uspešno izvedene klasifikacije uporabniku prav tako omogoča
izbor dotičnega kaznivega dejanja, ki se nahaja v niţjem nivoju, torej lahko izbere celotno
kategorijo (npr. premoţenje) ali le podkategorijo (npr. goljufija). Vsem kategorijam kaznivih
dejanj je dodeljena tudi ikona (piktogram), ki je uporabljena pri prikazu zadetkov na
interaktivnem zemljevidu.

Za hitrejši izpis statističnih podatkov na prvem
nivoju in ker sistem operira z omejenim
številom podatkov (čeprav bi lahko na tem
principu deloval tudi, če bi se podatkovna baza
osveţevala na določeno periodo), sem v
lokalni podatkovni bazi tabelo z zapisom
kategorizacije dopolnil s polji, v katere sem
zapisal

izračunljive

statistične

podatke.

Izračunal in zapisal sem podatke za vse
kombinacije, ki jih lahko uporabnik izvede na
prvem nivoju s kombiniranjem leta in regije. S
tem se je občutno razbremenil streţnik, ki
namesto

vnovičnega

izračunavanja

samo

prebere vrednosti iz lokalne podatkovne baze.

Slika 23: Struktura tabele 'kategorije' v
podatkovni bazi

Celotna tabela kaznivih dejanj vsebuje 52 podatkov za vsak vnos (nekateri so le izračunane
vrednosti statičnih podatkov ali pa predstavljajo prilagojene podatke). Pri zasnovi sistema je ves
čas v ospredju teţnja po jasnosti, intuitivnosti in uporabnosti. Zaradi tega sem pri obdelavi in
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končnem izpisu uporabil (le) 28 podatkov, ki se nanašajo na čas, kraj in vrsto kaznivega
dejanja. Uporabniku so med zadetki iskanja prikazani le podatki o kategorizaciji, številu
udeleţencev in oškodovancev, čas storjenega kaznivega dejanja, lokacija, policijska postaja, ki
je kaznivo dejanje obravnavala, in morebitni predmet, ki je bil vključen v kaznivo dejanje.
Teţavo pri prikazu in obdelavi je predstavljal zapis časa storjenega kaznivega dejanja. V
podatkovni bazi je bil zapisan v dveh stolpcih – prvi stolpec je vseboval podatek o datumu, drugi
podatek o uri. Podatek o uri je sluţil zgolj izpisu, zato ga ni bilo potrebno prilagajati (zapisan je v
24-urnem formatu). Podatek o datumu je bilo potrebno pretvoriti v format, ki je primeren za
obdelavo med procesom iskanja. Leto storjenega kaznivega dejanja v bazi ni navedeno, vendar
je razvidno iz datoteke za posamezno leto (za vsako leto je podana ločena datoteka s
seznamom kaznivih dejanj). Spodaj navajam primer originalnega zapisa datuma in datum po
pretvorbi (uporabljen datum: 27. marec 2013).

Tabela 5: Zapis datum v izvirni podatkovni bazi
datum / zapis v bazi (mdd)

datum / primeren za obdelavo (yyyy-mm-dd)

327

2013-03-27

Največja teţava pri pripravi podatkov je bila konverzija originalnih koordinat oz. naslovov
storjenih kaznivih dejanj v koordinate, podprte v Google Maps. V času razvoja nisem imel na
voljo pretvornika koordinat, zato je pretvorba potekala preko Google Maps API.

Obdelava

podatkov je pokazala, da prihaja do odstopanj pri prikazovanju lokacij kaznivih dejanj predvsem
na manj naseljenih področjih.
Primer napačnega prikazovanja zaradi napačno zabeležene lokacije
V spletnem sistemu Krimistat .si iščemo naslov Velika Pirešica , Žalec, Slovenija v časovnem
obdobju od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2012 v radiju 1 km. Sistem bo vrnil 13 kaznivih dejanj v centru
kraja. Za 12 od teh je iz zapisa vrste kaznivega dejanja razvidno (kraja bencina), da so se
zgodile na bližnjem bencinskem servisu 19 in ne v središču kraja (kjer je locirana bivša osnovna
šola).

19

http://logo.si/bencinski_servisi#piresica
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Tabela 6: Primerjava dejanskega in zabeleţenega naslova
Dejanski naslov

Izpis med rezultati

Velika Pirešica 60, 3310 Ţalec

NI ULIC 0, VELIKA PIRE

Naslov, ki je bil poslan v pretvorbo (uporaba spletne storitve Google Geocoding API, ki ji
pošljemo naziv lokacije in vrne geografsko širino in dolţino):
Tabela 7: Ključ za generiranje naslova pri pretvorbi
Ključ za pretvorbo

Poslano v pretvorbo (na osnovi ključa)

cesta, hišna številka, občina, Slovenija

VELIKA PIRE 0, , Slovenia

Pretvornik je vrnil geografsko širino in dolžino , ki je bila zabeležena v lokalni podatkovni bazi in
je služila za prikazovanje na zemljevidu . Od tega trenutka naprej je bil tekstovni niz lokacije
uporabljen zgolj za informativni izpis (v pop-up oknih) in ne več za lokacijo prikazovanja.

Pretvorba je zaradi omejenosti zastonjske uporabe API trajala nekaj tednov, saj je obstajala
omejitev nekaj tisoč pretvorb dnevno. Za to nalogo je bil vzpostavljen podporni program, ki je v
intervalih in blokih pošiljal naslove v pretvorbo ter rezultate beleţil v obstoječi tabeli kaznivih
dejanj.

Pogled na zgornje podatke je precej nejasen in izpostavi osnovni problem, ki se je pojavil pri
pretvarjanju. Podatki pogosto niso zabeleţni po enakem ključu

, kar otežuje vzpostavitev

vmesnika za programsko pretvorbo koordinat in povzroča nejasno prikazovanje nazivov lokacij .
Pri izpisu sem poskušal prikazati čimveč podatkov , pri pretvorbi pa sem uporabil podatke, ki so
bili v največji meri na voljo.

Iz opravljenega dela predvidevam, da Google kot ponudnik geolokacijske storitve v primeru
neobstoječe lokacije poskuša locirati najbliţjo znano lokacijo

, ki jo lahko določi iz prejetih

podatkov – v našem primeru iz naslova. V navedem primeru je prepoznal kraj “Velika Pirešica”
in postavil nepoznane lokacije v center kraja.

67

Iz tega primera sta razvidni dve napaki, ki povzročata oteženo obdelavo in natančnejše
lociranje:
1. napačen vnos lokacije storjenega kaznivega dejanja (vnos lokacijskih podatkov),
2. uporaba koordinatnega sistema, katerega koordinate niso kompatibilne s koordinatnim
sistemom Google Maps,
3. napačna definicija dolžin polj v podatkovni bazi.

Podatkovna baza vsebuje koordinati x in y, ki pa nista bili uporabni za prikaz na Google Maps,
saj le-ta deluje v World Geodetic System (WGS 84 – longlat projekcija: EPSG:4326), katerega
osnova sta geografska širina in dolžina . Koordinate v podatkovni bazi so del sistema MGI /
Slovenian grid (Transverse Mercator Projection): EPSG: 2170 in jih ni možno prikazovati na
Google Maps brez pretvorbe.
V sodelovanju znotraj fakultete smo pretvorili prejete koordinate v ţelene in testirali prikaz na
zemljevidu. Zadetki so se v nekaterih primerih precej razlikovali od prejšnjih (ki so temeljili na
Google Maps pretvorbi), predvsem po številu. Natančnost prikazanih zadetkov je nesporna.
Eden izmed razlogov je zagotovo oblika koordinat, saj pretvorjene koordinate preko
geolokacijskega Google API sovpadajo z iskanimi (ker oboje poteka preko istega ponudnika).
Drugi moţen razlog je nenatančnost vnosa koordinat ob vnosu kaznivega dejanja.
Največja dodana vrednost, ki jo vizualizacija naredi iz nabora podatkov, je geolokacijsko
prikazovanje kaznivih dejanj. Krimistat.si prikazuje rezultate, omejene znotraj določljivega radija
od 100 m do 1000 m. Vsako kaznivo dejanje je po pretvorbi naslova dobilo koordinati
geografske širine in dolţine. Za prikaz znotraj izbranega radija je bilo potrebno nastaviti formulo
znotraj povpraševanja SQL, ki izmed vseh zadetkov prikaţe le tiste znotraj izbranega radija.
Za izvedbo iskanja potrebujemo koordinato središča (geografsko širino in dolţino) in radij
območja. Spodaj je okrnjen primer povpraševalnega stavka, ki vrne zadetke znotraj izbranega
območja. V povpraševalnem stavku je uporabljena haversionova formula [27], ki se uporablja za
izračun razdalje med dvema paroma koordinat na krogli. Spremenljivka %s predstavlja izbran
radij. Odebeljene spremenljivke (cos_rad_lat, rad_lng in sin_rad_lat) so vnaprej izračunane
vrednosti koordinat (in zapisane v lokalno podatkovno bazo), kar vpliva na hitrost izvajanja
povpraševanja. Izviren primer je namesto teh vrednosti le-te vedno znova izračunaval, kar je
upočasnilo proces iskanja.
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Tabela 8: Primer optimizacije SQL stavka
Originalni povpraševalni stavek
SELECT address, name, lat, lng, ( 3959 *os( radians('%s') ) * cos( radians( lat ) ) * cos(
radians( lng ) - radians('%s') ) + sin( radians acos( c('%s') ) * sin( radians( lat ) ) ) ) AS
distance FROM markers HAVING distance < '%s'
Optimiziran povpraševalni stavek
SELECT ( 3959 * acos( cos( radians('%s') ) * cos_rad_lat * cos( rad_lng - radians('%s') ) +
sin( radians('%s') ) * sin_rad_lat ) ) AS distance FROM kazniva_dejanja HAVING distance <
'%s'
Ta sprememba predstavlja najpomembnejšo optimizacijo sistema in je znatno pohitrila izvajanje
(iz 3-5 s na manj kot sekundo pri 10.000 zadetkov).

6.2.3 Grafična zasnova in realizacija
Ker je projekt zasnovan kot celovit spletni sistem je bilo temu primerno tudi delo. Prvi korak je
predstavljala zasnova dizajna strani in logike delovanja – strukturo. V tem segmentu razvoja
sem sodeloval z oblikovalcem, tako da dizajn ni moje delo. Logiko delovanja (dva nivoja
aplikacije, pozicioniranje elementov itd.) sva zasnovala skupaj na podlagi večletnih izkušenj v
postavljanju različnih spletnih rešitev. V tej fazi sem vzpostavljal sistem na osnovi lastnih
izkušenj (brez dodatne teoretske osnove), saj sem ţelel preveriti, koliko teoretskih osnov sem
pridobil iz dotedanjega praktičnega dela. Po preučevanju teorije sem ugotovil, da je veliko stvari
nastavljenih kot v teoriji, vsekakor pa obstajajo segmenti vizualizacije, ki jih je mogoče dodatno
poenostaviti in s tem pribliţati bralcu.

V nadaljevanju procesa je sledila vzpostavitev ogrodja spletnega sistema (front-end). Delo na
tem nivoju zajema pripravo HTML strukture ter oblikovanje in pozicioniranje elementov s
pomočjo CSS. Po pripravljeni osnovi je sledila implementacija interaktivnosti s pomočjo
Javascript/jQuery. Vsa interaktivnost vizualizacije je narejena s to knjiţnico – zajema vse od
animacijskega prehoda med nivoji preko napredenega iskalnika do prikaza rezultatov na
interaktivnem zemljevidu. S pomočjo interaktivnosti se usmerja uporabnikova pozornost (prehod
med nivoji, odpiranje/zapiranje dodanih menijev, prikaz rezultatov itd.) in se mu hkrati prikazuje,
kako stvari delujejo (animacija gumba “išči” pri vnosu naslova, animacija “info točke” nad
sektorjem za prikaz več rezultatov itd.).
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Za prikaz statističnih podatkov sem uporabil stolpični grafikov, za katerega sem programsko
rešitev pripravil sam, saj sem ţelel animiran prikaz izrisovanja stolpcev. Za izrisovanje
grafikonov obstajajo različne spletne storitve, med bolj poznanimi je Google Charts, ki nudi širok
nabor grafikonov, vendar nobeden ni ustrezal moji ideji vizualizacije. Uporaba tovrstne paketne
rešitve bi pohitrila proces izgradnje, vendar bi hkrati vplivala na optimalno delovanje sistema,
predvsem z vidika hitrosti nalaganja.

6.2.4 Videz in predstavitev sistema
Vizualizacija je zasnovana na dveh nivojih. Prvi nivo predstavlja generalni statistični pregled
glede na izbrana parametra leto in regija. Rezultat tega nivoja je graf, podkrepljen z numeričnimi
podatki.

Slika 24: Vstopna stran: prvi nivo
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Uporabnik lahko iz tega nivoja nadaljuje na drugi nivo na dva načina:
1. Po izbiri regije in leta s klikom na gumb “poglej na zemljevidu”; vizualizacija se v
tem primeru postavi v središče glavnega mesta regije in prikaţe rezultate v radiju 1000
m. Statistični graf rezultatov se razlikuje od grafa na prvem nivoju, saj le-ta prikazuje
podatke za celotno regijo, graf pri rezultatih pa le za zadetke iskanja.
2. V iskalnik vpiše poljuben naslov in sproži iskanje. Pri vnašanju je dodan vmesnik za
predlaganje rezultatov ob tipkanju naslova, ki uporabniku olajša iskanje, hkrati pa
sistemu nudi pravilnejšo strukturo naslova, ki jo uporabi za pretvorbo v koordinate in
prikaz na interaktivnem zemljevidu.
Drugi nivo omogoča podrobnejši pregled kaznivih dejanj glede na vneseno lokacijo.

Slika 25: Popolna, neomejena verzija: drugi nivo
Uporabnik lahko vnese točno lokacijo in z nastavitvijo velikosti območja (radij) pridobi rezultate
iskanja na zemljevidu. Preko naprednega iskalnika lahko izbere le določena kazniva dejanja (ta,
ki so zabeleţena v prejeti podatkovni bazi) in jih umesti v poljubno časovno obdobje med letoma
2008 in 2012. Spreminjanje vseh naštetih parametrov uporabniku omogoča ustvarjanje
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unikatnega rezultata. Pri iskanju lahko namesto točnega naslova izbere moţnost iskanja po
celotni drţavi, pri katerem lahko prav tako kombinira različne variacije ostalih iskalnih
parametrov.

Enak graf kot na prvem nivoju vizualizacije se uporablja tudi na drugem nivoju (interaktivni
zemljevid), kjer izpisuje statistiko rezultatov trenutnega iskanja.

6.3 Testiranje (s poudarkom na varovanju osebnih podatkov)
Po vzpostavitvi prve delujoče različice sistema sem kreiral testno skupino pribliţno 50
uporabnikov, v kateri so bile enakovredno zastopane 4 skupine:
1. programerji,
2. oblikovalci / front-end razvijalci,
3. poznavalci področja (uporabniška izkušnja, logika delovanja itd.),
4. običajni uporabniki brez posebnih predznanj.
Takšno delitev sem izbral, ker sem ţelel pridobiti različna mnenja in poglede na sistem. V veliki
meri mi je to tudi uspelo, saj so uporabniki podali več predlogov, ki so bili implementirani v
sistem.
Več uporabnikov je zmotilo prikazovanje kategorizacije (kategorij drugega nivoja), saj se je
razprt podmeni pogosto pojavljal izven vidnega polja aplikacije. Izboljšava omogoča laţje
izbiranje podkategorij (vrst kaznivih dejanj) in zagotavlja zmeraj popolnoma vidno polje.

Slika 26: Prilagoditev podmenija za prikaz podkategorij KD
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Na začetku je bil graf statističnih podatkov samo na prvem nivoju, kasneje sem ga dodal tudi ob
rezultatih iskanja. Izboljšava se je pokazala kot zelo dobrodošla po prejetju negativnega mnenja
informacijskega pooblaščenca, saj je predstavljala polovico predvidene nadgradnje za ugoditev
zakonskim okvirom.
Pri vpeljavi beta različice ni bilo legende, ki bi
pojasnila,

kaj

pomenijo

zdruţenih

območij

na

različne

barve

zemljevidu.

Ta

informacija je prišla od uporabnika iz četrte
testne skupine in se je pokazala kot zelo
pomembna

za

pribliţevanje

vizualizacije

vsem skupinam uporabnikov. Preostale tri
skupine, vključno z mano, niso izrazile
potrebe po legendi, saj je bilo dekodiranje
simbolov
Slika 27: Legenda

zaradi

ustreznega

predznanja

dovolj uspešno.

Z vidika izboljšanja interaktivnosti pomembno izboljšavo predstavljata dve funkcionalnosti:
1. po kliku na “ţelim rezultate za celo Slovenijo” ni potrebno še enkrat klikniti na gumb
“išči”, temveč se iskanje sproţi takoj s klikom na označevalno polje. Proces iskanja je bil
s tem poenostavljen.
2. v napredem iskanju je spodaj desno dodan gumb “osveţi rezultate”. Prej je bil na tem
mestu gumb “zapri napredno iskanje" in veliko uporabnikov je po dodatnih nastavitvah
kliknilo nanj, saj je zavzemal mesto, na katerem je pogosto gumb, s katerim zaključimo
začeto akcijo (npr. shranimo). Posledično se je napredno iskanje zaprlo, vendar se
iskanje ni sproţilo.
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Iskanje je zmeraj omejeno na središče iskanja (ki ga poda uporabnik z vnesenim naslovom) in
določenim radijem. Ker se je pojavilo vprašanje, kako pogledati statistiko področja, za katerega
ne poznamo naslova, sem v sistem dodal moţnost “označi na zemljevidu”.

Slika 28: Primer dodatnega pojasnila

Z izbiro te moţnosti se na zemljevidu pokaţe marker, ki ga lahko poljubno premikamo. Ko ga
spustimo, se v polju za naslov izpiše izbran naslov. S klikom na gumb “išči” (ali pritiskom tipke
enter) se nato sproţi iskanje za izbran naslov.

V nekaterih segmentih vizualizacije so bila dodana dodatna pojasnila (npr. pri izbiri območja
iskanja – določitvi radija). Izboljšave so bile narejene tudi z zamenjavami ikon in slik (npr. ikona
za zapiranje okvirja z opisom kaznivega dejanja na zemljevidu je bila zamenjana z vidnejšo),
druţine in velikosti pisav (statusna vrstica v nogi drugega nivoja), pozicij elementov (iskalnik na
prvem nivoju se je z dna strani preselil tik pod vrh) itd.
Ob spremljanju uporabniške izkušnje drugih uporabnikov v ţivo se je pokazal problem določanja
povzročitelja oz. oškodovanca prikazanega kaznivega dejanja. Uporabniki so v večini
raziskovali okolico lastnega bivanja, kjer z lahkoto poveţejo naslov s človekom. Pojavil se je
dvom o popolni anonimizaciji sistema, zato smo le-tega poslali v preverbo informacijskemu
pooblaščencu.

6.4 Posvetovanje z informacijskim pooblaščencem
Vizualizacija je bila ustvarjena z namenom javne objave. V osnovi je bila pridobljena
podatkovna baza kaznivih dejanj anonimizirana (ni vsebovala osebnih podatkov o storilcih in
oškodovancih kaznivih dejanj). Po vzpostavitvi in prvih testiranjih se je pojavil dvom o popolni
anonimiziranosti, saj so udeleţeni pri testiranju preteţno preverjali svojo okolico in so natančno
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vedeli, kdo je oz. ţivi na določenem naslovu. Zaradi tega smo sklenili, da bomo pridobili
strokovno mnenje o ponovni uporabni IJZ in varstvu osebnih podatkov s strani informacijskega
pooblaščenca. Nastale dileme pred morebitno javno objavo [16]:
1. Sistem temelji na anonimizirani podatkovni bazi, ki vsebuje več kot 300.000 zapisov za
časovno obdobje med letoma 2008 in 2012.
2. Moţnost povezave posameznika s kriminalnim dejanjem na podlagi naslova (predvsem
v ruralnih področjih in lokalnih območjih posameznika).
3. Prikaz kaznivih dejanj z zmoţnostjo nastavitve najmanjšega radija na 500 m (naš
predlog prilagoditve).
4. Nepoznan status procesiranja kaznivega dejanja kot rezultat dela policije ali sodstva.
Posledico lahko predstavlja diskriminatorna interpretacija prikazanih rezultatov.
5. Z informacijsko-tehnološkega vidika bi vsaka omejitev sistema pomenila neizkoriščenost
tehnoloških potencialov.
6. Pričakujemo, da gre za prvi tovrstni primer pri informacijskem pooblaščencu, ki bo sluţil
kot praktični primer za nadaljnje tovrstne primere
Področje vizualiziranja IJZ je v Republiki Sloveniji relativno novo in v razvoju. S spodbujanjem
ponovne uporabe IJZ (kar počne EU z direktivami iz leta 2003 in 2011) in vse bolj intenzivnim
uveljavljanjem načela odprtih podatkov bi v prihodnosti lahko prišlo do podobnih primerov. Kljub
temu da je podatkovna baza v celoti anonimizirana, je s pomočjo povratnega inţeniringa in s
povezovanjem z dostopnimi podatkovnimi bazami (npr. povezovanje rezultatov iskanja s
telefonskim imenikom) moţno rekonstruirati osebne podatke.
Mnenje informacijskega pooblaščenca: “Sistem, kot ga predlagate, po mnenju pooblaščenca ne
omogoča zadostne stopnje anonimizacije osebnih podatkov navedenih subjektov. Kompromis,
ki ga predlagate v točki 2 (op. dilema 3) vašega dopisa, bi bil

lahko sprejemljiv, če bi

zagotavljal zadostno stopnjo anonimizacije, kar bi moral pooblaščenec preveriti v konkretnem
primeru – radij 500 m namreč ne zagotavlja enake stopnje anonimizacije v gosto in redko
naseljenih območjih” [23].
Mnenje je bilo podano na osnovni pravnih okvirov delovanja področja pridobivanja IJZ in varstva
osebnih podatkov [23]:
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1. Potrebno je preveriti, ali obstajajo omejitve pri ponovni uporabi podatkov iz podatkovne
baze kaznivih dejanj z vidika varstva osebnih podatkov – formalne podlage za objavo
osebnih podatkov storilcev ali oškodovancev ni.
2. Določba 16. člena ZVOP-1; osebni podatki se lahko zbirajo le za določene in zakonite
namene ter se ne smejo nadaljnje obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v
neskladju s temi nameni, če zakon ne določa drugače. Obdelava osebnih podatkov
storilcev ali oškodovancev bi bila v nasprotju z nameni, za katere so bili ti osebni podatki
zbrani. Vpogled v podatkovno bazo preko sistema Krimistat.si predstavlja povsem
drugačen namen, kot ga je imel upravljavec pri pripravi. Zagotoviti je potrebno zadostno
stopnjo anonimizacije, da onemogočimo pridobitev osebnih podatkov z minimalno
porabo sredstev (časa, napora, znanja).
“Pooblaščenec zato glede na vse navedeno meni, da je v primeru uporabe sistema, ki ga
opisujete v

vašem dopisu, dejansko nemogoče zagotoviti zadostno

stopnjo anonimizacije

storilcev ali celo žrtev kaznivih dejanj.” [23]

6.5 Prilagoditev aplikacije z diferenciacijo občinstva/uporabnikov
Drugi nivo sistema je bil v pozni fazi razvoja nadgrajen zaradi potrebe po večji anonimizaciji
podatkov.

Slika 29: Omejena verzija, ki omogoča anonimiziran prikaz rezultatov
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Ta prikaz je bil implementiran (razvojna različica omogoča preklop med anonimiziranim in
podrobnim iskanjem) kot posledica odgovora informacijskega pooblaščenca. Iz zemljevida so
odstranjene natančne lokacije kaznivih dejanja. Z zeleno zastavico je označeno središče iskanja
(lokacija, ki jo je vnesel uporabnik) in izbran radij. Prikaz na desni poda statistične podatke o
kaznivih dejanjih znotraj označenega območja.
Takšen sistem zagotavlja zadostno stopnjo anonimizacije in bi bil primeren za javno objavo, saj
onemogoča kršenje Zakona o varovanju osebnih podatkov. Dejstvo pa je, da tako okrnjen
sistem ne predstavlja enake stopnje zanimanja kot popolna različica, zato je bila sprejeta
odločitev, da kot takšen ne gre v javno objavo. Uporaba popolnega sistema bi bila moţna v
povezavi z lastnikom podatkovne baze (GPU) in za uporabo v operativne namene. V tem
primeru bi bili podatki pri ponovni uporabi uporabljeni za enak namen, kot so bili zbrani.

6.6 Priporočila in predlogi za ponudnike IJZ
Aktivna vpletenost v določeno panogo zmeraj ponudi nove ideje, moţne izboljšave in
priporočila, ki omogočajo nadaljnji razvoj panoge. Osnova panoge ponovne uporabe IJZ
predstavljajo dobro pripravljeni in dostopni podatki. EPSI [10] podaja smernice za organe,
vezane na obliko podatkov:
1. objava surovih podatkov v odprtih formatih (npr. xml, json, csv, rdf ...);
2. nadzor nacionalne vlade nad uporabo odprtih formatov in posredovanjem podatkov v leteh;
3. uporaba povezanih podatkov ("Linked Data") za povezovanje različnih podatkovnih baz
(npr. uporaba formata RDF, ki predstavlja temelj semantičnega spleta in omogoča
povezavo različnih podatkovnih baz na semantičnem nivoju);
4. vzpostavitev portala, ki omogoča pregled kataloga informacij javnega značaja in direktni
dostop do podatkov, ki so na voljo za ponovno uporabo na regionalnem in nacionalnem
nivoju (primer dobre prakse izhaja iz Velike Britanije – http://data.gov.uk/).
Primer Krimistat.si nakaţe še dodatne smernice:
1. Poenotenje podobnih podatkovnih baz (trenutno prejeta in javno objavljena baza nista
kompatibilni).
2. Omogočiti dostop do vseh podatkov, ki so relevantni za nedvoumno predstavitev zgodbe
(v primeru Krimistat.si to predstavlja npr. podatek o končnem statusu obravnave
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kaznivega dejanja). Lahko tudi s podajanjem smernic po nadaljnjem povezovanju z
drugimi podatkovnimi bazami.
3. Redno vzdrţevanje podatkovnih baz in sistemov, ki komunicirajo z njimi (sklepam, da je
bila struktura podatkovne baze nastavljena za drugačen namen uporabe, kot je dejansko
v praksi, saj so predvidene dolţine nekaterih polj napačne in posledično zapisi
nepopolni).
4. Posredovanje dokumentacije podatkovne baze (celovite razlage posameznih polj
podatkovne baze, definiranje uporabljenih standardov (npr. geografski sistem v primeru
koordinatnega zapisa), kontaktno osebo za tehnično podporo itd.).
Podatki so lahko na voljo paketno glede na izbrano časovno obdobje ali preko programskih
knjiţnic (API) v realnem času. Dostopnost v realnem času za uporabnika predstavlja boljšo
rešitev, saj omogoča vzpostavitev aţurne podatkovne baze in moţnost lastne kontrole nad
pogostostjo osveţevanja podatkov. Primer takšne uporabe je ideja o nadgradnji obstoječega
sistema, ki bi temeljila na realnočasovnih (real-time) podatkih. V tem primeru bi ponudnik IJZ
(GPU) pripravil API, ki bi omogočal realno časovno komunikacijo med Krimistat.si in osrednjo
podatkovno bazo kriminalnih dejanj. Za potrebe osnovne informiranosti ni nujno vzpostaviti
sistema, ki bi v vsakem trenutku nudil aţurirane podatke, ampak je dovolj, da bi se podatki
osveţevali enkrat mesečno, tedensko ali dnevno. Nadgradnja je trenutno moţna le v teoriji, saj
od ponudnika IJZ zahteva programsko nadgradnjo sistema in pripravo API (spletne storitve) za
zunanji dostop do podatkov. Prednost in dobra osnova tej ideji je ţe obstoječ format podatkov,
ki je primeren za nadaljnjo računalniško obdelavo, slabost pa je očitna nekompatibilnost med
prejeto in javno objavljeno podatkovno bazo.
Ta nadgradnja bi omogočala dodatno funkcionalnost, ki bi prinesla večjo pripadnost
uporabnikov k sistemu. Uporabnik bi v sistem vnesel svoj e-poštni naslov ter izbran radij okoli
poljubne lokacije. Pri aţuriranju podatkovne baze bi se sproti preverjalo, ali je katero kaznivo
dejanje znotraj radij katerega uporabnika in bi ga o tem obvestilo na njegov e-poštni naslov.
Ponudniki IJZ bi lahko bolje skrbeli za osveščanje potencialnih uporabnikov o zmoţnosti
ponovne uporabe podatkov, ki jih procesira dotični organ in javni sektor kot celota. Eno moţnost
predstavlja organizacija dogodkov. Takšni dogodki sluţijo kot predstavitev dobrih praks, pregled
razvojnih moţnosti in ne nazadnje spoznavanje in povezovanje ljudi z enakimi interesi. Kljub
temu da zapisano predstavlja dodatno delo za organ, je dolgoročno preko smiselnega sistema
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obračunavanja dostopa do IJZ za drţavo lahko zelo profitna dejavnost. Posredno s tem se
spodbuja informacijsko-komunikacijska panoga, ki lahko z relativno malim vloţkom ustvari
veliko dodane vrednosti, ki se preko davkov ponovno steka v drţavno blagajno.
Podatki ţe obstajajo in jih je z malo truda moţno predelati (primer AKTivePS [1]) za nadaljnjo
strojno in računalniško obdelavo. Potencial, ki ga predstavljajo, je praktično nemogoče izmeriti.
Z vsako nadaljnjo povezavo z novo podatkovno bazo se nabor moţnosti eksponentno poveča.

6.7 Ovrednotenje delovnih hipotez po zaključni implementaciji
H1: Sistem za vizualizacijo informacij javnega značaja omogoča transparentnost.
K transparentnosti pripomore vizualizacija z geolokacijskimi podatki in s klasifikacijo kaznivih
dejanj. Transparentnost je zaradi potrebe po anonimizaciji skladno z mnenjem informacijskega
pooblaščenca v omejeni verziji krimistat.si okrnjena, vendar še vedno sluţi namenu, čeprav
manj eksplicitno. V primeru interne uporabe (na primer GPU) ni potrebe po zagotavljanju
anonimnosti, saj je sistem namenjen operativnim nalogam in ne javni objavi. Takšen sistem
zagotavlja popolno transparentnost. S tem je prva hipoteza potrjena.
H2: Osebni podatki so ob anonimizaciji izvornih podatkov zaščiteni.
Na primeru krimistat.si se je pokazalo, da je kljub popolni anonimizaciji izvornih podatkov moţna
identifikacija posameznika. To lahko doseţemo z uporabo povratnega inţeniringa, s
povezovanjem s prosto dostopnimi podatkovnimi bazami ali s pomočjo povsem subjektivnih
dejavnikov, kot je posameznikovo predznanje. Hipoteza je ovrţena.
H3: Vizualizirani podatki omogočajo lažje razumevanje zgodb.
Izvorna podatkovna baza obsega več kot 370.000 kaznivih dejanj v tabelarni obliki. Brez
ustrezne vizualne reprezentacije podatkov je iskanje vzorcev in pomenov izredno oteţeno.
Krimistat.si preko interaktivne predstavitve omogoča pregled statističnih analiz in količine
storjenih kaznivih dejanj na poljubni lokaciji v kombinaciji z več spremenljivkami. Kljub relativno
prosti uporabniški izkušnji je razpon moţnih interpretacij omejen. Uporabnik z malo napora
pridobi vse ţelene podatke tudi v povezavah, ki jih sicer izvorna podatkovna baza ne nudi.
Hipoteza je na podlagi testne uporabe in predstavitve potrjena.
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7 Zaključek
Namen naloge je bil vzpostaviti interaktivni spletni projekt, ki bi na osnovi informacij javnega
značaja ustvaril dodano vrednost za druţbo. Ideja o vizualizaciji kriminalitete v Republiki
Sloveniji je predstavljala velik potencial in hkrati skrb o tem, v kakšni obliki pristojni organ
skladišči podatke. Pri ponovni uporabi informacij javnega značaja ni dovolj, da so podatki zgolj
na voljo za vpogled v fizični obliki, temveč je zaţeleno, da so v formatu, primernem za nadaljnjo
računalniško obdelavo. S tem olajša in predvsem pohitri proces ustvarjanja dodane vrednosti.
Eden izmed osnovnih ciljev Direktive 2003/98/EC je ustvarjanje ekonomske koristi iz podatkov,
ki jih dnevno procesira javni sektor. Z vsemi direktivami, ki urejajo to področje, ţeli Evropska
unija vzpostaviti okolje, ki bo uspešno dosegalo zastavljeni cilj. Javni sektor je največji
proizvajalec informacij, ki se v veliki meri zgolj akumulirajo. Zdruţevanje različnih področij (v
našem primeru obdelava in pridobivanje velikih količin podatkov in vizualiziranje le-teh)
predstavlja panogo evropskega gospodarstva z veliko neizkoriščenega potenciala. V nalogo
sem vključil svoje dosedanje znanje ustvarjanja spletnih rešitev in ga nadgradil s teorijo o
vizualizaciji podatkov. To področje je v osnovi deljeno na dve sferi – prvo, ki obravnava principe
ustvarjanja vizualizacije, in drugo, ki poskuša razumeti emocionalno in kognitivno delovanje
posameznika v procesu dekodiranja vizualnih sporočil.
Ob začetku preučevanja področja vizualiziranja podatkov sem bil prepričan, da zgolj
kombinacija lepega dizajna in ustaljenih grafičnih form omogoča nedvoumno predstavitev
podatkov. Preučevanje literature in raznih teorij pa je pričakovani proces povsem spremenil, saj
začetek ni dizajn, temveč razumevanje delovanja človeških moţganov in emocij. Četudi človek
lahko nadzoruje svoje emocije, moţganov v določenih primerih ne more. Dokaz za to so iluzije
in posredno gestalt teorija. Razumevanje tega nivoja predstavlja trdne temelje vsem nadaljnjim
korakom – postavitev strukture, zgodbe, ki jo ţelimo povedati, izbor grafičnih form, barv in pisav.
Rezultat mora biti atraktivni izdelek, a vsa lepota izdelka ne sme biti zgolj površinska, temveč se
mora odkrivati po plasteh med raziskovanjem predstavljenih podatkov. Infografika je dosegla
svoj cilj šele takrat, ko je kompleksni primer predstavila bralcu na jasnejši in razumljivejši način
ter predvsem tako, da so moţgani dojeli bistvo brez nepotrebnega naprezanja.
Projekt Krimistat.si je odprl veliko vprašanj s področja zagotavljanja varnosti osebnih podatkov.
Kljub anonimizirani podatkovni bazi je končni produkt preko različnih mehanizmov omogočal
identifikacijo posameznika. Zaradi nepopolnih zapisov v podatkovni bazi in posrednim kršenjem
Zakona o varstvu osebnih podatkov se je odprlo novo področje, na katerega morajo biti pozorni
80

ponovni uporabniki in navsezadnje tudi organi, ki podatke posredujejo. Evropska direktiva
govori, da se lahko podatki javnega sektorja uporabljajo v različnih aplikacijah le, če je
zagotovljena zadostna stopnja anonimizacije. Po posvetovanju z informacijskim pooblaščencem
je le-ta izdal negativno mnenje glede javne objave in na osnovi katerega je bil sistem prilagojen,
a kljub vsemu nikoli javno objavljen. Izvedba takšnega projekta prinese tudi nemalo tehničnih
teţav, vezanih predvsem na uvaţanje in obdelavo velikih podatkovnih baz, pretvarjanje
geografskih koordinat in optimiziranje delovanja, predvsem z vidika hitrosti serviranja informacij.
Pri oceni EPSI [10] se Slovenija nahaja v spodnjem delu lestvice drţav Evropske unije po
skupni oceni implementiranosti direktive v lastno zakonodajo. Z vidika prakse ponovne uporabe
informacij javnega značaja se nahaja med drţavami, ki to prakso uspešno izvajajo (na voljo je
katalog informacij javnega značaja, informacijski pooblaščenec je pristojen za reševanje
zahtevkov, ki niso rešeni v zakonsko določenih terminih, in ponovna uporaba je moţna tako v
pridobitne kot nepridobitne namene). Uporaba in serviranje informacij v odprtih formatih,
organizacija dogodkov za promocijo ponovne uporabe IJZ in odpiranje lokalnih podatkovnih baz
so le nekatera področja, ki trenutno zavirajo razvoj panoge.
Na osnovi vseh pridobljenih teoretskih in empiričnih znanj je bilo ţe med procesom pisanja
naloge veliko modifikacij sistema in idej o moţnih razširitvah. Moţnosti so praktično neskončne,
saj povezovanje različnih podatkovnih baz omogoča kreiranje zgodb, ki jih goli podatki,
shranjeni vsak v svoji podatkovni bazi, ne zmorejo povedati.
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