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 Osrednje spletno mesto za metodologijo 
spletnega anketiranja – http://WebSM.org

 Ažuren pregled programskih orodij za spletno 
anketiranje (preko 400)anketiranje (preko 400)

 Glavnina orodij nastala v letih 2000-2002
P bl il dit d b i k t Problem prilagoditve sodobnim konceptom 
spletne interaktivnosti. Potrebna je popolna 
k lkonceptualna prenova

 Nova (Web 2.0) orodja rešujejo problem le delno, 
osredotočajo se na preprostejše spletne obrazce



 Počasnost, omejenost statističnih analiz
◦ Ponavadi v istem programskem jeziku in z istimi 

k l l kprogramerji, kot celotno aplikacijo
◦ Tako ni mogoče razvijati zmogljivih statističnih 

proced rprocedur
◦ Take procedure niso dovolj hitre
Problem elo kompleksnih anket Problem zelo kompleksnih anket
◦ Počasnost JavaScript knjižnic pri povečanem obsegu 

anketnih vprašanj (nekaj sto)anketnih vprašanj (nekaj sto)
◦ Zmanjševanje interaktivnosti
◦ Dekomponiranje postopkov upočasnevanje hitrosti◦ Dekomponiranje postopkov, upočasnevanje hitrosti 

urejanja



 Splošna platforma s katero orodje za spletne 
ankete kliče specializirane programe za p p g
matematične in statistične analize (npr. 
Octave R)Octave, R)

 Kompleksen in kontinuiran interaktiven proces
 Statistične “off-line” analize se lahko 

prenesejo na spletp j p
 Pohitritev delovanja, večja interaktivnost



 Večina urejevalnikov za besedila deluje v “off-
line” načinu (npr. Word)

 Spremembe nakazuje Google Docs, vendar za 
večje dokumente še vedno prepočasen

 Optimiziranje “on-line” načina delovanja tudi za p j j
kompleksne vprašalnike

 Prehajanje med “on-line” in “off-line” načinom j j
urejanja
◦ Standardizirana “off-line” oblika (markup language)
◦ Izvoz, urejanje in uvoz



 Aplikacije za spletni zajem in analizo so 
ponavadi nameščene na specializiranih 
strežnikih

 V določeno spletno mesto želimo vključiti p j
anketo, ki se dejansko izvaja na drugem 
strežniku

 Omejenost rešitve z uporabo IFRAME Omejenost rešitve z uporabo IFRAME
 Težave pri izvajanju JavaScript-a in Ajax klicev 

na različnih domenahna različnih domenah



 Optimizacija uporabniškega vmesnika, doseženo 
minimalno število klikov (4 različni vmesniki)

 Rešitev problema sledenja enoti, ki je bila 
anketirana na različne načine - “Case-anketirana na različne načine Case
management”

 Polna podpora “drag&drop” urejanju vprašalnika Polna podpora drag&drop  urejanju vprašalnika
 Inovativna rešitev za urejanje pogojev in 

k lk l ijkalkulacij
 Online arhiviranje in restavriranje anket v realnem 
času










