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POVZETEK 

 

Ciljani promocijski ukrepi na socialnih, družbenih omrežjih so utemeljeni na 

napovedovanju odziva posameznikov na produkte. Približke odzivov posameznikov na 

produkte lahko promotor napove na primer tako, da produkte opiše z značilnimi lastnostmi 

in opise pošilja posameznikom, ki so prisotni na družbenih omrežjih, posameznika 

spodbuja k akciji in opazuje njegovo odzivnost in na osnovi odziva sklepa o nagnjenosti 

posameznika do produkta. Lastnosti produkta, ki izpolnjujejo pričakovanje posameznika, 

ustvarijo pogoje, da se posameznik odloči za produkt. 

Posameznike razvrščamo v značilne skupine na podlagi podobnega vedenja ali lastnosti, 

kjer za opise produktov uporabimo opise vedenja posameznikov, opisanih z značilnimi 

atributi posameznikov, razvrščenih v dvanajst značilnih skupin sončnoznamenjske 

paradigme, ciklične vrste, v kateri so posamezniki razvrščeni po datumih rojstva. 

Posamezniki v značilni skupini izvajajo karakterističen dialog na podlagi uporabe idiolekta, 

značilnega za skupine.  

Promotor v dialogu oblikuje semantično informacijo o produktu, jo posreduje posamezniku. 

Produkti in posamezniki so objekti in so ontološko urejeni. Atributi so komponente 

ekspresivnosti idiolekta. Frazne komponente, komponente ekspresivnosti smo v doktorski 

disertaciji uporabili za dialog na družbenih omrežjih in opazovali nagnjenost posameznika 

do produkta.  

Posameznika, pripadnega značilni skupini, lahko opišemo tudi z demografskim, 

geografskim, s sociografskim in psihografskim faktorjem, ki so nominalne spremenljivke, 

s katerimi lahko opišemo tako lastnosti kot tudi vedenje posameznika do produkta. 

Promotor podatke o posamezniku uporabi za analiziranje odzivnosti posameznika na 

produkt in oceni nagnjenost posameznika do produkta.  

Preverjali smo, s kolikšno verjetnostjo uporaba atributov značilnih skupin 

sončnoznamenjske paradigme učinkuje na izid nagnjenosti posameznika do produkta. 

Zanimalo nas je, ali informacija o produktu, podana z značilnimi atributi, proizvede tak 

odnos, da se vzpostavi med objektoma nagnjenost, po kateri se posameznik odziva na opis 

produkta skladno s pričakovanim vedenjem.  



 

Ključne besede: idiosinkratične skupine, družbena omrežja, sončno znamenje, idiolekt, 

ontologija, ciljani marketing, semantika. 

 

ABSTRACT 

 

Targeted promotional measures in social networks are based on predicting individuals’ 

response to products. Approximations of responses could be predicted by the promoter, for 

example by describing products with distinctive characteristics, and than send these 

descriptions to individuals that are connected in social networks. With such an approach, 

individuals are called to action, while the promoter observes individual’s responses, based 

on which the promoter makes conclusions about individual’s propensity towards a product. 

Product’s characteristics, which meets individual’s expectations create conditions based on 

which individuals decide for its purchase. 

Individuals are classified into characteristic groups based on similar characteristics or 

behavior, where description of products are made on the basis of individuals’ behavior, 

described with typical attributes of individuals and further classified into twelve specific 

groups of the cyclical sun sign paradigm, in which individuals are grouped according to 

their date of birth. Individuals in these typical groups carrie out a characteristic dialogue 

based on the use of idiolect, typical for the specific group. 

Within the dialoge, semantic information about the product is designed by the promoter, 

who forwards it to specific individuals. Products and individuals are ontologically edited, 

while attributes are components of idiolect’s expressiveness. In the present doctoral 

dissertation phrase components and expressiveness’ components were used for dialogue in 

social networks in order to observe individuals’ tendency to the product. 

A typical individual from a specific group can be described with demographic, geographic, 

psychographic and sociographic factors, being nominal variables to describe characteristics, 

as well as behavior of individuals to the product. Information about individuals are used 

for analyzing individuals’ responses to a product and for assessing individuals’ propensity 

to a product. 



We examined the likelihood of the use of attributes of specific groups from the sun sign 

paradigm could effect the outcome of individual’s tendency towards a product. In addition, 

we analysed whether product’s information given with typical attributes, produces a 

relationship which could be established between subjects’ tendency, according to which an 

individual responds to product’s description in accordance with an expected behavior. 

Keywords: idiosyncratic groups, social networks, sun sign, idiolect, ontology, targeted 

marketing, semantics. 
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1.  UVOD  

 

Za promocijo uporabljamo različne oglaševalske strategije, ki temeljijo na psihološko-

socioloških metodah prepričevanja posameznikov. Namen in cilj oglaševalskih strategij je 

vplivati na izid vedenja potrošnika in povečati njegov interes za proizvod ali storitev. Pri 

oblikovanju dialoga s posameznikom opazuje promotor nabore spremenljivk, ki izvirajo iz 

psihologije, sociologije, komunikologije in ekonomije (Kotler 1967).  

Kotlerjev 4P model promocije (1967), produkt, cena, promocija, kraj (angl. product, price, 

promotion, place), uporablja minimalne nabore dejavnikov za opazovanje lokacije za 

potrebe promocije. V tem smislu je uporabljeni koncept promocije le orodje za medijsko 

promocijo, ki definira ciljne lokacije in posameznike. S promocijo skuša promotor 

vzpostaviti vez med produktom in potrošnikom. Prodaja je zamenjava produkta za denar in 

se zaključuje v obliki legalne, zaupne in lojalne izmenjave nečesa za denar (Meriam 

Webster Dictionary 2016). Prodaja, ki se razvije med partnerjema, je zamenjava 

materializiranega ali nematerializiranega produkta, ki ga en od partnerjev proda drugemu 

partnerju v zameno za denar ali za ustrezno protivrednost. 

Zgodovina promocije se giblje od ciljanih (angl. one-to-one) strategij do finančne 

promocije. Aktualna družbena omrežja odpirajo nove možnosti in izzive za uporabo 

sodobnejše ciljane promocije. Ciljanje je utemeljeno s sodobno promocijo na vstopni 

informaciji (angl. inbound). V primerjavi s klasično promocijo, kjer informacijo oblikuje 

promotor s pomočjo izstopne, odhodne (angl. outbound) informacije preko masovnih 

medijev, se ciljani promocijski ukrepi razlikujejo tudi po načinu, kako posamezniki 

vzpostavljajo medsebojni dialog. Ciljane promocijske ukrepe obravnavamo kot uporabno 

orodje za analizo potreb posameznika in metodo, s katero promotor prepozna želje 

posameznika in jih ustrezno obravnava. Promocijski ukrepi so primerni za promocijo v 

ožjih ali nišnih skupinah, v katerih poteka promocija, in za promocije produktov, ki so 

namenjene ožjemu krogu posameznikov.  

Analiza promocije z opisanimi značilnostmi se usmerja v raziskovanje dejavnikov, s 

katerimi lahko promotor opiše posameznika in nanjo tudi vpliva, da se odloči za izbiro 

produkta ali storitve, ki ga najbolj privlači. V primerjavi s promocijo v množičnih medijih 



Prijon, Egon. 2016. “PSG (Psiho-Socialni Genom) – Sončno znamenje natalnega 
horoskopa kot podlaga za promocijo v virtualnih omrežjih.” Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 

 2 

(angl. outbound, broadcasting), kjer promotor dosega cilj, tj. nakup s siljenim širjenjem in 

ponavljanjem iste informacije o produktu v časovnih specifičnih obdobjih, se promocijski 

ukrepi usmerjajo v razvoj omrežja, kjer se širjenje informacije izvaja samodejno. Ciljani 

promocijski ukrepi družbenih omrežij temeljijo na razvoju relacije med produktom in 

posameznikom, kjer posamezniki vzpostavljajo medsebojni dialog na osnovi semantičnosti, 

ki spremlja informacijo o produktu. Ciljani promocijski ukrepi so utemeljeni na širjenju 

informacije o specifičnem produktu, ki jo posamezniki in pripadniki skupin omrežij 

prejmejo in širijo naprej. Širjenje informacije o produktu je širjenje informacije po omrežju, 

pri čemer se bo informacija o produktu, če je zanimiva za posameznika, širila po omrežju. 

Če je produkt opisan na način, da je privlačen za posameznika, ga definiramo za 

semantično skladnega s posameznikom. Če se informacija o produktu širi od produkta do 

posameznika ali od objekta do subjekta, se bo informacija o produktu širila tudi od 

posameznika do posameznika (angl. peer-to-peer), na primer na družbenih omrežjih od 

prijatelja do prijatelja (angl. friend of a friend). 

Vstopajoča, vhodna (angl. inbound) promocija na družbenih omrežjih promovira dialog, ki 

je v primerjavi z izstopajočo, izhodno promocijo (angl. outbound) zasnovana na osnovi 

neprisiljenega dialoga, ki se razvija med posameznikom in produktom. Izraznost relacije 

med posameznikom kot prvim objektom in drugim objektom produktom, ki je lahko 

zanimiv za posameznika in je opisan z določeno vrednostjo in se posameznik zanj zanima, 

opazujemo lahko na več načinov. Najbolj razširjena relacija med produktom in 

posameznikom je relacija nakupa, ni pa edina relacija, ki jo lahko opazujemo med 

objektoma. Na virtualni lokaciji se nakup ne udejanja vedno v obliki finančne izmenjave, 

saj je prav na tej lokaciji najpogostejša relacija med produktom in posameznikom 

udejanjena prav z nefinančnim izidom. Na primer v obliki iskanja informacije, izmenjave 

storitve in iskanja zadovoljstva, ki ga posameznik išče na družbenih omrežjih. Iz 

navedenega razloga smo se za analizo relacije med produktom in posameznikom odločili, 

da bomo raziskovali nefinančni ali posredno pridobitniški model, ki ga Facebook, ki smo 

mu posvetili 100 % analize, izraža z všečkanjem.  

Všečkanje se ne izide vedno in neposredno kot nakup. Achen (2015, 76–82) ugotavlja, da 

dialog z všečkanjem in drugimi oblikami interaktivnosti na lokaciji socialnih omrežij 

udejanja kot nakup preko posredniške kvalitete relacije, ki jo sestavljajo parametri 

zaupanje, intimnost, identifikabilnost, recipročnost in predanost. Iz navedenega se v 
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doktorski disertaciji nismo omejevali zgolj na nakup produkta, saj smo že v raziskovalnem 

vprašanju navedli, da je cilj doktorske disertacije analizirati povezovalni učinek atributov, 

ki so specifični za značilne skupine (angl. idiosyncratic groups), ki med seboj 

vzpostavljajo dialog na družbenih omrežjih. Specifika sodobne vstopajoče promocije (angl. 

inbound)1  je utemeljitev širjenja informacije na lokaciji, ki je prirejena skupinam s 

skupnimi kriteriji, na primer podobni cilji, želje, vedenje ali lastnosti, po katerih 

prepoznamo posameznika. Posamezniki so na primer ekstrovertirani, odprti za novosti, 

ambiciozni, tolerantni itd. Značilnosti, po katerih prepoznamo pripadnike takih skupin, so 

določene s tipičnimi lastnostmi in opisane z določenimi atributi, na primer: bistva in časti, 

lastno javno življenje, netolerantnost, želja po družbenem statusu itd. Če promotor te 

lastnosti prepozna in jih uporabi za določanje pripadnosti posameznika specifični skupini, 

na primer značilne skupine potrošnikov, lahko z atributi definira njihove značilnosti in s 

tem opiše način, po katerem vpliva na izid odločanja posameznika o nakupu produkta, 

interes za storitev ali določeno prireditev. Za posameznike je značilno, da se odločajo za 

določen produkt na osnovi značilnosti, ki jih ima produkt in so za posameznika zanimive. 

Značilnosti, katere je možno natančno opisati z naravnim jezikom, so lahko, a ne obvezno, 

opisane s tipičnimi izrazi, definicijami, argumenti, atributi ali parametri. Če so produkti 

opisani z atributi, katerih skupni pomen pripada nekemu specifičnemu jeziku, potem 

govorimo o opisih, ki so značilni za tipičen jezik, ki ga uporabljamo za opis tipičnega 

produkta ali tudi specifičnega namena, ki mu produkt služi. Če je namen skladen z željami 

posameznika, se posameznik za tak produkt odloči iz nagiba, ki izvira iz potrebe po 

izpolnjevanju potreb ali tudi želja, h katerim teži. Govorimo o skladnosti med produktom 

in posameznikom.  

Klasična promocija, utemeljena na sociološkem opisovanju vedenja posameznika ali 

skupin, opisuje posameznika z demografskimi, geografskimi, s sociografskimi in z 

ekonomskimi dejavniki. Komunikološki dejavnik, s katerim promotor vzpostavlja dialog s 

posameznikom, je informacija, ki jo promotor oblikuje na osnovi poznavanja značilnosti 

produkta. Če je opis produkta skladen s pričakovanji posameznika oziroma potrošnika, se 

ta odloči za nakup produkta.  

                                                
1 Inbound izraz ima v slovenščini več prevodov, vstopajoči, prihajajoči, vstopni, pridobljeni ipd. 
Inbound marketing je promocijski ukrep, nasproten outbound promocijskim ukrepom. Za outbound 
promocijski ukrep je značilno, da informacijo promotor oddaja v masovne medije, za inbound 
promocijski ukrep pa je značilno, da jo prejema z lokacije SM. 
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V doktorski disertaciji v empiričnem delu za promocijo na družbenih omrežjih nismo 

izbirali produktov in storitev znanih dobaviteljev in lastnikov produktov in storitev. Razlog 

za tako odločitev je, da imajo produkti z znanim lastništvom proizvajalca potencialno že 

oblikovan način promocije produkta. Produkti znane blagovne znamke so po Rogersovem 

modelu (1995) že prešli nivo prepoznavnosti blagovne znamke in že imajo ustrezen nabor 

zvestih posameznikov in je zato zaradi visokega nivoja prepoznavnosti po našem mnenju 

učinek analize, izvedene na takem produktu, lahko potencialno nerelevanten, ker je 

bremenjen s “šumom”, ki vpliva na objektivni izid analize. Šum je v tem primeru lahko že 

sam učinek imena, ki ga je blagovna znamka, ki ji produkt pripada, med zvestimi 

potrošniki že ustvarila. Iz navedenih razlogov smo se odločili, da bomo analizirali 

semantično povezanost posameznika in produkta s storitvami in produkti, ki nimajo 

neposrednega lastnika ali so produkti, ki jih potencialno v Sloveniji slabo ali omejeno 

poznamo in zato nimajo karakteristike blagovnih znamk, ki že imajo potencialni nabor 

posameznikov med potrošniki. Taka svoboda odločanja omogoča oblikovanje ustreznega 

postopka, ki producira rezultate, skladne s cilji doktorske disertacije oziroma z izidom 

raziskovalnega vprašanja. V nekaterih primerih pa se nismo uspešno izognili uporabi imen 

blagovnih znamk, ker gre za skupine, kjer je nabor produktov, ki pripadajo topiki v 

analitičnem postopku, zelo ozek.  

V doktorski disertaciji smo obravnavali dve skupini dejavnikov: sociološko-psihološke in 

komunikološke. Promotor bi lahko pridobil v primeru, da bi s poznavanjem zakonitosti 

povezovanja dveh elementov, kot sta na primer produkt in posameznik, bolje in 

učinkoviteje vplival na posameznika, saj je odločitev za specifičen produkt povezana s 

širjenjem ustrezne informacije o produktu na lokaciji. Govorimo o oblikovanju ustrezne 

informacije, s pomočjo katere promotor vpliva na odziv in odnos posameznika do 

specifičnega produkta. Produkt, ki je ustrezno semantično opisan, je po tej logiki pri 

posamezniku bolj priljubljen kot tisti, ki ni ustrezno semantično opisan.  

Opis posameznika, ki je opisan s psihografskimi lastnostmi, značilnimi za posameznika, 

ponuja priložnost, da ciljane promocijske ukrepe oblikujemo skladno s specifikami, ki so 

značilne za določenega posameznika in ne za širše skupine. Promocija, utemeljena na 

psihografskih značilnostih, kot na primer promocija, utemeljena na oblikovanju profila s 

petfaktorskim modelom (FFM), imenovanim tudi (OCEAN) metodologija, omogoča 

opazovanje vedenja in lastnosti posameznika. Zanima nas, ali je specifika opisovanja 
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posameznika resnično želja promotorja? Promotor pri ciljani prodaji ne obravnava vedno 

in popolnoma segmentiranega tržišča od posameznika do posameznika (angl. one-to-one), 

saj taki primeri segmentacije običajno zajemajo promocije posameznih, zelo ozkih 

spektrov nišnih produktov. S tako metodologijo lahko opazujemo kompulzivno in 

impulzivno vedenje ali klasificiranje nakupa na osnovi želje, ki je utemeljena na 

določenem vedenju. Poskusi klasifikacije posameznikov na osnovi lastnosti določene 

osebe so bili v helenističnem obdobju utemeljeni na kompleksnem ciklu časovne vrste, 

podprte z astronomijo (Anderson 2012). Skladno s kaldejskimi znanji so Grki, Egipčani in 

Judje oblikovali metodo klasifikacije, po kateri so vedenje ocenjevali na osnovi znanih 

izidov odločanja, ki so bili utemeljeni na povezovanju izreka: “Kakor zgoraj, tako spodaj.” 

(angl. as-above-so-below) (Campion 2004). Danes poznamo tako metodo ocenjevanja 

lastnosti pod imenom astroparadigma. Trend izboljševanja astroparadigme se nadaljuje 

skozi celo zgodovino od 2. stol. n. št. do 17. stoletja, ko postane astrologija stigmatizirana 

psevdoveda. Ptolemej v 2. st. n. št. z opisom prvega astrološkega sistema Tetrabiblos 

(Ashmand 1822) poda merila za analizo specifik vedenja skupin posameznikov, ki 

pripadajo skupni značilni skupini, opisani v ciklični časovni vrsti. Izvor informacije, ki jo 

Ptolemej uporabi v tehniki ocenjevanja vedenja, je kombinacija kaldejske, helenistične, 

judovske in egipčanske astrologije.  

Doktorska disertacija je namenjena podrobni analizi psihografskega dejavnika, 

utemeljenega na sončnoznamenjski paradigmi. Cilj doktorske disertacije ni obravnavanje 

in ocena kvalitete in zanesljivosti topike astroparadigme. Iz sončnoznamenjske paradigme 

bomo povzeli le in izključno idiolekt, ki je značilen za sončnoznamenjsko paradigmo, 

značilno klasificiran v 12 skupinskih celot, za katere so značilne ciklične časovne vrste, 

imenovane tudi Zodiak. Celoten projekt identifikacije posameznikove pripadnosti značilni 

skupini je utemeljen na rojstnem datumu posameznika. Slednji je namreč temelj za 

definiranje sončnega znamenja. 

Ker je utemeljena na letnem ciklusu s 365 dnevi, so značilne skupine omejene na približno 

30- in 31-dnevni ciklus. Datumi rojstva opisujejo pripadnost posameznika ustrezni časovni 

periodi. S poznavanjem datuma rojstva lahko definiramo posameznikovo pripadnost 

določeni značilni skupini in samodejno pripadajoče atribute, s katerimi so opisane njegove 

značilne lastnosti. 
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Po sončnoznamenjski paradigmi je psihografski dejavnik, opis vedenja, utemeljen na 

definiciji atributov, s katerimi opisujemo značilnosti posameznika. Oblikovan je tako, da iz 

zaloge atributov sončnega znamenja strukturiramo zaprti leksikon značilnih skupin 

posameznikov. Psihografski dejavnik je specifičen za vsakega posameznika, toda če 

posameznik pripada značilni skupini, ima nekatere lastnosti skupne z ostalimi pripadniki 

značilne skupine, sončnega znamenja.  

Astroparadigma je zato metodologija, ki jo je predhodno potrebno ustrezno analizirati in 

preveriti njeno vrednost. K razvoju algoritma PSG nas, še preden testiramo algoritem, 

zavezuje obveza, da znanstveno določimo demarkacijski prag (Popper 1959), s čimer 

dosežemo ustrezno kredibilnost, po kateri metodologijo PSG lahko uvrstimo med 

znanstveno kredibilne metodologije. Predpostavljamo, da vsak od treh faktorjev omogoča 

prepoznavanje deleža strukture vedenja posameznika, vendar je nabor faktorjev prepleten 

in je pristop raziskavi PSG nujno potrebno utemeljiti na holističnosti raziskovalnega 

postopka.  

Vedenje oziroma značilnosti pripadnikov značilnih skupin se odlikujejo po jezikovni 

podobnosti. Idiolekt (Ferencik 2004) je po sončnoznamenjski paradigmi skupni jezik 

značilne skupine in ponazarja način, kako posamezniki v skupini vzpostavljajo dialog. Če 

opis vedenja pripadnikov primerjamo z uporabljenim idiolektom, ugotovimo, da obstajajo 

možnosti, da se v značilni skupini posamezniki sporazumevajo s semantično podobnimi 

atributi. Če so atributi opisi značilnosti posameznika, ki pripada značilni skupini, nas 

zanima, ali obstajajo možnosti za izboljšanje promocije, ki bi bila utemeljena na uporabi 

pripravljenega nabora atributov, značilnega za vsako od značilnih skupin. Če so atributi 

predikati naravnega jezika, ekspresivnost idiolekta utemeljimo na fraznih komponentah 

jezika (na primer glagolski, samostalniški in pridevniški frazni komponenti). Frazne 

komponente uporabimo za dialog med subjekti oz. pripadniki značilnih skupin, kjer bomo 

semantično podobnost opredelili kot relacijo odnosa med pripadniki iste skupine. Ker je 

idiolekt značilen, ga lahko uporabimo za povezovanje objektov ali subjektov z vzajemnim 

pogovorom, konverzacijo. Semantična podobnost je relacija, na osnovi katere se 

povezujejo subjekti in objekti. Relacijo bomo opisali kot relacijo med objekti. Objekti so 

po taki definiciji produkti, storitve, prireditve ali posamezniki. Atributi, ki opisujejo tako 

povezovanje med objekti, so deli idiolekta, ki opisuje specifičen način povezovanja 

objektov. Jezik, ki je uporabljen za povezovanje objektov, opisuje relacijo, ki jo bomo 
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imenovali dialog, s katero bomo prenašali informacijo med objekti. Prenešena informacija 

opisuje relacijo med objekti tako, da informacija opisuje značilnosti objekta z atributi, ki so 

lahko skupni ali pa tudi niso skupni za oba objekta.  

Če je povezava taka, da semantično opisuje objekta s skladnostjo, potem je povezava 

pozitivna. V takih primerih se med objekti ustvarjajo konvergentne vezi, s čimer nastajajo 

povezovalni odnosi med objekti v interakciji.  

Pozitivna skladnost je v takem primeru definirana z močjo povezovanja, ki jo bomo merili 

s korelacijskim koeficientom, s katerim opišemo moč semantične povezanosti objektov. 

Obstoj take povezanosti omogoča izdelavo predstave o relaciji med objektoma. Če prvi 

objekt definiramo kot produkt in drugi objekt definiramo kot posameznik, med njima pa 

obstaja pozitivna korelacija, pomeni, da je prvi objekt kompatibilen z drugim, da drugi 

objekt kaže nagnjenost do prvega ali da je prvi objekt konvergenten v odnosu do drugega. 

Prvi objekt je v takem primeru privlačen za drugi objekt in med njima nastaja nagnjenost.  

Na tak način uporabimo nagnjenost za definiranje ciljane promocije. Konvergenca med 

objektoma na družbenih omrežjih je izražena s pozitivnim odzivom tako, da posameznik, 

ki ga prepoznamo kot drugi objekt, odda všeček (angl. like) prvemu objektu, ki je definiran 

kot produkt. V doktorski disertaciji smo na tak način opazovali nagnjenost, ki se je 

ustvarila med posameznikom in produktom na lokaciji Facebook. Nagnjenost, ki jo 

opišemo z definicijo: “Nagnjenost pomeni izpolnitev pričakovanja in izpolnjevanje nivoja 

zadovoljstva.” (Levitt 1980, 83–91). 

Za semiotično ekspresivnost naravnega jezika velja, da je lahko dvoumna, če je premalo 

denotativna, opisna ali je preveč konotativna, olepševalna ali jo sestavlja prevelik nabor 

tropov (na primer prevelika metaforičnost opisovanja). Še večja je napaka v definiciji 

produkta takrat, ko atributi, ki jih bomo uporabili za oblikovanje opisa (informacije o 

produktu), pripadajo dvema ali več značilnim skupinam opisov posameznikov naenkrat. 

Zaradi takih vzorcev dialoga se pri potencialnih posameznikih lahko pojavlja napaka v 

percepciji informacije. Latentna semantičnost ali semantičnost, izvirajoča iz dvoumnosti 

informacije in s tem neustrezni izid nagnjenosti, kaže v the primerih na neustrezno 

formulirano ekspresivnost, s katero želimo podati informacijo o produktu.  
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Zanima nas, ali lahko vnaprej napovemo odzivanje posameznika na določen produkt. Torej 

nas zanima, ali produkt, ki je lahko materialni produkt, storitev ali prireditev, apriori 

ocenimo kot ustrezen ali neustrezen za določeno skupino posameznikov ter ali lahko 

vedenje take skupine napovemo vnaprej. Vedenje, ki ga napovedujemo na relaciji produkt–

posameznik, je pomembno za načrtovanje oglaševanja in so ciljani promocijski ukrepi. 

Napovedovanje vedenja je primarni cilj doktorske disertacije. Če lahko uspešno dokažemo, 

da značilnost, s katero opišemo profil osebe, vpliva na odločanje o izbiri ustreznega 

produkta in je ta vpliv statistično značilno potrjen, lahko vpliv dejavnikov, iz katerih smo 

sestavili profil posameznika (angl. buyer persona), povežemo z ugotovitvijo o značilni 

vplivnosti vedenja posameznika v odnosu do ustrezno opisanega produkta. Tako bomo 

pridobili znanje, ki nam omogoča segmentacijo tržišča in uvedbo ciljane promocije, 

promocijskih ukrepov. Za dokazovanje veljavnosti raziskovalnega vprašanja je dovolj, da 

lahko napovemo izid z odstotkom zadetka, ki je večji od naključja (50-odstotni verjetnosti 

zadetek).  

Ker med značilno pripadnimi objekti nastaja relacija z izidom konvergence, nam sončno 

znamenje v takem primeru služi kot napovedovalni model za analizo vedenja objektov, ki 

pripadajo značilni skupini. Značilnost bomo definirali s pomeni (kazalnik pomena, 

pomenec) (angl. signifier-signified) (Saussure 1966) in predstavnostjo (angl. 

representamen) (Peirce 1992), opisali pa jo bomo z atributi, ki pripadajo idiolektom 

posameznikov pripadnikov značilnim skupinam.  

Cilj doktorske disertacije je usmerjen v analizo moči korelacije, ki se ustvarja na osnovi 

uporabe značilnih naborov takih atributov.  

Če bi v doktorski disertaciji dokazali izid povezanosti, ki bi potrdil obstoj takih 

semantičnih relacij med objekti, utemeljenih na podobnosti, ki izvira iz povezovanja kot 

posledice ustrezne izbire atributov, značilnih za značilne skupine posameznikov, s katerimi 

smo ustvarili povezave med objekti, bi potrdili PSG algoritem.  

V teoriji je vedenje posameznika kombinacija prirojenih in pridobljenih lastnosti. V 

doktorski disertaciji smo vedenje opazovali na več stopnjah in analizirali relacije definicije 

vedenja v psihološkem in sociološkem kontekstu ter v kontekstu dialoga. Značilnost je v 

tem kontekstu le posploševanje skupnih lastnosti določenega profila vedenja, po katerih s 

približki uvrstimo posameznike s podobnimi lastnostmi ali vedenjem. Značilnost je po tej 
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definiciji le največja verjetnost, da se bo pripadnik značilne skupine vedel po opisanih 

napovedih. Zato je vedenje opisano z mehko (angl. fuzzy) natančnostjo. 

Nadaljevanje raziskave je usmerjeno v iskanje produktov, ki so po opisih semantično 

podobni posameznikom, ki pripadajo takim značilnim skupinam. Posameznik, kot je na 

primer posameznik (angl. buyer persona), je oblikovan po opisu vedenja s prepoznavnimi 

dejavniki in opisan z demografskim, geografskim, s sociografskim in psihografskim 

faktorjem, s katerimi definiramo vedenjske lastnosti posameznika, ki ga privlačijo 

karakteristike produktov, opisane z navedenimi faktorji. V analizi vedenja izhajamo iz 

predpostavke, da je psihografski dejavnik posameznika povezujoči člen, ki dopolnjuje 

definicijo profila posameznika, opisano s štirimi faktorji. Psihografski profil, ki ga 

izrazimo kot značilni profil, je zato opis posameznika. Ker smo se v doktorski disertaciji 

soočili s problematiko definiranosti relacije med intrinzičnim in ekstrinzičnim ter 

prirojenim in pridobljenim profilom posameznika, smo tej problematiki namenili del 

raziskave, v kateri skušamo analizirati vpliv navedenih dejavnikov na vedenje 

posameznika.  

Mehke vede, med katere lahko klasificiramo tudi psihologijo in sociologijo, s težavo 

raziskujemo statistično značilno. 

Produkt s specifičnim opisom, ki je semantično skladen z opisom posameznika, opazujemo 

s kvantitativnimi metodami ter kvantitativno merimo njuno skladnost. Pomeni, ki jih 

oblikujemo z informacijo o produktu, služijo za primerjavo lastnosti produkta in 

posameznika.  

Izid koreliranosti in s tem skladnost med objektoma ni vedno dihotoma relacija, ki bi jo 

lahko opisali booleansko (resnični, zadane = true) (T) in (neresnični, zgreši = false) (F). V 

doktorski disertaciji smo se odločili za dihotomo rešitev, saj želimo analizo utemeljiti na 

Popperjevi (1959) zahtevi demarkacije. Mehki (angl. fuzzy) prehod izida, ki je ustreznejši 

za mehke vede in bi ga morali uporabiti za pojasnjevanje koreliranosti faktorjev, bi 

pomenil, da se zadetki po astroparadigmi skladajo mnogo bolj od dihotomih absolutnih 
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relacij z absolutnim izidom ||An||=||Pn||2. Mehki prehod, s katerim je oblikovana mehka 

relacija med objekti3, bi bil epistemološko ustreznejši za raziskovanje družbenih omrežij.  

Analizo dialoga in izida konvergenčnosti dialoga med objekti definiramo z na primer 

izidom zanimanja posameznika za produkt, ki semantično pripada ali tudi ne pripada 

značilni skupini, v katero smo umestili posameznika. Če iz dialoga sledi, da je pripadnost 

posameznika značilna za značilno skupino, potem se med objektoma razvije konvergentna 

relacija v dialogu in obratno – divergentnost, ki lahko izvira iz entropije, nastajajoče v 

procesu dialoga med objektoma, se izraža kot odstopanje od značilnosti, po katerem lahko 

prepoznamo posameznika, ki pripada značilni skupini. Povezava objektov z dialogom, ki 

je obremenjena z entropijo, izhaja iz različnih vplivov, na primer iz neustrezno izbrane 

informacije o produktu, spremembe informacije na poti od oddajnika do prejemnika, 

neustrezno definiranega vedenja posameznika v značilni skupini, nabora izbora produktov, 

ki niso semantično skladni s tipičnimi značilnimi skupinami, s kognitivnimi značilnostmi 

posameznikov, z vplivi lokacije, ki se nanašajo na neustrezne odločitvene modele 

posameznikov, itn. Divergenca lahko izvira tudi iz napak definicije psihografskega 

dejavnika ali iz neustrezno izbranih atributov, s katerimi promotor opiše produkte, ter še iz 

mnogih drugih dejavnikov, katerih vpliv bomo v doktorski disertaciji analizirali. Slaba ali 

nizka koreliranost med produktom in posameznikom kaže še spremembo vedenja in 

odstopanja od napovedanih vedenjskih značilnosti, s katerimi je opisan posameznik ali 

produkti.  

Odstopanja značilnosti lahko pripišemo mehki definiciji značilnosti4, različnim virom 

entropije, na primer neustrezni uporabi naravnega jezika, socializaciji posameznika, vplivu 

družine na razvoj osebnosti oziroma splošno intrinzično-ekstrinzičnim naborom podatkov, 

s katerimi je opisano vedenje posameznika na lokaciji.  

                                                
2 An in Pn sta formalna koncepta posameznika, ki pripadata formalnemu konceptu značilne skupine 
An. Pn je značilna skupina produktov.  
3 Po astroparadigmi so pogojno konvergentne tudi rešitve z relacijo 60° (60 dni) in 180° (180) An. 
(° je kotni razmik med značilnimi skupinami 1° = 1 dan). 
 
4 Značilnost je povprečje opisov vedenja in ga kot standardiziranega opišemo z atributi, urejenimi z 
Gaussovo krivuljo normalnih standardiziranih porazdelitev funkcije. Vedenje v centralnem delu je 
opisano z največjo verjetnostjo, na robovih pa z variancami, ki so splošno sprejemljive za večino 
od pripadnikov, na pa za vse pripadnike in absolutno.  
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Pomembno je vedeti, da so vsi štirje faktorji (Γ, Δ, Σ, ΨAn) medsebojno povezani v opisu 

posameznika in da je opis vsebovan v opisih An, ki ga definirajo atributi. V kontekstu 

analize PSG metodologije moramo za pojasnjevanje vedenja posameznika, 

posameznika/potrošnika, uporabiti celoten nabor dejavnikov, za opis produkta pa celoten 

ali delen nabor atributov. Čim popolnejši je nabor atributov, s katerimi smo opisali produkt, 

tem večja je verjetnost, da se bo med objektoma vzpostavila konvergenčna relacija.  

Družbena omrežja nam ponujajo priložnost, da sončnoznamenjsko paradigmo preizkusimo 

za delovanje semantičnih relacij, utemeljenih na opisu produkta. Z analizo odzivnosti 

posameznika na produkt bomo ugotovili, ali je PSG dovolj zanesljiva metodologija, s 

katero lahko v promocijskih ukrepih v socialnih omrežjih (SMM) projiciramo izid 

konvergenčnosti.  

Posameznik se odloči za produkt iz sledečih razlogov: ker ga nujno potrebuje, ker je zanj 

dostopen, ker ga čustveno privlači ali ker je kakorkoli povezan s pozitivnim odnosom, ki 

se vzpostavi med posameznikom in produktom. Interes posameznika za produkt je relacija, 

ki izvira iz zanimanja posameznika za produkt. Omenili smo, da motivacija zanimanja 

posameznika za produkt izvira iz čustvenega (pasionalnega) nagiba ali pridobitniškega 

(lukrativnega) nagiba. Obstajata pa še motivatorja, ki nakazujeta na preživetveni 

(eksistencialni) in razplojevalni, biološko ali sociološko ohranjevalni (reproduktivni) 

motivator. 

V naboru atributov je informacija o vedenjskih značilnostih posameznikov zelo okleščena 

in vsebuje le najbolj tipične glagolske, samostalniške in pridevniške frazne komponente. 

Atributi so kratki in jedrnati (angl. lapidary) opisi najbolj splošnih značilnosti vedenja 

posameznikov v značilni skupini. Opisi, tudi če pripadajo specifično značilnim skupinam, 

lahko zaradi jedrnatosti ekspresivnih fraznih komponent postajajo dvoumni, varljivi 

(zavajajoči). 

Informacija je na lokaciji mehkih ved opisana s parametri, ki so definirani z nominalnimi 

spremenljivkami, katere ni mogoče vedno in nedvoumno pretvarjati v ordinalno ali 

numerično spremenljivko. Ekspresivnost, posebno ko je metaforična, je semiotično 

dvoumna, dvopomenska, nasprotujoča si, samocirkularna. Iz navedenega razloga je ni 

vedno mogoče enoznačno, statistično značilno in absolutno definirati in zato tudi ne 

statistično značilno vedno ustrezno definirati. Statistično značilni izidi v kvantitativni 
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analizi opisujejo izključno le dogodke, ki se ponavljajo v konstantnih (nespremenljivih) 

okoliščinah, ob izpolnjenih pogojih, v zaključenem časovnem intervalu. V nasprotnih 

primerih so izidi fenomena nenapovedljivi (Fernandez 2009, 17–27).  

Vsi pozitivni izidi nagnjenosti so opisi izidov, ki se zaključijo v okoliščinah, v katerih so 

izpolnjeni vsi pogoji oziroma so vse spremenljivke podane na način, da se posameznik 

odzove tako, da se za produkt odloči takrat, ko obstajajo vsi izpolnjeni pogoji, po katerih je 

dialog med produktom in posameznikom brezpogojno semantično skladen (konvergenten).  

Če obravnavamo problematiko učinka PSG na izid konvergenčnosti z modalno logiko, je 

izid povezovanja med objektoma lahko naključen, saj ne pripada nobenemu logičnemu 

zaporedju odločitve, ki bi jo bilo mogoče vnaprej napovedati. Schroedingerjev paradoks 

(Brown in Yiftach 2014) kaže, da je modalnost odločanja usmerjena v izid fenomena, ki je 

časovno odvisna funkcija. Na izid odločitve (konvergence) ne vplivajo vedno le znani 

dejavniki, temveč tudi razmerja, ki se ustvarjajo iz nabora različnih dejavnikov, ki 

medsebojno razvijajo entropična stanja povezav, v časovnem intervalu, ki se še ni zaključil.  

 

1.1 Raziskovalno vprašanje  

V doktorski disertaciji smo si zastavili raziskovalno vprašanje, po katerem se usmerjamo v 

raziskavo odnosa med posameznikom in produktom oziroma na relacijo, ki ju povezuje.  

Ali lahko z uporabo opisa sončnega znamenja posameznika, za katerega velja, da so 

atributi, s katerimi so opisane lastnosti posameznika, značilni za sončnoznamenjske 

skupine, izboljšamo promocijo tako, da z uporabo atributov teh značilnih skupin opišemo 

posameznika in produkt, med njima pa se zaradi uporabe značilnih atributov vzpostavi 

relacija semantične podobnosti, kar lahko opišemo z nagnjenostjo, ki se pri posamezniku 

razvije do produkta? 

Neposredno se torej navezujemo izključno na sledeče formulacije izidov informacije:  

1. apriori definirana odzivnost posameznika, utemeljena na semantični skladnosti 

med posameznikom in produktom, 

2. zaloge vrednosti atributov, s katerimi lahko vnaprej definiramo odzivnost. 
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Zaloga atributov je zaprti leksikon, ki jo pridobimo iz opisov sončnega znamenja. V tem 

kontekstu torej že poznamo zalogo atributov, ki jih bomo uporabili za definicijo značilnosti 

produkta. Če bi bila potrditev konvergentnosti, ki je utemeljena na semantični skladnosti 

opisov uspešna, bi tako odgovorili na raziskovalno vprašanje. 

Na raziskovalno vprašanje bomo odgovorili z metodo, ki temelji predvsem, a ne izključno, 

na analizi opisov posameznika, značilno pripadnega enemu sončnemu znamenju (An) in 

produktu (Pn), opisanega z atributi značilnega profila, ki pripada ustreznemu sončnemu 

znamenju (An). Posameznika sočasno opišemo z atributi ali dejavniki (Γ, Δ, Σ, ΨAn), 

medtem ko produkt Pn opisujemo izključno z atributi {γ, ψ, α, κ}.  

 

1.2 Teoretični problem  

Uvodoma smo izpostavljali dve smiselno povezani vprašanji: 

1. Ali je astroparadigma oziroma njena poenostavljena različica, sončnoznamenjska 

paradigma, dovolj zanesljiva metoda, po kateri lahko opišemo značilnost skupin 

posameznikov? Značilnost pomeni v tem kontekstu tudi priložnost za projiciranje, 

ekstrapoliranje vedenja posameznikov, ki pripadajo ustrezni značilni skupini. 

2. Ali v relaciji med objekti obstaja relacija, ki izvira iz značilnost in ki bi bila 

utemeljena na semantični podobnosti med subjektom (posameznikom) in objektom 

(produktom)? Ali lahko tako podobnost definiramo kot nagnjenost (privlačnost)? 

Ali lahko nagnjenost uporabimo za projiciranje izida reakcij, ki se sprožijo med 

posamezniki, do produkta in s tem izkoristimo relacijo nagnjenosti za namene 

promocijskih ukrepov? 

Prvo vprašanje bomo analizirali kot učinek nestrukturiranega naravnega jezika na izid 

informacije, ki oblikuje izid fenomena vedenja ali nagnjenosti. Fenomen je definiran kot 

izid predstavnosti (Wittgenstein 1958), ki si ga posameznik ustvari z uporabo značilnega 

idiolekta skupine za oceno lastnosti produkta. Lastnosti, opisane z atributi 

posameznikovega vedenja, so po tej logiki semantično skladne z vedenjem posameznika.  

Drugo vprašanje bomo analizirali z vidika ontološke povezave med subjektom in objektom 

na primerih. Lingvistične izkušnje o idiolektu in učinku metaforičnosti jezika na izid 
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interpretacije informacije bomo uporabili za analizo povezav, ki se zaradi semantične 

podobnosti oblikujejo med obema objektoma. 

Doktorska disertacija je oblikovana holistično, iterativno in hevristično.  

Sončnoznamenjska paradigma je zapis intrinzično-ekstrinzičnega opisa psihološkega 

profila posameznika. Vedenje posameznika je po sončnoznamenjski paradigmi definirano 

s psihološkimi lastnostmi, ki so opisane z lego Sonca in so intrinzične komponente, 

prirojene, ter z lokacijo, na kateri posameznik živi, in definirajo ekstrinzične komponente 

posameznika. Vedenje je opis posameznika, ki je definirano še z ekstrinzičnimi 

komponentami, med katerimi so geografski, demografski in sociografski profil 

posameznika faktorske komponente, ki opisujejo ekstrinzično obliko vedenja. Psihološki 

profil (lastnosti) posameznika in njegov sociološki profil (vedenje) sta informaciji, ki ju 

potrebujemo za izdelavo predstave o odzivnosti in vedenju, ki je značilno za posameznike, 

saj je prav informacija o vedenju posameznika podlaga za promocijske ukrepe. 

Ker je proces sestavljen iz vnaprej definiranega števila skupin, v katere lahko klasificiramo 

celotno populacijo, smo meritev izvajali z dvema najpopularnejšima metodologijama za 

analizo podatkov, tj. linearno diskriminantno analizo, ki nam omogoča analiziranje skupin, 

in analizo variance, ter s faktorsko analizo, ki smo jo kot analizo glavne komponente 

uporabili za zmanjšanje dimenzij modelov. Namen zmanjševanja dimenzij z zmanjšanjem 

števila spremenljivk je poenostavitev razumevanja holističnega principa delovanja, ki je 

značilen za sončnoznamenjsko paradigmo. 

 

1.2.1 Definicija lokacije, informacije, značilnosti, raziskovane lokacije in statusi 

objektov na lokaciji 

Na voljo imamo prostor, čas, posameznika, dialog in informacijo. Iz navedenih komponent 

moramo oblikovati paradigmatski raziskovalni model, s katerim lahko informacijo, ki se 

nahaja v prostoru in času, opazujemo kot projekcijo vedenja posameznika na lokaciji v 

odnosu do produkta.  

Na lokaciji (Lotman 2005) je kanal, po katerem poteka dialog družbenih omrežij, opisan z 

naravnim jezikom (NL). Naravni jezik NL vsebuje strukture določenega jezika, s katerim 
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opišemo specifični produkt, storitev ali dogodek na lokaciji, v času in na način, ki bo 

generiral specifične relacije s specifičnim izidom na določen način med določenimi objekti.  

Informacija je kartezični produkt koncepta (pomena) x in obsega (vrednost, dimenzija) 

(angl. Intension x extension = information) (Peirce 1992) ter je predstavnost (angl. 

representamen) na lokaciji. Z definiranjem lokacije z informacijo vzpostavimo možnosti, 

ki vodijo v definicijo relacij na lokaciji, tako da prepoznamo obliko in vrednost pomenec-

pomen (angl. signifier-signified) (Saussure 1966) objekta v prostoru in času. Pomen (angl. 

intension) in obseg ali vrednost in tudi dimenzija (angl. extension) definirata pomen 

informacije na lokaciji.  

Informacija generira predstavnost z dialogom med objekti in interpretira značilnosti 

produkta in posameznika oziroma posameznik interpretira informacijo v sklopu 

interpretacijskih kapacitet, ki izvirajo iz kognicije in časa, ki ga posameznik potrebuje za 

interpretacijo.  

Predstavnost je podrejena kognicijskim sposobnostim, s katerimi posameznik razpolaga, 

zato je v procesu razumevanja predstavnost posameznika omejena. Sposobnost analize in 

posledično s tem še identifikacije informacije, ki generira predstavnost posameznika, 

zaznavamo kot značilnost, po kateri ali s katero ta interpretira predstavnost. 

Informacijo bomo opazovali z odzivom posameznika na lokacijo ali tudi produkte. 

Lokacijo bomo definirali kot družbo, dejavnike bomo opisali kot učinkovine, ki oblikujejo 

predstavnost, in dejavnosti bomo oblikovali kot relacije med objekti (subjekti, 

individuumi) in objekti, produkti, ko posamezniki vzpostavljajo medsebojni dialog v 

prostoru in času, na določen način, za določene namene, z določenimi razlogi. Odnos, ki je 

utemeljen na taki predstavnosti, ustvarja fenomen. Fenomen je lahko dejstvo, situacija, ki 

jo opazujemo in obstaja in se dogaja, posebno, ko je težko ali vprašljivo razložljiv.  

Vedenje je tipična značilnost posameznika, s katero lahko opišemo sposobnost 

identifikacije in razumevanja informacije in s katero posameznik razpolaga v procesu 

oblikovanja predstavnosti, ki vodi v identifikacijo fenomena.  

Uporabnost potenciala za namene promocijskih ukrepov, ki se ponuja s PSG z naborom 

atributov sončnoznamenjske paradigme, je utemeljena na pričakovanju, da se s 

poznavanjem kraja in časa rojstva posameznika oblikujejo informacije o posamezniku. 
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Informacija predstavlja vedenjske značilnosti posameznika. Vedenjske značilnosti so lahko 

tudi opisi predstavnosti, ki oblikujejo profil posameznika.  

Če atributi resnično predstavljajo opise, značilne za vedenjski profil posameznika, in so 

atributi skupni značilnim skupinam posameznikov, nam sončnoznamenjski paradigmatski 

model omogoči zmanjšanje števila dimenzij in nas iz specifičnega in značilnega nabora, s 

katerim opišemo profil posameznika, usmerja v zmanjšanje število skupin, kamor bomo 

umestili posameznike s podobnimi lastnostmi. Sončnoznamenjska paradigma nam tako 

ponuja možnost zmanjšanja števila specifičnih profilov posameznikov.  

V doktorski disertaciji bomo obravnavali:  

1. Princip, po katerem je strukturiran pojem fenomena. 

2. Definicijo in izvor vedenja posameznika, ki izvira iz intrinzično-ekstrinzičnih 

opisov lastnosti in vplivov lokacije na posameznika ter njegov odziv na učinke 

lokacije. 

3. Posameznikov profil, utemeljen na lastnostih, kogniciji, valenčnih stanjih profilov, 

vedenje, nastanek afekta. 

4. Postopke, po katerih posameznik interpretira informacijo, utemeljeno na 

kognitvinih sposobnostih.  

5. Postopek, kako definiramo značilnost, s katero umestimo posameznike v določene 

skupine, ki so posledica združevanja na osnovi podobnih lastnosti.  

6. Izvor atributov, s katerimi opisujemo značilnost, osnovne pojme astroparadigme in 

sončnoznamenjske paradigme ter atribute, ki jih bomo uporabili za interpretacijo in 

so gradniki idiolekta. Identificirali bomo tipične idiolekte, s katerimi oblikujemo 

značilne informacije. 

7. Pomen atributov, ki so nosilci semantične vrednosti informacije v opisih 

posameznika in produkta, ter semantično podobnost, ki izvira iz opisov 

posameznika in produkta in je povezovalni člen med produktom in posameznikom. 

Opazovali bomo proces združevanja posameznika in produkta na osnovi atribuirane 

semantične podobnosti.  

8. Nastanek informacije iz uporabe atributov in posredovanje informacije z uporabo 

naravnega jezika: oblikovanje sporočila, pošiljanje, prenos in sprejemanje 

informacije.  



Prijon, Egon. 2016. “PSG (Psiho-Socialni Genom) – Sončno znamenje natalnega 
horoskopa kot podlaga za promocijo v virtualnih omrežjih.” Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 

 17 

9. Družbena omrežja: ocenjujemo uporabno vrednost lokacije za prenos informacije 

med oddajnikom in prejemnikom informacije in pomen lokacije za razvoj 

promocijskih ukrepov, utemeljenih na PSG.  

10. Opazovanje učinka prenosa semantične informacije med posameznikom in 

produktom. Produkt kot oddajnik informacije, posameznik kot prejemnik 

informacije in vpliv prenosa informacije na spremembo pomena opisa.  

 

1.2.2 Definicija problema  

Promocijski ukrepi potrebujejo nove metodologije prepoznavanja vedenja posameznikov. 

S poznavanjem vedenja apriori in z napovedovanjem verjetnosti vedenja se izboljša 

verjetnost, da se bo posameznik odločil za produkt na osnovi potenciala, ki ga predstavlja 

semantična skladnost med objektoma.  

Težava, ki jo moramo rešiti, je utemeljena na preverjanju ideje, ali značilne skupine 

objektov, ki so opisane s tipičnimi atributi, resnično konvergirajo v smeri nagnjenosti.  

Za uspešnost promocijskih ukrepov potrebujemo: 

1. Vir atributov, ki je toliko zanesljiv zaprti leksikon, da z njim opišemo vedenje 

posameznika apriori in je semantična kvaliteta opisa dovolj zanesljiva, da z njo z 

visoko stopnjo zanesljivosti napovemo odnos posameznika do produkta.  

2. Idiolektom, ki je utemeljen na atributih, ki ustrezajo pogojem za ciljan dialog med 

pripadniki značilne skupine objektov. 

3. Informacijo o produktu, ki je semantično skladna s posameznikom. 

4. Informacijo, s katero definiramo zadetek, ki je večji od naključja apriori.  

 

1.2.3 Motivacija raziskave  

Uporaba metodologije v izvajanju promocijskih ukrepov.  
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1.2.4 Eksplicitacija vprašanja in propozicija funkcionalnega izida trditve  

V procesu analize bomo obravnavali propozicijo, ki sledi iz napovedi, s katero projiciramo 

izid fenomena, na primer značilnosti ali nagnjenosti. 

PSG je utemeljen na predpostavki, da je vedenje strukturirano na podoben način, kot je 

strukturirana sončnoznamenjska množica značilnih opisov. Vsakemu An pripada v ciklični 

vrsti opis posameznika z značilnostmi vsake značilne skupine atributov (γ, ψ, α, κ). 

Atributi An opisujejo vedenje, kognitivne specifike in način dialoga na lokaciji.  

sunsign5⊇An;	n∈{1…12}; An={γ,ψ,α,κ} ∧	Pn={γ,ψ,α,κ} 

Ψ⊕Δ⊕Γ⊕Σ→An;  

I(π)An⊕I(π)P→ (An∪P)→A2P 

An opišemo s parametri (Δ, Γ, Σ, ΨAn). Oblikovanje pripadnosti značilni skupini (An) je 

nakazano z značilnostjo (ΨAn) psihografskega profila, na katerega delujejo faktorski 

kompleti (Δ) demografskih, (Γ) geografskih in (Σ) sociografskih spremenljivk.  

Če tak opis (An) obstaja in ga definiramo s semantično pripadnimi atributi (γ, ψ, α, κ), 

potem za take semantične strukture obstaja oblika dialoga, ki jo lingvistično semiotično, 

semantično in pragmatično prepoznavamo po idiolektu, s katerim An oblikuje informacijo 

značilnega tipa (I(π)). Če taka značilna informacija obstaja, potem definira relacijo med 

pripadniki semantično značilne skupine na tak način, da med njimi obstaja možnost 

združitve. Inferenca pozitivnega povezovanja mora po raziskovalnem vprašanju biti večja 

od naključja (50 % verjetnosti izida zadetka). Pomen 50 % verjetnosti zadetka je pojasnjen 

z razlago, da je naključje definirano s frekvenco, po kateri je dogodek, da zadene ali zgreši, 

enako verjeten za oba dogodka. V takem primeru je frekvenca za vsakega od obeh 

dogodkov f(A)=k/n=0,5 (Jurišić 2012, 14) oziroma za vsakega od obeh dogodkov 50 % 

verjetna. Verjetnost zadetka, ki je večja od 50 %, pomeni, da tak zadetek ni naključen.  

Bistveno za razumevanje celotne problematike doktorske disertacije je, da je 

sončnoznamenjska paradigma skupek značilno razporejenih opisov in naborov atributov, 

ki opisujejo psihografski dejavnik kompleksno intrinzično-ekstrinzični model vedenja 

                                                
5 Sončno znamenje (angl. Sunsign) opisujemo tudi s kratico SP (angl. sunsign paradigm). 
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posameznika, na katerega vplivajo pridobljene lastnosti, kot so vzgoja, izobrazba, lokacija, 

delovno mesto, geolokacija, politični dejavniki ter situacije, v katerih posameznik sprejema 

odločitve, kot so valenčna stanja.  

 

1.2.5 Postopek izvedbe analitičnega in teoretičnega dela raziskave  

Postopek analiziranja je sestavljen iz:  

1. Pripravljanja nabora značilnih (idiolektičnih) skupin atributov, utemeljenih na 

sončnoznamenjski paradigmi, in sestave zaprtega leksikona atributov, s katerimi 

segmentiramo značilnost po PSG logiki.  

2. Testiranja uporabnosti segmentiranih atributov z oblikovanjem sporočil v NL in 

opazovanja učinka prenešene informacije na lokaciji SM na povezovanje na osnovi 

podobnosti posameznikov, ki pripadajo značilni skupini.  

3. Preizkušanja značilnosti, ki je utemeljeno na semantični skladnosti, zasnovani na 

atributih, in opazovanja povezovanja z analizo nagnjenosti. Nagnjenost opisuje 

nagnjenost enega objekta k drugemu objektu. 

Cilj raziskovalne naloge je iskanje semantične podobnosti med produktom in 

posameznikom. 

 

1.3 Cilj doktorske disertacije 

Cilj doktorske disertacije je raziskati, ali je uporaba sončnega znamenja, s katerim 

definiramo lastnosti in vedenje posameznikov, ustrezna metoda, s katero bi lahko vnaprej 

napovedali verjetnost vedenja posameznikov, ki je večja od naključja, in s tem izoblikovali 

orodje za izboljšanje promocijskih ukrepov.  

 

1.4 Znanstveni doprinos disertacije  

Ciljani marketing potrebuje zanesljivo metodo, po kateri lahko z verjetnostjo, večjo od 

naključja, definiramo ciljno publiko specifičnemu produktu.  
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Model PSG je utemeljen na oblikovanju strategije marketinga z uporabo NL in na ideji, ki 

izvira iz ljudske psihologije značilne porazdelitve opisov vedenja (astroparadigme).  

S poznavanjem le dveh ključnih parametrov značilne skupine, rojstnega datuma in kraja 

delovanja posameznika, pripadnika značilni skupini, je mogoče z NL oblikovati tako 

informacijo, da se semantičnost informacije, ki je specifična za skupino, opisano s 

karakterističnimi, lastnimi atributi (eigenatributi) značilne skupine, izrazi v obliki združitve 

produkta in uporabnika na osnovi take semantične karakteristike, opisane z značilnostjo.  

S PSG želimo dokazati, da lahko z opisano metodologijo napovemo reakcijo posameznika 

na produkt z verjetnostjo, ki je večja od naključja (inferenco >50 % statistično značilno 

p<0,05), kar pomeni, da bi PSG postal znanstveno utemeljena metodologija, s katero 

napovemo dogodek vnaprej z verjetnostjo, ki je večja od naključja.  

S PSG se nam ponuja priložnost, da marketing utemeljimo na PSG metodologiji in ga 

lahko zato uporabimo za izboljšanje segmentacije ustreznega marketinga po posamezniku 

(angl. one-to-one). 

 

1.5 Struktura doktorske disertacije  

V nadaljevanju podajamo diagram toka podatkov, v katerem formaliziramo povezanost 

pripadajočih discipline ter ponazarjamo tokove informacije. Informacijski tokovi se v 

procesu analize vedenja in sporazumevanja med pripadniki v okolju odvijajo po konceptu, 

ki ga utemeljujemo na principu, ki smo ga poimenovali PSG. Opis tokov, kakor ga 

predlagamo s konceptom PSG, omogoča poenostavljeno razumevanje poteka tako razvoja 

disertacije kot tudi izid rezultata, s katerim bomo potrdili raziskovalno vprašanje.  
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Graf 1.1 Tok podatkov raziskovalnega problema 

 
Vir: Prijon, lastna raziskava (2015) 

Podskupine disciplin, ki oblikujejo vprašanja in odgovore, so razvrščene v I. delu 

doktorske disertacije. V poglavju 2.1 Lokacija in vpliv na posameznika ter v poglavju 2.3 

Različni pristopi analiziranja lokacije in osebnosti pridobimo odgovore na vprašanja, ki 

opisujejo psihološki, sociološki in kulturološki problem vedenja posameznika na lokaciji, v 
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poglavju 2.3.1 Filozofski pristop, interpretacija fenomena in izid vedenja pa pojasnimo 

vidik znanosti do problematike nastanka fenomena. Lokacijo, ki smo jo opisali na 

diagramu kot I. del, bomo analizirali kot relacijo med objektoma posameznik in produkt v 

poglavju 2.6 Analitični postopki. 

Diagram, ki smo ga opisali na diagramu kot II. del, bomo analizirali v poglavju 2.4 

Alternativne rešitve – sončnoznamenjska paradigma, kjer bomo pridobili znanje o 

povezanosti opisov značilnih skupin z idiolektom.  

V diagramu, ki smo ga opisali na diagramu kot III. del, iščemo odgovore na vprašanja, kdo 

je posameznik fenomena nagnjenost, kar bomo navajali v poglavju 2.5 Promocijski ukrepi. 

Osnovno znanje iz I. dela, ki ga pridobimo iz analize objektov, ki korelirajo, uporabimo za 

potrebe promocije. Metode promocijskih ukrepov, opisane v III. delu, in metode 

sončnoznamenjske paradigme, opisane v II. delu, so utemeljene kot discipline, povezane z 

lingvistično in psiho-sociološko paradigmo. Tok podatkov na Grafu 1.1 opisuje funkcijsko 

povezanost znanosti in sončnoznamenjske paradigme. 

 

2.  TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

Raziskovalni problem je povezan z nastajanjem in razumevanjem informacije v procesu 

dialoga. Informacija, s katero vzpostavljamo relacije med posamezniki ali skupinami oseb, 

je temeljno znanje, ki ga potrebujemo za razumevanje povezav med objekti. Informacija o 

objektih in povezavah med njimi se na družbenih omrežjih generira z uporabo naravnega 

jezika. Uporabimo jo za interpretacijo lokacije, ki skupaj z objekti in relacijami 

tvori/predstavlja konceptne mreže, iz katerih oblikujemo predstavnost o objektih in relacije, 

ki se vzpostavljajo na osnovi te predstavnosti. Med njimi opazujemo pojav koreliranosti, 

nagnjenosti oziroma posplošeno opazujemo, kolikšna je skladnost med sodelujočimi na 

družbenih omrežjih (SM) v pogovorih in opisi izdelkov kot objektov v interakciji.  

Naravni jezik (NL) in dialog, ki je izveden s pomočjo naravnega jezika, je zaloga vrednosti 

informacije, ki jo nosi jezik v semantični formi. Informacije o produktih in njihovih 
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relacijah s posamezniki so primerne za ustvarjanje specifičnih oblik promocijskih ukrepov, 

kot so ciljani promocijski ukrepi, segmentacija in poosebljeni promocijski ukrepi.  

Na osnovi informacij o relacijah in informacij o objektih prepoznavamo vedenjske 

značilnosti določenih skupin objektov. Uspešno napovedovanje vedenja vodi v uspešne 

promocijske ukrepe.  

Uspeh promocijskih ukrepov in izboljšanje napovedovanja vedenja sta podrejena 

kompleksu pogojev, kakšne informacije generiramo, kako jih vlagamo na lokacijo, na 

kakšen način in kako uspešno jih razširjamo in kako jih zbiramo. Pomembno je še, kdaj in 

kje izvajamo take procese.  

 

1.6 Lokacija in vpliv na posameznika – uvodna misel  

Promocijski ukrepi so manipuliranje z vedenjem posameznika ali skupin posameznikov 

(Bernays, 1928). Promotor, ki manipulira s posamezniki ali skupinami v družbi, obvlada 

sociografske, demografske, geografske in psihografske parametre, ki mu ponujajo 

predstavnost o vedenju posameznikov. Če promotor pozna navedene parametre, lahko 

promocijske ukrepe uporabimo za komercialne namene. Promotor izvaja promocijske 

ukrepe v določenem času, na določeni lokaciji, z določenimi postopki, ki so opredeljeni z 

načinom oblikovanja in širjenja informacije, ki jo želi promotor na ustrezen način 

predstaviti in dostaviti posamezniku. Promotor želi informacijo o produktu približati 

posamezniku tako, da ga percepira kot privlačnega. Informacija o produktu je privlačna za 

posameznika takrat, ko izpolnjuje njegova pričakovanja (Levitt 1980, 83–91).  

Demografski, geografski in sociografski profili so opisani z značilnostmi, ki jih pripišemo 

sociološki disciplini in so relativno dobro raziskani dejavniki, medtem ko je psihografski 

faktor manj raziskan in je še vedno predmet filozofske definicije monizma in dualizma. V 

psihološki definiciji je dejavnik definiran z intrinzično-ekstrinzično obliko, s katero 

opišemo konstrukt posameznika. Ker je intrinzični del prirojeni in je ekstrinzični del 

pridobljeni del konstrukta, s katerim opišemo psiho, ob čemer sta obe komponenti psihe po 

monistični teoriji “nedeljivi” in ju moramo obravnavati holistično, nabora psihografskega 

dejavnika ni mogoče definirati tudi kot kompleks nativistično-empiricističnega modela 

psihe, ki je predmet dualistične teorije.  
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Za tri profile vedenja, ki pripadajo demografskemu, geografskemu in sociografskemu 

profilu, obstajajo študije, ki obravnavajo vedenje, ki je značilno za množice.  

Četrti dejavnik (psihografski profil) je od vseh štirih najmanj pojasnjen in je obenem 

najbolj kompleksen. Metodologije opisovanja značilnosti (lastnosti) posameznika so v 

splošnem deljene in usmerjene v analizo lastnosti posameznika.  

Analiza lastnosti in vedenja posameznika sta povezani z množico fenomenov, ki vplivajo 

na izid opisa vedenja posameznika.  

Po Schroedingerju zato v nezaključenem časovnem intervalu vodi v nedefiniran izid 

fenomena (Brown in Yiftach 2014). Enak pogled na izid fenomena v nezaključenem 

časovnem intervalu imajo tudi Husserl, Heidegger in Merleau-Ponty (v Fernandez 2009, 

17–27). Oblikovanje fenomena, ki ponazarja odzivnost posameznikov na vplive lokacije, 

je posledica sprejemanja in razumevanja informacije, pridobljene z lokacije. Sprejemanje 

informacije je proces dialoga, ki poteka med oddajnikom in prejemnikom informacije.  

  

1.6.1 Opis karakteristik invidiuumov in neformalna definicija pomena značilnosti  

Metode, s katerimi bomo opazovali vedenje posameznika na lokaciji oziroma na socialnem 

omrežju, so utemeljene na opazovanju razvoja dinamične funkcije, s katerim je opisan 

profil.  

V doktorski disertaciji smo analizirali faktorje posameznika, opisane s štirifaktorskim 

modelom, sestavljenim iz demografskega, geografskega, sociografskega in psihografskega 

dejavnika, in jih primerjali z definicijo sončnega znamenja profila posameznika An.  

Segmentiranje posameznikov v skupine, ki imajo značilne vedenjske karakteristike, kar je 

utemeljeno na klasičnih dejavnikih, kot so na primer teritorialne, politične, vrstniške, 

kulturne, premoženjske ali izobrazbene komponente, predstavljajo klasično segmentacijo 

na osnovi dejavnikov lokacije, ki vplivajo na kulturni profil posameznika. Psihografska 

segmentacija je nasprotno utemeljena na prirojenih značilnostih. Ker je tematika izjemno 

občutljiva, smo jo zastavili tako, da smo z največjo mero objektivnosti upoštevali večino 

do sedaj najbolj uveljavljenih teorij opisovanja psihe (osebnostnih značilnosti 

posameznika) in vedenja posameznika. Poudarjamo, da psihografski profil posameznika ne 
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obravnavamo s kliničnega vidika analize profila konstrukta, po katerem je posameznik 

opisan z anomalijami6. 

Opazovane značilnosti profila na lokaciji predstavljajo dinamično funkcijo kognitivno-

afektnega stanja. V dinamičnem procesu spremljamo valenčna stanja sledi in analiziramo 

njihovo vedenje v zaključenem časovnem intervalu, ko se fenomen privlačnosti 

(nagnjenosti) še oblikuje. Toda le udejanjena sled (angl. opt-in leads), zaključni vedenjski 

prikaz udejanjenega fenomena vedenja, opiše zaključek fenomena nagnjenosti, A2P. 

Nagnjenost se izide ob zaključku časovnega intervala kot vzpostavljen pozitivni odziv 

posameznika na produkt. Vedenje značilne skupine ni absoluten opis vloge vedenja 

pripadnika značilni skupini, temveč opisuje inferenčno stopnjo, s katero opišemo vlogo 

vedenja profila, utemeljeno na približkih povprečij opazovanih izidov vedenja 

posameznikov, ki se vedejo na podoben način, se odzivajo in odločajo na podoben način. 

Vedenje opišemo z lastnim vektorjem vedenja posameznikov skupine in je opisano z 

odzivom posameznika, ki se je statistično največkrat ponovil kot odziv na informacijo v 

podobnih epizodah izidov fenomena. Značilnost je po navedeni definiciji skupek značilnih 

vedenj posameznikov, ki so rojeni v enem od 12 časovnih intervalov ciklične časovne vrste.  

 

1.6.2 Definicija nagnjenosti, ontologija in semantika procesa  

Za poznavanje učinka nagnjenosti oziroma relacije med posameznikom in produktom 

potrebujemo natančnejše poznavanje delovanja psihe, vedenja in semantične relacije, 

opisane z ontološkimi relacijami, s formalnimi koncepti in semantičnimi primitivi, po 

katerih lahko posameznika in produkt prepoznamo ter jim definiramo pripadnost, 

utemeljeno na semantični podobnosti.  

Privlačnost, nagnjenost A2P opišemo kot asortativnost7 in je privlačnost, ki izhaja iz 

podobnosti, ki je utemeljena na enakih ali podobnih semantičnih značilnostih, opisanih z 

atributi (γ, ψ, α, κ) posameznika.  

                                                
6 Dodatno znanje je na razpolago v Corr in Matthews (2009) ali Ewen (2010). 
7 Asortativnost je definirana kot vedenjska podobnost in ima pomen povezovanja na osnovi 
skupnih lastnosti (na primer homofilije ali nagnjenosti) ali vpliva, ki izvira iz povezovanja.  
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Z atributi An projiciramo “homofilnost”, nagnjenost po združevanju v podobne, značilne 

skupine. Atributi opisujejo potencial združevanja objektov na osnovi vplivnosti (angl. 

influence). Informacija vsebuje v procesu dialoga semantično ekspresivnost (S). 

Sprejemanje in razumevanje značilno značilne informacije na poti od oddajnika do 

prejemnika upravlja združevalno podobnost, asortativnost (angl. asortatitivity), ki jo 

merimo z izidom nagnjenosti. Promocijski ukrepi, ki so utemeljeni na asortativnosti, 

morajo biti definirani s korelacijo med An in Pn in vsebujejo informacijo o nagnjenosti, s 

katero se posameznik in produkt semantično povezujeta. Izid nagnjenosti smo v doktorski 

disertaciji definirali kot izid konvergence med An in Pn. Ker po sončnoznamenjski 

paradigmi atributi An in Pn izvirajo iz prirojene kvalitete vedenja, v življenjski lokaciji pa 

se oblikuje v vedenju posameznikov še empirični del vedenja, smo kombinacijo tega 

vedenja poimenovali psihosocialni genom (PSG). Za prirojeni del, ki je opisan s 

psihografskim dejavnikom (Ψ), in pridobljeni del, ki je opisan z ostalimi tremi faktorji (Δ, 

Γ, Σ), velja, da skupaj vsebujejo največji nabor informacij o vedenju posameznika. Če 

sončnoznamenjska paradigma ustreza oblikovanju metodologije PSG, potem lahko izid 

analize uporabimo za oblikovanje promocijskih ukrepov s poosebljenim (angl. one-to-one) 

učinkom. Psihosocialni genom PSG je delovno ime za oblikovanje zgolj semantične 

strukture konceptnih mrež značilnih skupin objektov, ki so utemeljeni na idiolektu, ki 

izvira iz sončnoznamenjsko definiranih atributov naravnega jezika (NL) (angl. natural 

language) in služi za opis okoliščine, ki se razvije med formalnima konceptoma, ki 

pripadata isti značilni skupini. 

V celokupnem raziskovalnem postopku se soočamo z ekstremi raziskave: 

1. Iskanjem ustrezne zaloge vrednosti, na osnovi katere je mogoče oblikovati 

informacijo tako, da nanjo ne vpliva šum z lokacije (angl. noise) in za katerega je 

mogoče z visoko inferenco napovedati izid (zmanjševanje vpliva entropije). 

2. Iskanjem načina, po katerem se informacija, ki jo vložimo na lokacijo, širi na 

način, da je njen izid v cilju znan (zniževanje stohastike, ki je posledica entropije, 

in urejanje ergodičnosti v krajših časovnih obdobjih širjenja informacije). 

3. Iskanjem postopkov, po katerih informacijo, oblikovano v 1. postavki, širimo v 

omrežju (angl. propagation) na način, kot ga opisuje 2. postavka (oblikovanje 

informacije, ki je usmerjena v zadostitev pogojev doseganja napovedljivih 

verjetnosti izida informacije s prenosom v čimbolj izvirni obliki). 
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4. Opazovanjem izida, ki sledi iz 3. postavke (izbor lokacije in nadzor odziva 

udeleženih enot na določeni lokaciji, med katerimi se vzpostavlja dialog). 

5. Primerjanjem postavke 1 in postavke 3 z analizo izida 4 (analiza izida (output), 

primerjava z vlogo (input) in ocena kvalitete prenosa (širjenja)). 

V postavki 5 je izid prenosa izražen z vedenjem posameznika. Celokupni izid primerjave 

je opazovanje vedenja prejemnika An, ki ga definiramo z odnosom do informacijskega vira 

oz. pošiljatelja Pn. Izid odnosa med An in Pn je nagnjenost (odnos) An do Pn. Če je odnos 

pozitiven, konvergenten, koreliran, je nagnjenost pozitivna. Določiti moramo le še oceno 

moči nagnjenosti, ki jo bomo definirali s korelacijskim koeficientom.  

V analizi izida percepcije informacije ni mogoče pričakovati absolutnih korelacij med An 

in Pn, saj že po hevristični logiki, kakor tudi po Schroedingerjevem paradoksu (Brown in 

Yiftach 2014), izid fenomena ni absolutno vnaprej nenapovedljiv.  

 

1.6.3 Definicija procesa dialoga  

Za povprečnega posameznika virtualnega omrežja ali neposredne mreže dialoga z osebnim 

stikom ali s pogovorom iz oči v oči (angl. offline, face-to-face, eye-to-eye) se proces 

dialoga odvija po logiki ustvarjanja, oddajanja, prenosa, širjenja in sprejemanja informacije 

na in z lokacije, kot sledi iz spodnje slike (Slika 2.1) 
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Slika 2.1 Proces dialoga z razvojem ciljnega sporočila 

Vir: Shannon in Weaver (1964)  

Vir informacije, na primer produkt, oblikuje sporočilo in ga oddaja na lokacijo. Dialog z 

naravnim jezikom je medij, ki omogoča prenos informacije med udeleženci v procesu 

dialoga. Oddana in širjena informacija lahko dostopa do končnega receptorja v 

spremenjeni obliki. Razlog za spremenjeno obliko so vplivi lokacije, šum dialoga itd. 

Sprememba informacije je posledica entropičnosti, ki izvira iz vpliva lokacije. Entropija se 

na lokaciji generira zaradi različnih razlogov, ki jih definiramo kot šum dialoga oziroma 

kot povzročitelja spremembe informacije na poti med pošiljateljem in prejemnikom 

(Shannon in Weaver 1964). Za potrebe doktorske disertacije ni nujna in tudi ne zanimiva 

razčlenitev problema entropije, saj nas zanima izključno izid entropičnosti, končni rezultat 

prenešene informacije z izidom v fenomenu nagnjenosti. Šum bomo skušali v največji 

možni meri nevtralizirati z ustreznimi mehanizmi. Motnje prepoznavamo in nanje 

vplivamo ter jih z uporabo ustreznih mehanizmov nevtraliziramo. Na tak način je mogoče 

v moteni lokaciji vplivati na izid prejete informacije.  

Vpliv entropije je tolikšen, da je izid nenapovedljiv, kot ponazarjajo avtorji – v entropičnih 

sistemih Shannon (1948), teoriji nenapovedljivosti izida Schroedinger (Brown in Yiftach 

2014) in v stohastičnih sistemih Lorenz v Motter in Campbell (2013, 27–33). Odziv na 

input informacije definiramo z vedenjem posameznika ali skupin posameznikov.  

 

1.7 Razčlenitev problema, ki izvira iz raziskovalnega vprašanja 

Urejanje lokacije z razvrščanjem v ciklično časovno vrsto, kateri lahko napovedujemo 

ciklične periode dogodkov, nam ponuja priložnost, s katero lahko izboljšamo verjetnost 

napovedljivosti izida fenomena. Težava, ki jo moramo rešiti na z entropijo obremenjeni 
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lokaciji, se nahaja v ugotavljanju časovnega okvira, v katerem lahko najdemo največjo 

verjetnost, da se bo izid prenosa informacije oblikoval po teoretično obstoječi nagnjenosti, 

ali pa v napovedovanju vedenja, ki je značilno za ergodično obdobje. Naslednja možnost je 

tudi, da oblikujemo takšno informacijo, da z njo sporočamo na primer podatke o značilnem 

profilu, različnem za vsak značilno sorodni profil. Semantična moč ekspresivnosti opisa na 

poti od oddajnika do prejemnika se najmanj spremeni v primeru, ko je na primer 

semantično najbolje prilagojena tipični idosinkratični percepciji. Kljub entropiji 

informacija še vedno vsebuje dovolj značilne informacije, da entropija ne vpliva na 

odstopanje od primarne oblike informacije. Tak vzorec je ontološko najbolje urejen 

semantični opis (npr. produkta), ki ga opišemo na družbenem omrežju kot 

najprimernejšega za določenega posameznika.  

Preden nadaljujejo z razčlenitvijo problema v teoretičnem delu doktorske disertacije, 

moramo pojasniti pomen idiolekta v povezavi z vedenjem posameznika in s 

premagovanjem težav pri obravnavi izida fenomena, ki je povezan z entropijo in izidom 

informacije na lokaciji.  

Opis profila posameznika je, pod pogojem, da je vedenje značilno za profil (ali skupino 

profilov s podobnimi lastnostmi), neposredno povezan s percepcijo in z oblikovanjem izida 

informacije pri prejemniku. Odzivanje posameznika ali skupine posameznikov s 

podobnimi lastnostmi (značilni profili) je značilno za način, kako poteka sprejemanje 

informacije. S poznavanjem značilnosti značilne skupine bomo odziv posameznika, ki 

pripada taki skupini, prepoznali kot značilnost, ki vključuje skupine posameznikov. V 

doktorski disertaciji smo take skupine opisali s približki vedenja, kot ga deduciramo na 

hevristični osnovi.  

Povezava hevristično pridobljene informacije o profilih posameznikov s promocijskimi 

ukrepi je potem utemeljena na prepoznavnosti profila, ki generira karakteristično značilno 

vedenje.  

 

1.7.1 Definicija pojmov, uporabljenih v doktorski disertaciji 

V tem poglavju podajamo definicije ključnih pojmov in konceptov, ki jih uporabljamo v 

doktorski disertaciji.  
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Lokacija: opazujemo prostor, čas, posameznika, dialog in informacijo. Iz navedenih 

sestavin oblikujemo algoritem, s katerim informacijo o produktu v prostoru in času 

uporabimo za prepoznavanje relacije, ki se bo potencialno razvila med posameznikom in 

produktom na družbenem omrežju ali na virtualni lokaciji. Na lokaciji (Lotman 2005) 

družbenih omrežij (Ventsel 2015) je produkt opisan in prenašan s pomočjo naravnega 

jezika. Opisovanje produkta s specifično obliko naravnega jezika, na primer z idiolektom 

(Ferencik 2004), je odvisno od okoliščin – možno je, da se idiolektično opisani objekti 

povezujejo na osnovi semantične pripadnosti in podobnosti. Odnos med produktom in 

posameznikom, ki ju bomo definirali kot objekta, ki vzpostavljata dialog, je opisan z 

značilnostmi obeh objektov. Relacijo med njima opisujemo z atributi, kot so na primer 

nagnjenost, konvergenca, privlačnost, asortativnost itd. Dogodek relacije je definiran v 

določenem času na določen način. S tem pridobimo podatke o relaciji med objektoma, zato 

se v interakciji med produktom in posameznikom generira določen izid relacije.  

Tako lahko lokacijo razumemo kot družbo, dejavnike pa kot učinkovine, ki oblikujejo 

predstavnost. Dejavnost bomo oblikovali kot relacije med objekti (subjekti, posamezniki) 

in objekti, produkti, ki medsebojno vzpostavljajo dialog v prostoru in času na določen 

način za določene namene z določenimi razlogi. Sposobnost predstavnosti in zmožnost 

identifikacije informacije iz predstavnosti sta utemeljeni na specifiki profila, ki opisuje 

posameznika in njegov položaj v družbi.  

Informacija: predpostavka, po kateri percepcija informacije definira izid fenomena, je 

utemeljena na atributih, ki informacijo identificirajo (angl. representamen) (Peirce 1992) 

in s katerimi opisujemo lokacijo. Z definiranjem lokacije z informacijo vzpostavimo 

možnosti, ki vodijo v relacije na lokaciji tako, da prepoznamo obliko in vrednost pomenca 

in pomena (angl. signifier-signified) (Saussure 1966) objekta v prostoru in času. Oblika in 

vrednost komponent, iz katerih je sestavljena informacija, predstavljata pomen informacije 

v procesu dialoga med objekti. Prenešena informacija po Saussureju (1966) in (angl. 

representamen) po Peircu (1992) generira predstavnost (angl. signifier-signified) 

posameznika oziroma posameznik interpretira informacijo na podlagi lastnih kapacitet in 

časa.  

Kognicija in predstavnost: je podrejena sposobnosti, ki je karakteristična za posameznika v 

procesu sprejemanja in interpretacije informacije. Predstavnost bomo definirali s 
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kognicijskimi sposobnostmi in opisuje sposobnosti identifikacije prepoznavne specifične 

značilnosti posameznika. Psihologija posameznika in sociologija lokacije sta v kontekstu 

identifikacije lastnosti posameznikov izjemno pomembna zaradi specifik, po katerih lahko 

prepoznamo posameznika. Sama tematika je povezana z definicijo osebnosti in relacije 

med umom in telesom (angl. mind-body) in izvira filozofskega problema, ki pa ni nujno 

bistven za razumevanje delovanja sistema psihosocialnega genoma PSG8. 

V postopku analiziranja procesa izida vedenja in nagnjenosti končne informacije pri 

prejemniku zaznavamo vpliv različnih dejavnikov v procesu oblikovanja entropije9. 

Posameznika in značilno skupino večkrat obravnavamo vzajemno. Značilnost, ki je 

značilna za sončnoznamenjsko paradigmo, služi za interpretacijo odziva ali vedenja 

posameznika do produkta in vedenje skupine posameznikov z značilnimi lastnostmi10.  

Naravni jezik in dialog: opazovali bomo akcijo in reakcijo posameznika, ki v procesu 

dialoga na lokaciji z naravnim jezikom (NL) vzpostavlja dialog v prostoru (na družbenih 

omrežjih, SM), prejema informacijo od oddajnika in jo širi po omrežju.  

Opazovali bomo proces ustvarjanja predstavnosti, ki se izide v oblikovanju fenomena11.  

                                                
8  Poznavanje problematike in teorij, po katerih je metafizični problem definicije mind-body 
problem (Dennett 1996; Chalmers 1990; Churchland 1985), je priporočljivo, saj izdatno pripomore 
k razumevanju astroparadigme.  
9 Iz navedenega razloga je priporočljivo, da bralec vsaj minimalno obvladuje poznavanje osnov 
neklinične psihologije, sociopsihologije in lingvistike. Razumevanje informacije, natančneje odziva 
na informacijo, ki jo opredeljujemo s percepcijo, spominom in z naborom znanja, je teoretično in 
po mnenju množice avtorjev, ki smo jih v disertaciji navedli, karakteristično za vsakega 
posameznika. Kognicija, ki je najbližja tej definiciji, je po mnenju citiranih avtorjev nabor 
prirojenih in pridobljenih karakteristik, po katerih posameznik (v mikrodefiniciji) ali skupina 
značilnih posameznikov (v makrodefiniciji) interpretira pridobljeno informacijo na značilno 
specifičen način.  
10  Informacijo o posamezniku in značilni skupini identificiramo kot značilnost, po kateri 
posameznik ali značilne skupine oblikujejo predstavnost. Trditev moramo podpreti z ustrezno 
metodologijo detekcije odzivnosti. Detekcijo predstavnosti bomo skušali v disertaciji interpretirati 
skozi proces opisovanja lokacije, dejavnikov in dejavnosti, cilj pa je analiziranje specifik, ki jih 
generirajo okoliščine, v katerih se širi informacija, in načina, kako se informacija spreminja na poti 
od oddajnika (pošiljatelja) do prejemnika. Koncept, po katerem poteka sprememba informacije, nas 
ne zanima detajlno, saj je cilj disertacije usmerjen v prepoznavanje izida reakcije iz prejete 
informacije, ne pa v dokazovanje parametrov, ki vplivajo na izid reakcije. V kontekstu analize 
odzivnosti (predstavnosti) nas zanima ekskluzivno učinek vložene in razumljene informacije.  
11  Vedenje je tipična karakteristika, s katero lahko opišemo sposobnost identifikacije in 
razumevanja informacije posameznika in s katero posameznik razpolaga v procesu oblikovanja 
predstavnosti, ki vodi v identifikacijo izida fenomena. 
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Atributi in idiolekt: v kontekstu naravnega jezika se nahaja značilnostni nabor atributov, ki 

oblikuje idiolekt NL. Posamezniki ali skupine vzpostavljajo dialog z značilnim jezikom, ki 

ga definiramo idiolekt (Ferenciku 2004).  

Sončnoznamenjska paradigma: identificirali in analizirali bomo sončnoznamenjsko 

paradigmo s perspektive potenciala, ki ga ponuja nabor atributov, značilnih za skupine, ki 

oblikujejo časovno vrsto. 

Značilnost dvanajstih skupin sončnoznamenjske paradigme: vedenjske lastnosti 

posameznikov predstavljajo opisi z atributi in so kot taki opisi konstrukta posameznika. 

Atributi, s katerimi opišemo vedenjske lastnosti profilov, so semantični primitivi, iz katerih 

lahko gradimo modele formalnih konceptov.  

Potencial promocijskih ukrepov: uporabnost možnosti napovedovanja vedenja za namene 

promocijskih ukrepov, ki se ponuja z naborom atributov astroparadigme, razporejenih v 

časovni vrsti, je utemeljena na pričakovanju, da se s poznavanjem kraja in časa rojstva 

posameznika oblikujejo informacije psihografskega profila.  

 

1.7.2 Razčlenitev znanstvenega vprašanja na splošno 

Ker je za značilne skupine združevalni idiolekt (nabor značilnih atributov) značilen, 

moramo navedeno definicijo, ki izhaja iz znanstvenega vprašanja, potrditi ali zavrniti na 

osnovi analize dialoga in izida vedenja, ki iz dialoga izvira.  

Informacija podana z naravnim jezikom, je semiotično oblikovana, zato je njen pomen 

lahko zavajajoč ali dvoumen (Eco 1976; Berger 2004). Dialog, ki deluje kot proces 

prenosa informacij, je značilen za vsako od značilnih skupin12. 

Težavo pa ontološko predstavljata definicija lokacije in obstajanja (eksistiranja) in 

epistemološki kriterij kakovosti izida informacije na relaciji med pošiljateljem in 

prejemnikom informacije. 

                                                                                                                                              
 
12 Trditev velja za definicije, v katerih je opis karakteristik posameznika podan denotativno, 
uporaba konotativnih oblik opisovanja pa je arbitrarna predvsem, če za opis profila uporabljamo 
trope jezika, na primer metafore (Mazzucchelli, 2000). 
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Propozicija funkcionalnega izida A2P nagnjenosti: iščemo rešitev za propozicijo, kot sledi: 

sunsign (SP)⊇An;	n∈{1…12}; An={γ,ψ,α,κ} ∧	Pn={γ,ψ,α,κ} (1) 

Ψ⊕Δ⊕Γ⊕Σ→An; (2) 

I(π)An⊕I(π)Pn→ (An∪Pn)→A2P (3) 

Propozicija nakazuje strukturo sončnoznamenjske paradigme (angl. sunsign) (SP), ki je 

oblikovana kot množica 12 značilnih skupin (An). Vsaki An pripada opis posameznika s 

specifičnimi atributi, ki so značilni za vsako značilno skupino (γ, ψ, α, κ), s katerimi so 

opisani: vedenje, kognitivne specifike in način dialoga na lokaciji (Propozicijski stavek 1).  

An lahko opišemo tudi kot kombinacijo delujočih dejavnikov (Δ, Γ, Σ, Ψ), kjer imamo 

pogoj, da je oblikovanje posameznika (pripadnega An) nakazano z značilnostmi (Ψ) 

psihografskega profila, na katerega delujejo faktorski kompleti (Δ) demografskih, (Γ) 

geografskih in (Σ) sociografskih spremenljivk, ki so tipično značilne (An) (Propozicijski 

stavek 2).  

Če tak opis (An) obstaja in ga definiramo s semantično pripadnimi atributi (γ, ψ, α, κ), 

potem za take semantične strukture obstaja oblika dialoga, ki jo lingvistično semiotično, 

semantično in pragmatično prepoznavamo po idiolektu, s katerim An oblikuje informacijo 

značilnega tipa (I(π)). Če taka informacija obstaja, potem definira relacijo med pripadniki 

semantično značilne skupine na tak način, da med njimi obstaja potencial združevanja. 

Element formulirane propozicije, označen s (π), je informacija za vse posameznike, ki 

nakazujejo izid A2P (Propozicijski stavek 3).  

Značilnost in idiolektičnost preverjamo z inferenco pripadnosti. Ena od možnosti, ki se 

nam ponuja, je opazovanje semantične podobnosti, ki jo opisujejo konceptne mreže, 

vzpostavljene med objekti (Wormuth in Becker 2004). A2P je definiran s korelacijo med 

objektoma An in Pn. An in Pn sta korelirana preko semantično podobnih atributov tako, da 

ustvarjata skupno unijo An=Pn àAn U Pn, ki jo pišemo kot nagnjenost (A2P).  

Inferenca povezovanja mora biti po definiciji, ki jo oblikujemo v raziskovalnem vprašanju, 

večja od naključja verjetnosti, ki presega več kot 50 % verjetnosti zadetka.  

 



Prijon, Egon. 2016. “PSG (Psiho-Socialni Genom) – Sončno znamenje natalnega 
horoskopa kot podlaga za promocijo v virtualnih omrežjih.” Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 

 34 

1.7.3 Definicija relacij na lokaciji in dialog  

Oblikovanje, širjenje in sprejemanje informacije so procesi, s katerimi opazujemo učinek 

informacije na posameznika na lokaciji.  

 

Slika 2.2 Definicija lokacije in dialog 

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2015) 

Graf prikazuje učinek informacije v kartezičnem prostoru. Če želimo definirati parametre 

učinka, moramo odgovoriti na vprašanja kdaj, kaj, kje, kdaj, kako in zakaj13. Učinek 

informacije, ki je rezultat prenosa informacije med objekti, je udejanjen s fenomenom. 

Pomen informacije je opisan z relacijo pomenca (angl. signifier) in pomena (angl. 

signified) (Saussure 1966). Če objekte definiramo kot kdo in kaj, po Peircu (1992) 

prepoznamo predstavnost (angl. representamen). Oblikovanje in prenos informacije sta 

udejanjena v prostoru in času14, zato je za odgovor na vprašanji kje in kdaj potrebno iskati 

v povezavi z definicijo dogodka ali vedenja, ki se udejanja v prostoru in času. Iz 

                                                
13 Če želimo odgovoriti na vprašanja kdo in kaj, praviloma odgovarjamo sočasno tudi še na 
vprašanja kje in kdaj. Logika take povezanosti je zapisana v povezanosti prostora s časom ter 
informacije, ki se v prostoru in času formira, oblikuje, prenaša in je izražena z relacijo akcija-
reakcija. Logika take trditve je zapisana v dejstvu, da se nastanek informacije izvaja po procesu 
koncepta (pomena) in obsega (vrednost, dimenzija) (intenzije in ekstenzije) ter vodi v oblikovanje 
predstavnosti (angl. representamen) (Peirce 1992). 
14 Prostor in čas sta definiciji lokacije po Descartesu. Kartezični prostor je tridimenzionalni fizični 
prostor, definiran s četrto dimenzijo, časom. 
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navedenega sledi, da je dogodek časovno definirana funkcija. Prostor obstaja izključno v 

definiranem času, zato je osnova za ontološki koncept, s katerim bomo definirali relacije 

med objekti v prostoru in času15. V definiciji relacije med prostorom in časom smo 

opazovali dogodek, ki nastaja kot relacija med objektoma v dialogu še s perspektive kako 

in zakaj. Povezava zaporedij odgovorov na vprašanja je logična tedaj, ko želimo opazovati 

vedenje posameznika ali skupine v družbi ali relacije med njimi, ki sledijo iz reakcije, na 

primer prejete informacije, kot odzivnost na akcijo, na primer oddane informacije.  

Lokacijo definiramo s spremenljivkami in z odgovori, ki jih dobimo na vprašanja (Singh, 

Mani in Pentland 2104, 1903–1910)16:  

A. Vprašanja, ki oblikujejo nabor (W6) neodvisnih spremenljivk:  

a. Kdo (Who) (w1) 

b. Kje (Where) (w2) 

c. Kdaj (When) (w3) 

B. Vprašanja, ki oblikujejo nabor odvisnih spremenljivk: 

a. Kaj (What) (w4) 

b. Kako (How) (w5) 

c. Zakaj (Why) (w6) 

Analiza parametrov od w1 do w6 zahteva opazovanje dveh tematik, s katerimi opisujemo 

fenomen dialoga, klasifikacije in izida fenomena:  

1. Opazovanje značilnosti, s katero lahko napovedujemo vedenje posameznika in 

produkta, katera smo definirali kot objekta.  

                                                
15 Definicije biti lahko opazujemo z različnih vidikov. Projekcija vedenja je povezana z intenzijo 
(namen) in ekstenzijo (prostor), ki ju lahko povezujemo z esenco (energijo) in eksistenco 
(prostorom). Povezovalna enačba je Einsteinova enačba E=mc2. Filozofija relacije je povezana z 
metafizičnim problemom ontološkega apriori argumenta (obstoja najvišje avtoritete). Ker 
argument presega predmet disertacije, bomo za pojasnjevanje vedenja uporabili informacijo (angl. 
representamen), ki jo v procesu dialoga (kaj) med objektoma (kdo) v prostoru (kje) in času (kdaj) 
sproži relacija med objektoma, s katero opišemo dinamični fenomen procesa akcije in reakcije. 
Problematika se nadalje povečuje v definiciji relacije razum–materija ali razum–telo (angl. mind-
matter, mind-body) (Dennett 1996; Chalmers 1990; Churchland 1985) in s sense-data problemom 
(Huemer 2011).  
16 V nadaljevanju disertacije se ukvarjamo s procesom, kako sprožena in prenešena informacija s 
pomočjo ustreznih medijev vpliva na reakcijo objekta na lokaciji, ki je z relacijo z drugim 
objektom v dialogu.  
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2. Opazovanje izida nagnjenosti, ki je lastna značilnosti in semantični podobnosti, ki 

izvira iz značilnosti obeh objektov, ki medsebojno vzpostavljata dialog.  

Za oblikovanje obeh izidov potrebujemo informacije o objektih, ki sodelujejo v procesu 

izida nagnjenosti in njihovem odnosu v procesu dialoga. Dodatno potrebujemo tudi 

vedenje o epistemologiji metode, po kateri se izvrši povezovanje med objekti. V najbolj 

temeljni zasnovi je opazovanje karakteristično za razumevanje odnosov med objekti, ki 

medsebojno vzpostavljajo dialog. Na primer značilnosti, ki oblikujejo vedenje objektov, 

informacije o učinku medija in informacije o jeziku, s katerim oblikujemo in širimo 

informacijo, ter o lokaciji, na kateri se izvrši širjenje informacije.  

Z odgovorom na tri ključna vprašanja:  

1. Kako obširna je informacija? (ekstenzija, vrednost, dimenzija) (angl. extension) 

2. Kako močna je informacija? (intenzija, pomen, koncept) (angl. intension) 

3. Kakšen je izid učinka informacije? (representamen, predstavnost, informacija) 

(angl. representamen) 

bomo pojasnili rezultat vnosa, obdelave in širjenja informacije ter izid udejanjene 

informacije, s katerim pojasnimo predstavnost in relacijo pomenec-pomen. Če je ekstenzija 

x intenzija = informacija in je informacija representamen (Peirce 1992), bomo iz dveh 

bistvenih podatkov o učinku informacije o prostoru (obseg (ekstenzija) in jakost 

(intenzija)) razumeli tudi, kakšen je podatek o objektih v prostoru. Če poznamo ekstenzijo 

in intenzijo objekta, poznamo tudi predstavnost (angl. representamen) objekta. Če 

poznamo predstavnost dveh objektov in med njima opazujemo prenos informacije, nam 

predstavnost objekta 1 in predstavnost objekta 2 opisujeta pomenec (angl. signifier) in 

pomen (angl. signified) (Saussure 1966) izida relacije med objektoma. Izid take relacije 

med objektoma je nagnjenost. Nagnjenost se pojavlja najmanj v treh oblikah, pozitivna, 

nevtralna in negativna, lahko pa tudi v variacijah, ki so eksplicitirane ekstrapolirane 

vrednosti treh osnovnih oblik; bolj pozitivna, manj pozitivna, nevtralna, bolj negativna, 

manj negativna. Taka definicija nam zato omogoči, da nominalne spremenljivke 

predstavnosti ordinaliziramo. Predstavnost tako ni več dihotoma. Objekta, opisana s 

spremenljivkami v ordinalizirani obliki z več kot tremi opisi relacij, sta definirana kot 

povezana z nagnjenostjo, ki ima mehko (angl. fuzzy) definicijo. Mehka relacija (Zadeh 

1994) je potem opisana nedihotomo.  
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Aktivnost (na primer sprožanje diskusije z NL ali semiotična vrednost simbola in 

multidmedijskega memeja) je semantično idiolekt, s katerim se razvija dialog. Slednjega 

opazujemo na družbenih omrežjih (SM) in spremljamo razvoj diskusije, kjer gre za 

nastajanje relacij pomenca–pomena. Izid diskusije je podobnost ali skladnost oz. 

konvergentnost v izidu diskurza kot pozitivna informacija ali obratno neskladnost in s tem 

tudi negativna informacija.  

V procesu dialoga, širjenja in povezovanja se oblikujejo relacije, ki jih najbolje opišemo s 

podobnostjo, z različnostjo ali (ne)skladnostjo in jih bomo poimenovali nagnjenost izida 

predstavnosti o objektu iz pridobljene in uporabljene informacije17. 

V nadaljevanju opazujemo ontologijo in epistemologijo analize fenomena: fenomen, ki je 

opisan z nabori skupin spremenljivk (A) in (B) v ustrezni časovni periodi po Husserlovi, 

Heideggerjevi in Merleau-Pontyjevi fenomenologiji (v Fernandez 2009, 17–27), bomo 

opazovali v prostoru in času, izvira pa iz interakcije med objekti. Interakcijo pojasnjujemo 

s tvorbo konceptnih mrež in jo opisujemo z informacijo o relaciji med objekti (Wormuth in 

Becker 2004; Bodendorf 2011). Fenomen opišemo z odgovori na vprašanja (A) in (B) s 

podatki iz Grafa 2, kjer spremenljivke definirajo lokacijo, čas, obliko, pomen, način in 

namen. Z opisom dobimo dovolj zanesljive približke, ki generirajo dovolj informacij za 

opis objektov in njihovih odnosov, ter informacije, ki se z relacijami izidejo, udejanjajo.  

Relacijo (odnos) bomo pojasnili z definicijo argumentov in atributov, ontologijo (obstoj) 

bomo definirali z opisom strukture objekta v prostoru in času (Noy in McGuiness 2001), 

epistemologijo (način pridobivanja informacije) pa bomo pojasnili z definicijo relacije med 

objektoma. Posebno pozornost bomo posvetili prav epistemologiji, ki je za mehke vede 

drugačna od znanstvenih ved (Feyerabend 1978; Kuhn 1970, 1–25; Popper 1959; Thagard 

                                                
17 Nagnjenost je izražena na različne načine; lahko je predstavljena kot relacija med posamezniki 
ali skupinami, asortativnost ali homofilnost (Zafarani, Abbasi in Liu 2014, 259–287), podobnost 
(Wang, Suri in Watts 2012), kot relacija med subjekti in objekti (Wormuh in Becker 2004) ali kot 
asociacija semantičnih podobnosti atributov (Asendorpf, Banse in Mücke 2002). Nagnjenost 
(povezanost posameznika in produkta) se spremeni v izid fenomena v določenih okoliščinah. Izid 
fenomena opišemo z na primer nakupom, oddajo podatkov, s sklenitvijo prijateljstva, zavezništva 
ali preprosto priključitvijo neki skupini, s katero posameznik ali objekt izmenjuje informacijo na 
način, ki je karakterističen za dialog med podobnimi posamezniki ali objekti (Asendorpf, Banse in 
Mücke 2002).  
 



Prijon, Egon. 2016. “PSG (Psiho-Socialni Genom) – Sončno znamenje natalnega 
horoskopa kot podlaga za promocijo v virtualnih omrežjih.” Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 

 38 

1978). V ontološkem pomenu je definicija lokacije podana kot skupek dogodkov, ki so 

medsebojno urejeni tako, da je izid opisan z relacijo med objekti v prostoru.  

Epistemologija znanja za astrologijo in sončnoznamenjsko paradigmo je hevristična. Po 

Popperjevi (1959) demarkacijski definiciji je epistemološkost informacije po 

sončnoznamenjski metodi arbitrarna. Po Kuhnovi (1970) definiciji zahteva epistemologija 

“mehkih ved” pristop, ki ni skladen s Popperjevo metodologijo definicije ved in 

klasifikacije ved in psevdoved. Izid informacije o predstavnosti posameznika pridobimo v 

mehkih vedah na osnovi poznavanja posameznikove pripadnosti značilni skupini.  

Atributi, ki so značilni za skupine sončnoznamenjske paradigme, so pridobljeni hevristično. 

Izvora atributov ni potrebno utemeljevati. Nadalje ni potrebno utemeljevati vrednosti 

atributov (Thaggard 1976). Po tej logiki zato tudi ni potrebno raziskovati epistemoloških 

vrednosti sončnoznamenjske paradigme. Izid nagnjenosti, ki je utemeljen na ontologiji 

semantične podobnosti atributov, s katerimi opišemo objekte v interakciji na družbenih 

omrežjih, bo, če se nagnjenost med objektoma izide s konvergenco, pozitivno relacijo med 

objekti potrdil. Potrditev konvergence je s tem tudi epistemološko sprejemljiva pod 

pogojem, da je statistično značilno potrjena. S tem bo potrjena tudi z demarkacijsko 

Popperjevo (1959) zahtevo, po kateri lahko metodologijo klasificiramo med znanstvene 

metodologije.  

Tehnike temeljne resnice (angl. ground truth) in zlatega pravila (angl. golden rule), ki jih 

uporabljamo v raziskavi, lahko prispevajo k razširitvi znanja o delovanju vedenja v 

okoliščinah, ki jih ni mogoče nadzorovati (Welinder in drugi 2010), torej na lokacijah, ki 

so stohastični (Lorenz v Motter in Campbell 2013, 27–33).  

Izidi interakcij, s katerimi pojasnimo lastnosti in vedenje, so znanstveno epistemološko 

arbitrarni, če so pridobljeni hevristično. V izidu relacij med objekti so lahko dihotomo, pa 

tudi modalno in mehko (angl. fuzzy) definirani. Dihotomi izidi so opredeljeni z dihotomim 

izidom (resnični = true in neresnični = false), medtem ko so modalno definirani mehko 

(pogojno resnični ali tautološki). Oba izida pojasnjujeta delež relacije in izida dialoga ali 

povezovanja med objekti. V primerih, ki jih bomo obravnavali, pa se bomo orientirali zgolj 

na dihotomo relacijo med objekti.  
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Fenomen bomo raziskovali:  

- fenomenološko,  

- sociološko,  

- psihološko, 

- lingvistično, dialog z uporabo NL. 

Alternativa, ki se ponuja s sončnoznamenjsko paradigmo, hevristično-holistično-iterativno 

metodo, združuje psihološki in sociološki nabor dejavnikov v skupni, ki jo lahko 

raziskujemo holistično.  

V nadaljevanju podajamo prikaz postopka raziskave z diagramom toka podatkov (DFD) 

(angl. data flow diagram). 

Zaporedja raziskave smo povzeli v diagramu, predstavljamo pa jih na spodnjem Grafu 3 

DFD raziskovalnega problema ter povzemamo kratek opis delovanja sheme:  

1. Analiza oblikovanja fenomena. Analiziramo izvor predstavnosti in izid fenomena.  

2. Psihološka in sociološka analiza: 

a. Psihološka forma in utemeljitev kognicije in vedenja. Analiziramo izvor 

kognitivnih značilnosti in vedenja, opisanega z lastnostmi posameznika. 

b. Sociološka analiza in vedenjske značilnosti skupin. Analiziramo izvor 

značilnosti, ki je značilna za relacije med pripadniki skupin s podobnimi ali 

z enakimi lastnostmi v skupini. 

c. Osebnost, družbene relacije, vpliv družbe na kognicijo in vedenje. 

Analiziramo lastnosti posameznika in relacije, ki jih posamezniki s 

specifičnimi lastnostmi uporabljajo za vzpostavljanje relacij. Povezujemo 

znanje o kognitivnih značilnostih posameznika in vedenje. Analiziramo 

stanja posameznika ter pojavnost valenčnih stanj posameznika. 

3. Analiza procesa dialoga med udeležencih v SM – analiza lokacije: 

a. Semiotična analiza NL splošno in simbolna semantika. Analiziramo 

semiotičnost informacije. Analiziramo semantično vrednost značilnega 

sporočila o produktu in posamezniku.  

b. Analiza projektov in metod za pojasnjevanje lokacije z lingvističnimi 

metodami. Iščemo možnosti analiziranja NL. Metainformacija o delovanju 
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NL je temelj za razumevanje vzpostavljanja dialoga med objekti, zato 

raziskujemo način, s katerim se ustvarjajo konceptne mreže. 

4. Analiza kanalov, po katerih se odvija dialog v okolju; omrežja, SM: 

a. Raziskave vedenja sodelujočih na družbenih omrežjih. Analiziramo vedenje 

s pomočjo metaanaliz družbenih omrežij. 

b. Analize grafov sodelujočih. Relacije med posamezniki (sodelujočimi v 

dialogu) opazujemo z vidika delovanja združevanja (asociativnosti), 

povezovanja na osnovi podobnosti (asortativnosti) in pod vplivom lokacije 

na vedenje posameznika. 

c. Analiza oblikovanja relacij na družbenih omrežjih. Analiziramo način 

oddajanja informacije, kako se prenaša in spreminja na lokaciji, kakšni 

parametri entropije vplivajo na njeno spremembo in kakšna je oblika 

prejemnikove zaznave. 

d. Identifikacija oblik relacij med posamezniki in produkti, s katerimi je 

definirana lokacija. Analiziramo lokacijo z vidika tvorbe konceptnih mrež, 

ki se vzpostavljajo med posamezniki in izdelki, opisanimi kot objekti s 

formalnimi koncepti in kot semantični primitivi.  

5. Alternativne metode pojasnjevanja lokacije; sončnoznamenjska paradigma 

(astroparadigma). Analiziramo pojav in vrednost semantičnih atributov, urejamo 

strukture značilnih skupin, ki jih paradigma predpisuje, in oblikujemo strukture 

atributov, ki pripadajo semantičnim primitivom, s katerimi so opisani objekti. 

6. Analiza promocijskih ukrepov, utemeljena na uporabi promocijskih ukrepov na 

družbenih omrežjih (SMM) (angl. social media marketing) (uporabna vrednost 

relacij med objekti): 

a. Splošno o promocijskih ukrepih. Analiziramo segmentacijo lokacije in 

objektov na lokaciji.  

b. Specifike promocijskih ukrepov na družbenih omrežjih (SM). Obdelujemo 

tehnike prenosa informacije in zajetja informacije. Opazujemo izid učinka 

informacije na izid fenomena koreliranosti objektov v procesu izida dialoga.  

c. Analiza konkretiziranih primerov uporabe sončnoznamenjske paradigme. 

Sončno znamenje je zbirka psiholoških in socioloških naborov, značilnih za posameznika. 

Trditev bomo preverjali v I. delu doktorske disertacije z analizo psiholoških modelov, 
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socioloških modelov in filozofskih (ontoloških) modelov, s katerimi so opisane 

karakteristike posameznika in lokacije. Doktorska disertacija se v skladu z opisom na 

diagramu v I. delu usmerja v raziskavo in ovrednotenje uporabnosti definicij značilnih 

skupin, ki so klasificirane v ciklično časovno vrsto sončnoznamenjske paradigme.  

S propozicijsko logiko bomo analizirali izide, ki jih bomo razvrstili in opisali v teoretični 

rešitvi problema v poglavju 3.1 Teoretična utemeljitev značilnosti nagnjenosti. Pomembne 

so za razumevanje relacij med objekti, s katerimi opisujemo parametre in atribute, s 

katerimi so oblikovani dejavniki, ki opisujejo procese med objektoma posameznik in 

produkt in se izidejo s fenomenom, na primer s predstavnostjo posameznika in z 

nagnjenostjo med posameznikom in produktom.  

Funkcionalnost diagrama je uporabna zaradi povezave, ki jo vidimo v I. in III. delu, kjer 

sledimo toku informacij, v katerem lastnosti ali kognitivno-vedenjske opise posameznikov 

(utemeljenih na psiholoških in socioloških karakteristikah) primerjamo s 

sončnoznamenjskim modelom psihe in povezavo med obema deloma iščemo utemeljeno 

na izidu fenomena afiniteta. Izid fenomena, ki projicira izid, opisan z lingvističnim 

modelom psihe, je ontološki logični model konstrukta z izidom v fenomenu nagnjenosti. 

Celoten model je zato holistično obravnavan, raziskava pa poteka dialektično na osnovi 

rekurzivnih primerjav med teorijami, v katerih imajo različni avtorji različne pristope 

analiziranja lokacije in osebnosti.  

Discipline smo povezovali multidimenzionalno na osnovi:  

- filozofske forme: 

o metafizičnega modela, 

o logično, 

o fenomenološko, 

o ontološko, 

o semiotično (lingvistično), 

- psihološko-sociološke forme: 

o analizo modelov psihe18, 

o analizo učinka psihografskega modela na sociografski model19, 

                                                
18 (TIP, TPB, NOA) (COI 2008; Darnton 2008; Gatersleben in Vlek 1998). 
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o analizo statičnega modela20, 

o analizo dinamičnega modela21, 

o analizo opcijskih modelov (molekularno-molarna teorija) (Becker, 1967), 

- matematične forme:  

o propozicijsko,  

o analitično. 

Predstavitev pomena opisa kognitivnih lastnosti z atributi, ki smo jih oblikovali v leksikon, 

utemeljen na sončnoznamenjski paradigmi, bomo sedaj opazovali z multidisciplinarnega 

vidika. Predstavo o fenomenu, ki smo jo analizirali v I. delu, in predloženi izid fenomena, 

kot ga ponuja sončnoznamenjska paradigma iz II. dela, sta si semantično podobna. 

Semantično podobnost opisujejo formati konstrukta, ki so opisani v zgornjem diagramu z 

modelom psihe.  

Lingvistična podlaga za opis lastnosti posameznika je primerna za opisovanje fenomena in 

je povzeta po ideji, ki je izvorno pripisana grškim filozofom, Leibnizu (18. stoletje) 

(Swieczkowska 2012, 45–62), Fregeju (Mares 2014), Wittgensteinu (1958), Russellu 

(Irvine 2015) in Chomskyjevemu (1975) delu.  

Dialektika, ki jo uporabljamo v razvoju modela PSG, je heterogena metoda procesa kritike, 

s katero oblikujemo specifičen in holističen princip raziskave, utemeljen na argumentiranju 

in kriticizmu (Sokratova metoda), uporabi kardinalnih oblik, s katerimi taksonomsko 

uredimo lokacijo in empirično prikazujemo rezultate (Aristotelova metoda), in metodo 

triadične forme teze-antiteze-sinteze, potencialno pripisane Heglu. Aristotelova metoda je 

teoretično-empirična metoda, zato jo deloma uporabljamo v teoretični zasnovi rešitve, 

deloma v empirični zasnovi in se vzajemno dopolnjujeta. Za predmet raziskave PSG je 

dialektika treh najpomembnejših struj v filozofiji strukturirana raziskovalna forma, ki nas 

vodi skozi rešitev težav prepletenosti faktorjev (angl. entanglement) (Von Neumann 1955). 

Kardinalne oblike, s katerimi opišemo lokacijo, so kvantitativne oblike definicije. 

                                                                                                                                              
19 (SDT, SIT, DIT, CAPS modeli) (Mischel in Shoda 1995, 246–268; Wood in Roberts 2006, 1482–
1496). 
20 (McCrae in Costa 1997; Allport in Odbert 1936; Eysenck 1967). 
21 (Corr in Mathews 2009; Mischel in Shoda 1995, 246–268). 
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Metodo PSG smo skušali opisati s propozicijsko logiko in z matematičnimi modeli, zaradi 

obsežnosti problematike pa smo zmanjševali kompleksnost opisov metod analize in se 

izogibali podrobnim opisom modelov. Zaradi kompleksnosti in multidimenzionalnosti 

problema kot tudi prepletajočih se disciplin v pojasnjevalnem načinu, s katerim smo 

definirali fenomen, smo se izognili preobsežni razčlenitvi tematike. 

Preden nadaljujemo z obravnavo povezanosti psihografskega dejavnika, utemeljenega na 

sončnoznamenjski paradigmi, in preden nadaljujemo z opisovanjem atributov, ki pripadajo 

značilnim skupinam, iz katerih je sestavljena sončnoznamenjska paradigma, moramo 

poznati metafizično definicijo kozmologije, ki je podlaga za razvoj astrologij 22 . 

Psihografski faktor, ki ga obravnavamo v kontekstu nabora inherentnih, prirojenih lastnosti 

in pridobljenih lastnosti, je opis psihe posameznika. Intrinzično-ekstrinzični nabor 

dejavnikov, s katerimi smo opisali vedenje posameznika, bomo uporabili za primerjavo z 

opisom posameznika, ki ga lahko umestimo v vsaj eno od značilnih skupin23. 

Z uporabo redukcionistične analize ločenega raziskovanja posameznega faktorja, ki je 

komponenta opisovanja posameznika, se soočimo s težavo poznavanja posameznikovega 

psihološkega stanja, ne pa tudi delovanja osebnosti kot celote. Potrditev te trditve najdemo 

v Leibnizovi (v Kulstad in Laurence, 2013) interpretaciji redukcionističnih metod 

raziskovanja. Iz navedenega razloga poteka analiza vedenja posameznika holistično24. 

Postavili smo mejo tolerance zadetka, nivo tveganja (α) (angl. significance level) na način, 

da zagotavlja statistično značilnost izida analitičnih postopkov α=0,05. Predstoječi nabor 

atributov uporabimo za testiranje delovanja sončnoznamenjske paradigme v praksi, saj 

                                                
22 Metafizična definicija kozmologije je predmet, ki smo ga obravnavali uvodoma in kasneje v 
poglavju alternativnih rešitev za definicijo lastnosti in vedenja posameznika v okviru Ptolemejske 
helenistične astrologije, podane v Tetrabiblosu (Ashmand 1822).  
23 Formatiranje psihe z intrinzično-ekstrinzičnimi teorijami (Kasser in Ryan 1993, 410-422; 1996, 
80-87; Corr in Matthews 2009). Intrinzično-ekstrinzični in eksterni so tisti faktorji, s katerimi 
opišemo mnenje, kar je tudi splošno prepričanje o neekskluzivno inherentni naravi oblikovanja 
splošnega mnenja (fenomena) (Varela 1996). Motivatorji so vplivi faktorjev z lokacije. Vplivnost 
na izid fenomena ima prispevek k trenutnemu izidu mnenja. Trditev nas zato vodi v tehnično 
definicijo problema fenomena, kot je na primer specifična problematika individualnega vidika 
lokacije, na primer qualia (Langridge 2006; Tye 2015).  
24 Leibniz nasprotuje ekskluzivnim mehanicistično opisanim modelom sveta (Kulstad in Laurence 
2013), zato redukcionizem za obravnavo vedenja na osnovi analize razumevanja informacije in 
posledično z evidenco obnašanja oz. vedenja posameznika vodi v vprašljive analitične rezultate, s 
katerimi opisujemo lastnosti posameznika. Navedeno trditev dokazujejo raziskave lastnosti 
profilov (Bratko in drugi 2013; Caprara in Cervone 2000). 
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kredibilnost vira nabora podatkov ni pomembna, če rezultat znanstveno dokažemo 

(Thagard 1978, 223–234), dokler je epistemološko sprejemljiva (Feyerabend 1978; Kuhn 

1970, 1–25)25. Če je ponovljiva, potem je tudi znanstveno dokazana (Popper 1959), 

pomembno pa je tudi, da je ni mogoče ponarediti (angl. falsifiable). Če znanstveno ni 

dokazljiva in če je neponovljiva, pa s tem še ni dokazano neveljavna.  

Unilateralne metode analize taksonomije urejenih sistemov in single-link metode analize, 

značilne za statistiko, niso vedno primerne za analizo astrologije (Seymour v Elko 1998). 

Poleg tega so mehke vede tudi epistemološko drugače strukturirane od matematičnih in 

drugih znanstvenih ved (Kuhn 1970), zato za definicijo znanstvene vrednosti znanja, ki 

izhaja z lokacije, opisane s prepletenimi dejavniki, Popperjeva metodologija ocene 

epistemološkosti ni ustrezna (Kuhn 1970, 1–25). Kot edino ustrezno za tovrstne raziskave 

lahko opredelimo mehko (angl. Fuzzy) metodologijo, ki je utemeljena na Bayesovih 

dinamičnih mrežah (Bodendorf 2011). Mehki postopki, ki izvirajo iz Kripkejeve (1963) 

metodologije modalne logike, nam pojasnijo izid vedenja, ker izvirajo iz dveh preprostih 

trditev, da z izpolnjenimi ali neizpolnjenimi pogoji še ni mogoče jasno opredeliti izida 

apriori.  

♢A2P↔︎¬⧠¬A2P; (za možne izide ni nujno, da so izpolnjeni vsi pogoji) 

⧠A2P↔︎¬♢¬A2P; (za potrditev ni nujno, da so izpolnjene vse možnosti) 

Discipline, s katerimi želimo pojasniti paradoksalne izide, se zato prepletajo in so opisane 

heterogeno z intradisciplinarnimi rešitvami 26 . Raziskovalni postopek, ki je izvajan 

dialektično, je še posebej pomemben, ko raziskujemo učinek dejavnikov, ki se generirajo 

na lokaciji, obremenjeni z entropijo (Shannon in Weaver 1964). Dialektika je nujna zaradi 

                                                
25 Sončnoznamenjska paradigma inferira lastnosti posameznika ali značilne skupine na podlagi 
zakonitosti, ki izvirajo iz astrološke paradigme. Za doktorsko disertacijo metodologija in njena 
topika (angl. subject-matter) nista zanimivi. Zanima pa nas, ali je opis sončnega znamenja z 
naborom atributov lahko dovolj natančen, da sta formalna koncepta (semantična primitiva) 
semantično skladna kot posledica uporabe nabora atributov, s katerimi opisujemo tako objekt kot 
posameznika. 
26 Trditev je skladna s Schroedingerjevim paradoksom, po katerem napoved pred zaključkom 
časovnega intervala ni dokončna z jasnim izidom fenomena (Bourgque 1997). Kripkejev (1963) 
napredek na področju intenzionalnosti in ekstenzionalnosti je dodatek modalne logike opisovanja 
form, kjer je uporaba večvalentnih sistemov in dialektike način, s katerim lahko bolje definiramo 
kompleksne forme jezikovnih struktur in smislov. Slednje bomo zasledili v dialogu in prenosu 
informacije na družbenih omrežjih.  
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specifike generiranja, prenosa, širjenja in sprejemanja informacije, ki izvira iz prepletenosti 

faktorjev. Reiteracija je v postopkih opisovanja izidov fenomena nujna, zaradi potrebe po 

pojasnjevanju vpliva “šuma” v različnih fazah analize, ki vpliva na izid informacije. Izid 

informacije, ki je istočasno tudi izid fenomena, se odraža z razumevanjem fenomena 

(Huemer 2011). Utemeljitev take trditve je povezana z delovanjem lokacije na 

posameznika in obratno, kot je na primer opazovanje fenomena v prvi in tretji osebi27. 

Posebne pozornosti in analize pa je potreben dialog z NL, pri čemer je posebnega pomena 

semiotična zavajajoča značilnost izražanja z NL (Eco 1976; Berger 2004). Kompleksnost 

opisov lastnosti posameznika definira kognitivno sposobnost interpretacije predstavnosti. 

Sončnoznamenjski model sposobnosti interpretacije fenomena posameznika opisujemo s 

kognitivno-afektno obliko atributov (valenčnimi formami) in sociografskimi dejavniki. 

Intrinzično-ekstrinzična definicija lastnosti posameznika – sončno znamenje (Lewis 2003; 

Aubier 1991) izhaja iz naborov opisov, ki predstavljajo atribute sončnega znamenja ΨAn 

∈ {γ, ψ, α, κ}. 

 

1.7.4 Pojasnjevanje lokacije in interakcij med objekti 

Promocijski ukrepi, ki bi bili napovedovalna metoda (lat. ex ante), morajo napovedljivost 

projicirati s čim višjo natančnostjo izida. Slednji opiše fenomen vedenja posameznika ali 

skupine. Golembiewski in McConkie (1975) dokazujeta nujnost prisotnosti družbenega 

dokaza in zaupanja v procesu mediacije izida ali interpretacije informacije28 v postopku 

prenosa informacije v realnih omrežjih. 

                                                
27 Izid fenomena, ki sledi iz kognicijskih lastnosti posameznika in smo ga utemeljili na časovni 
vrsti sončnoznamenjske paradigme in dinamični funkciji izida interpretacije informacije, ergo 
definicije fenomena, je v časovnem intervalu dinamična funkcija. Informacija, ki je sprejeta s 
kognitivnimi kapacitetami skupine, ki pripada časovni vrsti, deluje v nedorečenosti časovne 
opredelitve intervala (Downarowicz 2011). Ker je trenutek zaključka fenomena neopredeljiv 
funkcijski interval vse dotlej, dokler se ne spreminja več, velja trditev za identifikacijo izida 
fenomena Schroedingerjevega paradoksa (Brown in Yiftach 2014; Bourgque 1997). Izidi rezultatov 
so temu ustrezno variabilni.  
28 Raziskave kažejo, da je trend rudarjenja in analize velikih podatkov (angl. big data analysis) 
topika (Grobelnik 2012), s katero bo mogoče analizirati vedenje na lokacijah, na primer s 
sintaktičnimi iskalniki in semantičnimi iskalniki. Na družbenih omrežjih se nahaja potencial, ki ga 
bo potrebno še dodatno raziskati in s tem analizirati vedenje posameznika (Zafarani, Abbasi in Liu 
2014, 259–287). Ker je sintaktični iskalnik podlaga za pragmatični iskalnik, se trend big data 
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Odzivnost, ki jo lahko opišemo s povezovanjem, z nagnjenostjo in dialogom, z namenom 

prenosa informacije, lahko definiramo kot potencialno relevantno za analizo vedenja v 

prisotnosti informacije, s katero lokacija vpliva na posameznika (Singh, Mani in Petland 

2014, 1903–1910). V nadaljevanju doktorske disertacije bomo s formalno konceptno 

analizo ontološko strukturirali sončnoznamenjske atribute, značilnost in nagnjenost. Vse tri 

konceptne mreže opisujejo relacije med formalnimi koncepti, ki sodelujejo v procesu 

dialoga. Psihografske definicije formalnih konceptov (objektov) so utemeljene na atributih, 

specifičnih za vsak objekt. Če osebne lastnosti lahko opišemo z NL, smo opis tudi 

definirali z NL, katerega atributi opisujejo lastnosti posameznika 29 (Allport 1936). 

Opazovali smo učinkovitost petfaktorskega modela osebnosti (FFM) (angl. five-factor 

model personality) v praksi (Bratko in drugi 2013; Zager-Kocjan, Avsec in Bucik 2014).  

Kognitivno-vedenjske značilnosti so opisane z lastnostmi, s katerimi posameznik ali 

značilna skupina zaznava lokacijo in se na osnovi te zaznave odziva na aktivnost (Corr in 

Matthews 2009). Skladnost med objektoma, ki sledi iz nabora atributov (angl. bag-of-

words), je s periodičnostjo, ki je za znamenja značilna, podlaga za ugotavljanje 

semantičnega odnosa med objektoma.  

Semantična skladnost in nagnjenost: semantična skladnost objektov (na primer semantična 

primitiva posameznika in produkta, storitve ali dogodka) je nakazana na semantični 

podobnosti med objekti v skupini. Zanjo je značilna logična povezava, ki je utemeljena na 

semantični podobnosti med posameznikom (An) in produktom (Pn). Semantična 

podobnost je definicija, s katero opišemo izid, označen kot “nagnjenost”. Nagnjenost smo 

uvodoma opisali kot semantično skladne opise konceptnih mrež, ki se vzpostavijo med 

formalnimi koncepti (semantičnimi primitivi), opisanimi s podobnimi ali z enakimi atributi.  

Po modalni logiki se fenomen ne vzpostavlja že vnaprej samo zaradi obstoja semantične 

povezave, saj iz Kripkejeve logike (1963) sledi, da se vzpostavi (ali pa tudi ne) relacija v 

                                                                                                                                              
analysis vse bolj usmerja v analizo faktorskih kompleksov tudi s pomočjo Bayesovih mrež (Taylor, 
Schroeder in Meyer 2014). Slednje omogočajo zanesljivo napovedovanje izida skupnega trenda, 
utemeljenega na proksijevskih centrih aktivnosti (angl. proxy hub) in na osnovi analize grafov, s 
katero bo mogoče prepoznati trendovstvo in ki je uporabna za promocijski ukrep.  
29 Allporotva metodologija zbiranja podatkov o značilnosti, utemeljeni na lingvističnem modelu 
(angl. bag-of-words), je karakteristično povezana s petfaktorskim modelom FFM (Costa in McCrae 
1992). 
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primeru, ko zanjo niso izpolnjeni pogoji, ali pa se ne vzpostavi, tudi če so zanjo 

vzpostavljeni vsi pogoji.  

Izid v argumentu Lorenza in drugih (2011) pomeni, da se Shannonova in Weaverjeva 

(1964) trditev o entropičnosti informacije in Schroedingerjeva (v Brown in Yiftach 2014) 

trditev o nezmožnosti vnaprejšnje napovedi izida fenomena uresničujeta v praksi s 

paradoksom, ki ga opisuje Kripkejeva modalna logika (1963). Ker je dogodek umeščen v 

kartezična lokacija, je izid po modalni logiki nenapovedljiv, lahko pa izvira iz 

nezaključenega časovnega obdobja. Erodičnost vrst (Downarowicz 2011) omogoča 

napoved izida fenomena le pod pogojem, da je čas ustrezno definiran, časovna perioda pa 

dolga.  

Omenili smo nekatere problematike, ki vplivajo na kognitivna stanja in vedenje značilnih 

skupin ter na učinek zaključevanja fenomena30. Doktorska disertacija se v zasnovi le 

dotakne propozicijsko opisanih semantičnih struktur delovanja nagnjenosti. Enako bomo v 

doktorski disertaciji le kratko obravnavali moč formalne konceptne analize (angl. Formal 

concept analysis) (FCA)31. V empiričnem delu podajamo primer Formalne konceptne 

analize (FCA), ki jo v praksi uporabimo za strukturiranje informacije (sporočila) o 

produktu. 

  

1.7.5 Promocijski ukrepi na lokaciji  

Promocijski ukrepi, ki jih izvajamo na lokaciji, so utemeljeni na ideji, da lahko uspešno 

izvedemo aktivnost s pozitivnim izidom konverzije (na primer pozitiven izid nagnjenosti) 

na dva načina:  

- z naključnim izidom ali  

- s projekcijo pogojev, ki nakazujejo izid konverzije na osnovi poznavanja 

parametrov, s katerimi je opisana informacija utemeljena na uporabi specifičnih 

                                                
30 V nadaljevanju disertacije bomo opazovali še učinek odklonov (angl. bias) (Kahneman, Slovic in 
Tvesrsky 1974, 1124–1131) in vpliv odklonov (Dickson in Kelly 1985; Bandura 2001, 265–299; 
COI 2008), kognitivno disonanco (COI 2008), deskriptivne in injunktivne družbene norme 
(Cialdini 1991, 201–234).  
31 Formalna konceptna analiza (Wormuth in Becker 2004). 



Prijon, Egon. 2016. “PSG (Psiho-Socialni Genom) – Sončno znamenje natalnega 
horoskopa kot podlaga za promocijo v virtualnih omrežjih.” Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 

 48 

atributov in reakciji na informacijo, kot je na primer z odzivom lokacije ali 

posameznika na aktivnost, ki smo jo sprožili z informacijo.  

 

1.7.6 Razčlenitev pomena atributa, objekta, značilnosti in informacije v dialogu 

Opisni atributi so značilni za skupino in relacije, ki se oblikujejo med pripadniki skupine in 

opisujejo tudi interakcije, ki nakazujejo nagnjenost. Če je nagnjenost konvergentna in 

pozitivna, nastajajo med formalnimi koncepti mreže (Wormuth in Becker, 2004), ki 

opišejo vrednost in obliko objekta v relaciji do drugega objekta v prostoru in času.  

S poznavanjem atributov, ki opišejo objekt in relacijo v prostoru in času, poznamo še 

konstrukt (formalni koncept in vedenje) osebe na lokaciji (družbi), njene sposobnosti 

(kognicijo), relacije (konceptne mreže) z lokacijo in njeno sposobnost projiciranja relacije 

z ekstrapoliranjem informacije o vedenju posameznika z izidom v nagnjenosti, ki jo 

vzpostavlja z objekti na osnovi podobnosti v skupini. 

Za klasične promocijske ukrepe velja, da projekcijo vedenja skupine utemeljujejo na 

poznavanju atributov vedenjskega profila (Ψ) in atributov, s katerimi je opisan Ψ (na 

primer z γ, ψ, α, κ), ter lokacijskih in kulturnih dejavnikov (Δ, Γ, Σ). Na podlagi slednjega 

lahko oblikujemo učinkovit promocijski ukrep, ki je boljši od promocijskih ukrepov široke 

potrošnje, ki temelji na samo Δ, Γ, Σ dejavnikih. Navedena trditev temelji na argumentih, 

po katerih lahko segmentiramo populacijo, ki ji namenjamo promocijske aktivnosti, kot so 

priložnosti, pogostost uporabe, pripadnost blagovni znamki, uporabniški status, navade za 

izbiro ciljne skupine, demografskega, geografskega in sociografskega dejavnika (Pickton 

in Broderick 2005; Armstrong in Kotler 2005; Gunter in Furnham 1992).  

Za ciljane promocijske ukrepe (angl. one-to-one marketing) bomo uporabili psihografski 

dejavnik, ki bo zadovoljil pogoj za nastanek nagnjenosti (A2P), s katerim lahko 

utemeljimo promocijske ukrepe na osnovi osebnega profila posameznika. Kognitivni 

odkloni vplivajo na izid fenomena, saj vplivajo na kognitivne sposobnosti posameznikov 

(Kahneman, Slovic in Tvesrsky 1974, 1124–1131), tako da je definicija kognitivnega 

stanja (Bandura 2001, 265–299) in afekta (Mischel in Shoda 1995, 246–268) lahko pod 

vplivom delovanja kognitivnih odklonov različna od pričakovane.  
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1.8 Različni pristopi analiziranja lokacije in osebnosti 

Iz DFD na Sliki 3 je razvidno, da je analiza problematike fenomena povezana z različnimi 

disciplinami, ki jih bomo v nadaljevanju podrobneje razčlenili.  

 

1.8.1 Filozofski pristop, interpretacija fenomena in izid vedenja 

Uvodoma smo omenili, da je filozofski nivo raziskave utemeljen na ontologiji, 

fenomenologiji, epistemologiji, logiki in lingvistiki. Za interpretacijo nagnjenosti je 

ključnega pomena fenomen, na osnovi katerega je utemeljen koncept raziskave. 

Problematika mehanicističnega raziskovanja fenomena nagnjenost, ki smo ga utemeljili na 

sončnoznamenjski paradigmi, je utemeljena v Leibnizovem razmisleku (v Kulstad in 

Laurence 2013):  

“Obiskovalec, ki bi vstopil v stroj, v njem ne bi opazil ničesar, razen 

karakteristik delov in relacij med deli. Nobenega pojasnila ali percepcije ali 

zavesti ne bi bilo mogoče izslediti iz takega konglomerata. Celo zelo 

kompleksen ustroj notranjega delovanja stroja ne bi pojasnil, ali so opazovani 

notranji ustroji stroja delovanje zavesti bitja. Torej je materializem zgrešen, 

saj ne obstaja način, da bi s čisto mehanicističnim principom pojasnili 

fenomen zavesti.”  

Holistični pristop je eden od načinov obravnave kompleksnosti vedenja. Kompleksnost 

vedenja je pojasnjena tudi s prepletenostjo faktorjev, ki vplivajo na izid vedenja. 

Razgradnja konstrukta po intrinzično-ekstrinzični formi je povezana z vplivi, ki izvirajo iz 

nativistično-empiricistično definiranega vedenja (Burnett 2008; Corr in Matthews 2009).  

Fenomenološka problematika je opis fenomena, ki se pojavlja na primer z razlago qualie 

(Dennett 1996). Leibnizov vidik fenomena ni ekskluzivno mehanicističen, Chomskyjev 

pogled (1975) je lingvističen, Bandurin pogled (2001) je sociološki, Adlerjev (1937) je 

prioritarno inherentni, Freudov je egovsko usmerjen, Jungov (1977) pa izvira iz 

konceptualizacije kolektivne nezavednosti, sinhronizacije in je zapisan z arhetipskimi 

formati (Ewen 2010, 1–8).  
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Fenomen, ki ga posameznik zaznava subjektivno, je značilen za tradicionalno 

fenomenološko paradigmo (Husserl, Heidegger in Merleau-Ponty v Fernandez 2009, 17–

27). V kompleksnosti intrinzično-ekstrinzičnih metod interpretacije osebnosti posameznika 

(Burnett 2008; Corr in Matthews 2009), učinkov faktorjev ali Avicennovih nativističnih 

razlag (v Lagerlund 2010) in eksternih (Psillos in Curd 2010, 129–138), s Kantovim 

modelom predstavljenih struktur (Samet 2008), je izid fenomena relativen in se po tej 

trditvi lahko razlikuje in pridobiva oblike, ki niso unikatne in identične za vsakega 

posameznika (Langdridge 2006; Tye 2015). Ker je kognicija (Bandura 1986; Nahata 2012) 

nujna in specifična za posameznika v postopku formatiranja fenomena in je osnovna 

komponenta psihografskega profila posameznika, je cilj analize v doktorski disertaciji 

namenjen prepoznavanju kognitivnih lastnosti posameznika. Upoštevati je potrebno, da 

poleg inherentnih informacij o konstruktu potrebujemo tudi podatke o učinku zunanjih 

dejavnikov na inherentne (intrinzično-ekstrinzične) dejavnike.  

Impulzi z lokacije, na primer učinek medija na posameznika v procesu oblikovanja 

fenomena v procesih odločanja (Bandura 2001, 265–299), ustvarjajo nov nabor entropičnih 

stanj dejavnikov, ki vplivajo na posameznika. Slednje lahko pojasnimo z delovanjem psihe 

v strukturiranem odločanju na osnovi vpliva modrosti množic, imenovane Wisdom of 

Crowds (WOC) (Surowiecky 2004), na izid odločanja posameznika. Družba, ki deluje na 

posameznike, je najmočnejši argument za interpretacijo splošne modrosti (Lorenz in drugi 

2011). Izid odločanja na družbenih skupinah je povezan še z močnimi vezmi (Granoveter 

1973, 1360–1380), ki prevladujejo in nadvladujejo osebno mnenje (COI 2008), vendar ne 

ekskluzivno32.  

Fenomen pomeni izid, ki nakazuje lokacijo (npr. javno mnenje) in ga sprožajo mnenja 

posameznikov v družbi ali informacije, ki jih prenašajo mediji. 

Izid fenomena je podrejen delovanju prepletenih dejavnikov in je povezan z izidom 

fenomena v stohastičnih projektih teorije kaosa (glej Motter in Campbell 2013)33. Yang in 

Ko (2011) opažata izvor entropije v postopku primerjave entitet in predikatov z dialogom 

na lokaciji SM. Entropija je posledica podatkovne in posledično informacijske 

                                                
32 Faktorji odločanja o izidu fenomena (na primer predstavnost) so lahko iz navedenih razlogov 
izjemno vplivni in lahko, a ne ekskluzivno in avtomatično, nadvladajo psihografske faktorje. 
33 Kaotičnost lokacije je posledica entropije, ki se razvije z dialogom in s prenosom informacije 
(Ornstein in Weiss 1993; Downarowicz 2011; Shannon 1948; Motter in Campbell 2013, 27–33). 
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kompleksnosti, s katero opišemo lokacijo in dejavnike (Thelwall in drugi 2010). 

Predstavnost in posledično izid fenomena povečuje kompleksnost analize, obdelavo 

informacij in je interpretacija kognitivnih sposobnosti posameznika (Langdridge 2006; Tye 

2015; Wittgenstein 1958). Parametri, ki nakazujejo izid fenomena, lahko vsebujejo 

pomanjkljive ali presežne nabore informacij. Pomen te trditve najdemo v procesih, po 

katerih se oblikuje mnenje (npr. izid fenomena), ali v prisotnosti različnih oblik odklonov 

(npr. kognicijskih, medijskih, družbenih) ali iz predpostavke, da posameznik oblikuje 

predstavnost v obliki fenomena, ki izhaja kot rezultat cirkularnih referenc, in po postopkih, 

ki so obremenjeni z relacijami v cirkularnosti razmišljanja (lat. circulus in probando) 

(Dowden 2003)34. V takih primerih se soočimo z reaktivnostjo, ki sledi aktivnosti in je v 

procesu definicije izida ali fenomena povezana še z definicijo določevanja pripadnosti 

posameznika značilni skupini. Huemer (2011) analizira smisle, ki izhajajo iz interpretacije 

podatkov na relaciji čut–podatek (angl. Sense-data), in kaže na epistemološko vrednost 

interpretacije informacije s fenomenološko podlago35. 

V nadaljevanju podajamo model vedenja in postopke, po katerih ga bomo analizirali.  

  

                                                
34  Cirkularne reference ponujajo izide, ki temeljijo na iskanju rešitve, ki je zasnovana na 
pričakovanem rezultatu, neustreznem zbiranju podatkov ali vplivu lokacije, ki izkrivlja realnost.  
35 Vplivnost faktorjev se kaže v težavnosti izida napovedi odločitve in adaptivnosti (Goldberg in 
Rosolack 1994; McCrae and Costa 1985) ter kapacitete kognitivnih karakteristik, ki jih premore 
posameznik (Corr in Matthews 2009), in časovnega intervala, v katerem je fenomen percepiran ali 
opazovan, ter sledi Husserlovi, Heideggerjevi in Merleau-Pontyjevi fenomenologiji (Fernandez 
2009, 17–27). 
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Slika 2.3 Intuitivni model vedenja  

 
Vir: Prijon, lastna raziskava (2015) 

Model, predstavljen na Sliki 4, povezuje filozofijo, sociologijo in psihologijo36. Na podlagi 

modela lahko vedenje, ki ga predstavljamo kot spremembo valenčnih stanj, poenostavljeno 

pojasnimo kot učinek dialoga z uporabo naravnega jezika med objekti ter izid vpliva 

dejavnikov lokacije in osebnih lastnosti, ki jih ima posameznik, opažamo kot izid vedenja 

posameznika. Iz modela, ki predstavlja lokacijo, v kateri se izvrši prenos informacij, lahko 

s filozofskimi pristopi (npr. pojasnjevanja fenomena z vidika intrinzično-ekstrinzične 

relacije ter učinki dialoga, ki vplivajo na izid predstavnosti) uporabimo lingvistiko in 

ontologijo za oblikovanje predstavnosti, ki je utemeljena na relacijah in dialogu. Vedenje 

je v tem modelu skupek psiholoških, socioloških in komunikoloških dejavnikov, ki 

predstavljajo parametre, iz katerih nastaja znanje (vedenje). Epistemološko je 

verodostojnost pridobljenega znanja, s katerim posameznik oblikuje lastno predstavo o 

fenomenu na navedeni način, opisana kot postopek pridobivanja znanja v okviru mehkih 

ved, v katerih pa je pojasnjeno le omejeno število parametrov in medsebojnih učinkov 

                                                
36 Ordinatno os diagrama pojasnjujejo parametri intrinzičnih dejavnikov (psihološki del človeškega 
vedenja), abscisno os pojasnjujejo ekstrinzični parametri (sociološki vpliv oziroma vpliv lokacije 
na posameznika), vedenje posameznika pa poenostavljeno prikažemo v valenčnih stanjih kognicije 
(angl. cold) in afekta (angl. hot).  
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parametrov na izid vedenja. Vedenje ali predstavnost posameznika je v mnogih vidikih še 

neraziskano področje. Predstavnost, denimo miselni vzorci, so na primer po lingvistični 

metodologiji opisani z naravnim jezikom (Wittgenstein 1958; Chomsky 1975). Slednja je 

le ena izmed teorij, ki opisujejo problematiko raziskovanja fenomena in izid predstavnosti, 

iz navedenega pa tudi vedenje posameznika37. 

Individualni način interpretacije izida fenomena, ki jih definira časovni interval, različni 

avtorji podpirajo z različnimi argumenti, ki so podani: 

- z relativnostjo delovanja lokacije (Holton in Elkana 1997, 97),  

- s Schroedingerjevim paradoksom38 izida fenomena (Brown in Yiftach 2014), 

- z nedoločljivostjo (angl. indeterminacy) dogodka, fenomena, ki je najprimernejši 

izraz za opis okoliščin, ki definirajo opise epistemoloških omejitev ontoloških 

relacij, katere uporabljamo za opis okoliščin, ki so značilna za sociološko okolje, in 

je princip, ki ga omejuje človeško znanje, opisano ontološko in epistemološko 

(Barad 2011). 

Ena izmed pomembnejših oblik opazovanja fenomena, pa je tista, ki jo označujejo Husserl, 

Heidegger in Merleau-Ponty (v Fernandez 2009, 17–27).  

Fenomen bomo povezali s problematikami dialoga (semiotičnost jezika, semantičnost in 

latentna semantičnost jezika, pragmatičnost jezika itn.) (Eco 1976; Berger 2004). Fenomen, 

opisan s promocijskimi ukrepi, služi tudi za ustvarjanje zavajajoče informacije (upravljanje 

in prilagajanje informacije okoliščinam, zgodbe, simulakra) (Bandura 2001, 265–299; 

McQuaile 2000, 799 id v FES 2014, 32–68) in propagando (Bernays 1928).  

                                                
37  Prikazani model je sicer poenostavljen in združuje večdimenzionalni model, ki smo mu 
zmanjšali število dimenzij in ga prikazali kot dvodimenzionalni skupni vektorski prostor številnih 
parametrov, s katerimi pojasnimo lokacijo, v kateri posameznik in produkt vzpostavljata dialog, ter 
vpliv parametrov, ki vodijo v izid fenomena. 
38 Schroedingerjev paradoks je miselni eksperiment, s katerim je opis kvantnomehanske teorije 
definicije lokacije vprašljiv. Obenem je paradoks ustrezen za analizo izida dogodka. Paradoks 
analizira Bohr-Heisenbergovo superpozicijsko teorijo. Paradoks lahko opišemo s stohastičnostjo 
prepletenih faktorjev, ki na lokaciji delujejo entropično, z informacijo, s katero smo opisali 
okoliščine nastajanja in posledično izida fenomena (Motter in Campbell 2013, 27–33). Entropija po 
Shannonu in Weaverju (1964) izvira iz razpoložljivosti informacije.  
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Dinamičnost lokacije in semiotičnost dialoga NL vplivata na dinamičnost odločanja, 

posledično pa tudi na oblikovanje funkcije, s katero interpretiramo fenomen in vedenje 

posameznika (Berger 2004).  

V poglavju o lingvistiki bomo raziskali osnovne težave, ki povezujejo stohastičnost in 

entropičnost NL in izid fenomena, kjer je NL nabor pravil na nivoju splošnega jezika in ta 

pravila predstavljajo norme, ki vodijo namere družbenega vedenja (Dummett 1986, 473).  

 

1.8.2 Sociološki pristop in sociološko-kulturološka analiza vplivov na vedenje 

Sociološki pristop opazovanja fenomena izvajamo še pred psihološkim opazovanjem 

fenomena. Razlog za tako zaporedje so relacije in prepletenost dogodkov, ki jih opišemo s 

faktorji Δ, Γ, Σ, Ψ in faktorji lokacije. Ψ v interpretaciji lokacije pomeni parcialne 

informacije, ki se neposredno nanašajo na inherentnost strukture psihe, s katero 

posameznik opravi interpretacijo lokacije v prvi osebi, kognitivne značilnosti, s katerimi 

posameznik interpretira fenomen oziroma po katerih je prepoznavno njegovo vedenje.  

V nadaljevanju navajamo vzorce teorij, po katerih se oblikujejo osebnosti. Zaradi 

pomanjkanja prostora smo se omejili na majhno število raziskovanih teorij. Namen 

doktorske disertacije ni analiza obstoječih teorij, temveč usmeritev v kompleksnost 

problematike, ki spremlja mehanicistični pristop razlage fenomena: 

A. Paradigma dinamičnega interakcionizma (PDI) (angl. Dynamic interactionism 

paradigm) (Magnusson 1990, 193–222). Predpostavka PDI je, da je osebnost na 

lokaciji relativno stabilna skozi krajša obdobja (npr. nekaj tednov) in da se skozi 

daljša časovna obdobja (npr. v mesecih, letih) spreminja (Asendorpf in Wilpers 

1998, 1531–1544).  

B. Costa in McCrae (1992) v hipotezi kalupljenja (angl. plaster hypotesis) menita, da 

je osebnost izdelana do 30. leta, empirični dokazi pa kažejo, da se osebnost 

spreminja tudi v obdobju odraslosti in nanjo vpliva socializacija v obdobju, ko se 

posameznik že vključuje v družbo, ter dejavniki, ki se pojavijo v tem obdobju 

socializacije (npr. delo, stres, družbena podpora, ki spreminjajo osebnost, itd.) (Van 

Aken in drugi 2006, 497–513). Na podoben način vplivajo tudi družinske 
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spremembe, prevladovanje moških ali ženskih lastnosti itd. (Roberts, Helson in 

Klohnen 2002, 79–102). 

C. Teorija družbene investicije (SIT) (angl. Social Investment Theory), ki opisuje 

vpliv družbenih relacij na spremembo osebnosti v obdobju odraslosti, z 

opazovanjem in obrazložitvijo, zakaj ne obstajajo zgolj spremembe na 

individualnem nivoju osebnosti (skozi interpersonalne transakcije), temveč tudi 

konsistentne spremembe na pomenskem nivoju (angl. mean-level changes). Wood 

in Roberts (2006, 1482–1496) ugotavljata, da odrasli posamezniki postajajo s 

časom bolj emocionalno stabilni in vestni.  

Ob tem pa je ključno izpostaviti pomen kulturnih vplivov na osebne značilnosti 

posameznika in na dejavnike, s katerimi opišemo osebne značilnosti posameznika. Pomen 

je povezan z relacijo: močnejše, kot so osebne značilnosti, manjši je vpliv lokacije na 

spremembo osebnosti (Helson, Jones in Kwan 2002, 752–766). V tem kontekstu je 

dejavnik sprejemljivosti (angl. agreeableness) še posebej pomemben (Graziano 1994, 339–

354). Ko govorimo o vplivu kulture, ne smemo spregledati vpliva medijev na osebnost. V 

delu Propaganda Bernays (1928) analizira učinek promocije na posameznika. Bandura 

(2001, 265–299) raziskuje vpliv medijev na posameznika in opazuje učinek medijev na 

osnovi družbeno kognicijske teorije (SCT) in definira odziv posameznika z 

metakognitivnimi aktivnostmi, s praktičnim preverjanjem, skupinskim preverjanjem, z 

družbenim preverjanjem in logičnim preverjanjem. Ob tem definira lokacijo in preverjanje 

s pozornostmi, z retencijskimi, vedenjskimi in motivacijskimi procesi, s katerimi želi 

učinkovito pojasniti dogodke in izide odločitve. Tako se pojavlja učinek medijev v obliki 

funkcij (po McQuaillu 2000 v FES 2014, 32–68):  

- informiranja,  

- ustvarjanja javnosti, � 

- artikulacije, � 

- posredovanja, � 

- kompenzacije, � 

- kompleksnosti, � 

- tematiziranja/selekcije/strukturiranja, � 

- kritike in nadzora, � 
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- socializacije, � 

- izobraževanja in vzgoje, � 

- integracije, � 

- rekreacije in zabave, � 

- reklame, ko je namenjena gospodarskim sistemom. � 

Dinamika odločanja je podrejena številnim dejavnikom, ki se medsebojno prepletajo in 

krožijo v referenčnih aktivnostih, kar se potencialno lahko zaključuje v 

samoreferenčnosti39.  

V prejšnjem odstavku smo navajali, da dinamika odločanja sledi iz različnih dejavnikov. 

Geard in Bullock (2009) dinamiko odločanja, ki ima karakteristike dinamike mnenja, 

opisujeta kot prehod med statusi mnenj, dinamiko pa kot prehod med mnenji. Mnenja se 

lahko spreminjajo skladno s pravili ali z bolj kompleksno omejenim zaupanjem, kjer lahko 

posamezniki predstavljajo konstanten in negotov nivo in vpliv, ki lahko prekriva mnenjske 

regije (Castellano, Fortunato in Loreto 2007). V osnovnih oblikah dinamike mnenja 

pozicije mnenjskega spektra določajo (ne)stabilnost vedenja v prisotnosti zunanjih vplivov 

oz. motenj (vpliv medijev), posameznikov status ali tipologijo grafov, ki opisujejo osebna 

omrežja, v katerih je posameznik povezan z družbo (kompletnost, naravna razvejanost 

grafa, naključnost rasti grafa) (angl. scalefree) (Amblard in Jager 2008).  

Ob tem je nujno omeniti tudi fenomen kulturne revolucije (Axelrodov 1997) kot 

paradigmatski model kulture posameznika. Slednji je sestavljen iz vektorjev, diskretno 

vrednotenih osebnih značilnosti (angl. personal traits), kjer časovna funkcija vpliva na 

interaktivnost med posamezniki. Slednja se spreminja tako, da nastajajo regije kulturne 

konvergentnosti (koherentne mentalne forme (Thagard 2006)) z usmerjenostjo v 

oblikovanje pozitivnih vezi na družbenih grafih (Moreno 1989), ki jih omejujejo kulturne 

prepreke (npr. mejne skupnosti brez kulturnega profila in vpliva). Axelrod (1997) zaznava 

                                                
39 Samoreferenčnost kot cirkulatorna referenčnost (lat. circulus in probando) (Dowden 2003) v 
procesu kreiranja Bayesovih mrež lahko iz navedenih razlogov vodi v tavtologijo ali 
kontradiktornost apriori. Samoreferenčnost se nahaja v cirkularni referenci (Huemer 2011). Zaradi 
cirkulatornosti nujno potrebujemo argument (lat. reductio ad absurdum) (Cole 2015), da lahko 
neizpodbitno dokažemo koreliranost parametrov v regresijskem modelu.  
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prekrivanje mnenj v kulturni evoluciji in tipično definiranost mnenja kot skalarne vrednosti 

spremenljivke, medtem ko so kulture karakteristike vektorski opisi profilov.  

Nagnjenost, ki jo implicitno ponazarja tudi Levittova (1980, 83–91) definicija z 

izpolnitvijo pričakovanja in izpolnjevanjem nivoja zadovoljstva, se izide z verjetnostjo, ki 

jo na lokaciji SM prepoznamo kot učinek proksijev (sidro (angl. anchor)), vplivnikov (angl. 

influencer), učinkovitih centrov aktivnosti (angl. hub), oblikovalcev mnenja, 

strokovnjakov (angl. opinion leader), centraliziranosti (angl. centrality) in centralizacije 

(angl. centralization) (Zafarani, Abasi in Liu 2014, 259–287). Izid vedenja je definiran z 

obliko najverjetnejšega izida, ki se običajno pojavlja v obliki skupinskega mnenja, če za 

individualno mnenje ne obstaja vplivna informacija ali vplivni posamezniki, ki so 

razdeljeni v skupine po tradicionalni logiki (zakonodajni, institucionalni, medijski, 

kulturni, socialni) ali preko novih vplivnikov (angl. traffic driver influencers, bloggers) 

(Womma 2008; Gillin 2007). Na oblikovanje izida vplivajo motivatorji, katerim 

pripisujemo učinek z lastnostmi, ki bi jih sicer lahko opisali hladno (angl. cold) kognitivno 

ali vroče (angl. hot) afektivno oz. kot odnos med kognicijo in afektom (Ochsner in Gross 

2008).  

V doktorski disertaciji smo upoštevali, da je kognicija ključni, ne pa tudi edini dejavnik, ki 

vpliva na izid vedenja posameznika. V poglavju o identifikaciji fenomena smo ugotovili, 

da je princip izbire izida prilagojen trenutni obliki percepcije, analiza fenomena pa ne more 

biti unikatno kvantitativno definirana, saj je opis fenomena kvalitativno definiran (Giorgi 

2009). Mnenje, ki je lahko forma fenomena, je povezano z izidom interpretacije. 

Asociacije med osebnostjo, osebno sposobnostjo izvajanja (performanso) dejavnosti in 

posameznikovimi razlikami v kogniciji so pogosto nestabilne in občutljive na dejavnike, s 

katerimi so pojasnjene spremembe (Corr in Matthews 2009), ali so na splošno definirane z 

motivatorjem in kognicijo (Bickhard 2002). Vpliv motivacije s parametri (inhibitorji, 

pospeševalci – katalizatorji) in učinek slednjih na kognicijo zaznava Koelega (1992, 239–

258) kot občasen, izjemno nizek efekt, s katerimi vplivajo dejavniki na odločanje 

posameznika. Slednjemu pripisujemo vrednost mnenja in je zato podrejeno učinku 

kompleksa prepletenih faktorjev.  

Kognitivne teorije osebnosti povezujejo lastnosti s konstrukti (Eysenck 1967), raziskovalni 

namen kognitvinih teorij pa je usmerjen v opazovanje relacije med osebnostjo in osebnimi 
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razlikami v modulih, ki so namenjeni reševanju množičnih parametričnih težav in 

prispevajo k razumevanju kognitivne arhitekture oz. opazovanju osebnosti in performanse 

(povezave med obema faktorjema, ki tvorita relacijo) (Matthews in Gilliland 1999, 583–

626), ter v opazovanje in s tem v vstop v kognitivno psihologijo, kjer virtualno kognitivno 

arhitekturo opazujemo ločeno od nevralne (Ortony, Norman in Revelle 2005). Osebnostne 

razlike v pozornosti, spominu ali kognitivnih funkcijah so zanimive za opazovanje 

atributov osebnostnih lastnosti (Corr in Matthews 2009). 

V nadaljevanju podajamo nekaj poenostavljenih modelov delovanja lokacije ter odnosa 

med lokacijo in posameznikom. Taki so na primer:  

- implicitni Parsonsov (1968, 135–160) model gonilnikov (angl. driverjev) in AGIL 

shema (Parsons, 1968), ki je ustrezna za pojasnjevanje delovanja lokacije,  

- Bourdierov (1986) model kapitalov, 

- Granovetrov (1973, 1360–1380) model šibkih in močnih vezi. 

V nadaljevanju podajamo še nekaj specifičnih modelov: 

- Ajzenov (1991) načrtovani vedenjski model (TPB) (angl. Theory of Planned 

Behavior). 

- Namenskostni model (angl. intention model), teorija interpersonalnega vedenja, ki 

vključuje namenskostni model z navadami (angl. habit) in potrebe, priložnosti in 

sposobnosti (angl. ability) (Darnton 2008). 

- Triandisov interpersonalno vedenjski model (TIB) (angl. Theory of Interpersonal 

behavior) vključuje TPB dejavnike, ki so nujni za razumevanje vedenja, dodatno pa 

vključuje emocije in družbene dejavnike, pri čemer med navadami, namerami in 

olajšanjem Triandis prepoznava navade kot najmočnejši dejavnik. Večkrat, kot se 

navada ponovi, tem bolj je samodejna in manj zavestna (angl. deliberative) 

(Darnton 2008). 

- Model priložnostnih potreb in sposobnosti (NOA) (angl. Needs-Oppostunities-

Abilities) kot model potrošniškega vedenja, ki vključuje dejavnike lokacije 

(Gatersleben in Vlek 1998). Sestavlja ga namenskostni model, ki se odziva na 

vplive dejavnikov lokacije. Na osebnostnem nivoju se motivacija oblikuje skozi 

namen, ki ga vodijo potrebe in priložnosti, ter vedenjski nadzor (agencija), ki ga 
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vodijo priložnosti in sposobnosti. Na makro nivoju priložnosti po Valku in drugih 

vpiva na sposobnosti posameznika pet dejavnikov lokacije: tehnologija, ekonomija, 

demografija, institucije in kultura. Model kaže dvosmerno relacijo med dejavniki 

lokacije in potrošniškimi navadami, ključnega pomena je tudi povratna informacija. 

Od vseh navedenih je NOA model najbolj kompleksen in empatično prikazuje 

stanje med posameznikom in družbo z večnivojskim stanjem (Darnton 2008).  

Modeli so oblikovani mehanicistično in redukcionistično, saj vedenje usmerjajo v 

razčlenitev delovanja vsakega od dejavnikov, ki je konglomerat med seboj povezanih 

elementov, delujočih v zaporedju. Leibniz v Kulstad in Laurence (2013) take formulacije 

opazuje kot nežive objekte.  

Informacija kot nosilec pomena in opisovalec odnosa med objekti, ki z vzpostavljanjem 

dialoga v procesu dialoga prenašajo informacije, je tipično značilna za posameznika ali 

skupine, ki jim namenjamo razlago problematike promocijskih ukrepov (Kotler in 

Armstrong 2012) ter posledično vodijo v segmentacijo lokacije.  

Po molekularno-molarni teoriji (Baum 2002) funkciji, ki opiše vedenjska stanja 

posameznika v časovnem intervalu in iz katere izvira vpliv kognitivnosti na odločanje, ni 

smiselno vnaprej določiti vpliva kateregakoli od dejavnikov. Vsaka skupina dejavnikov je 

v opisu dinamična, izid fenomena pa določimo v zadnjem končnem stadiju opazovanja40. 

V koncepciji molekularne in molarne teorije Baum (2002) definira lingvistični koncept 

(semiotično analizo), v katerem je pomembna vodilna metafora:  

- Molekularna definicija lahko odgovori na vprašanje (angl. response strength).  

- Molarna definicija je orientirana alokacija, ker je opisana s časovnim obsegom 

dogajanja in proporcionalnostjo časovne razporeditve dogajanj.  

                                                
40  V primerjavi s teorijo fiksnih osebnosti, ki jih analitiki lastnosti uporabljajo za merjenje 
osebnosti, je vedenjski moment v molekularno-molarni teoriji bolj časovno vpliven (Ducharme in 
Worling 1994, 639–647). Način, kako bi disparativna modela dinamičnega opisa in statičnega opisa 
osebnosti združili, je zajet v ascendenci molarne teorije v behavioralni analizi. Baum (2002) v svoji 
“paradigm shift” teoriji koncipira vedenje (angl. behaviour) s stabiliziranjem lokacijskih, 
konsistentnih pogojev, v katerih se izvaja meritev. Definicija stabilnosti pogojev opazovanja je 
ključni cilj vsakega raziskovalca, vendar je opcija definiranosti relacij absurdna, saj je tako rekoč 
nemogoče pripraviti okoliščine, v katerih bi se interpretacija fenomena razvijala z vnaprej 
določenim scenarijem. Najbližje taki idealni urejenosti so diktatura, propaganda ali decepcija, s 
katero je omogočeno manipuliranje z množicami.  
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Baumova ideja je epizoda, dogodek aktivnosti in je osredotočanje na čas, ki ga analiziramo 

v postopku aktivnosti in izidu v časovnem intervalu.  

Primeri TPB, TIB in NOA (Darnton 2008) kot sociološko/psihološko oblikovani sistemi 

vplivajo na vedenje ter kognitivno-afektni osebnostni model (CAPS) (angl. Cognitive-

Affective Personality System) (Mischel in Shoda 1995, 246–268) in olajšajo razumevanje 

problematike prepletenosti dejavnikov, s katerimi se bomo srečevali pri pojasnjevanju 

učinka lokacije na posameznika in obratno.  

Ker je vplivnik (angl. influencer) (WOMMA, 2008) tudi virtualno “upravnik, lastnik” 

medija, je njegov vpliv na lokacijo večji v smislu prepričljivosti (Singh, Mani in Petland 

2014, 1903–1910). Trditev je utemeljena na razčlenitvi pomena, ki ga ima taka oseba v 

oblikovanju družbenega grafa ali dejanjih, ki so splošno priznana (Golembiewsky in 

McConkie 1975). Slednje lahko argumentiramo s socialnim, kulturnim in z ekonomskim 

kapitalom posameznikov v družbah z največjimi relacijami med tremi komponentami (glej 

Bourdieu 1986; Prijon 2013). Privilegij odločanja in implementacije volje je posledica 

obvladovanja širšega spektra kognitivnih in vedenjskih vzorcev, kar narašča s sposobnostjo 

ocenjevanja lokacije (percepcijo), spominom in z izkušnjami ali vzorci rešitev, ki izhajajo 

iz kognitivne arhitekture (Ortony, Norman in Revelle 2005). Posameznik take vzorce 

pridobiva v obdobju razvoja, z doziranjem ustreznih informacij, z namenom pridobivanja 

zaupanja in družbenega dokaza (Singh, Mani in Petland 2014, 1903–1910).  

Ψ je za inferiranje funkcije vedenja skupin nujen, saj pojasni interpretacijo učinka 

informacije na relaciji dveh oseb v prvi in tretji osebi (Chalmers 1990). Informacija, ki jo 

relacija generira med osebama in s tem predstavnost fenomena oziroma vedenje skupine, 

pa ni vedno in ekskluzivno primerljiva z relacijo, ki se vzpostavi med posameznikom in 

produktom.  

Odstopanja so možna pri posameznikih, ki ne spadajo v elito, a so ekonomsko uspešni 

zaradi ugodnih razmer, ki jih ponuja družinski graf, vendar na lokaciji ne uživajo 

ustreznega ugleda, ki je utemeljeno na zaupanju ali družbenem priznanju (angl. social 

proof) (Golembiewski in McCOnkie 1975; Singh, Mani in Petland 2014).  
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1.8.3 Psihološki pristop interpretacije osebnosti 

Sociološke teorije pojasnijo okoliščine odločanja, ki izhajajo iz kognicije posameznika, če 

slednjemu pripišemo kognicijo s percepcijo, spominom in z znanjem (izkušnjami, naborom 

vzorcev itn.) (Nahata 2012). Vendar kognicija sama še ni dovolj natančen nabor informacij, 

s katerim bi lahko pojasnili vedenje in zmanjšali entropičnost napovedovanja. Potrebna je 

še analiza stanj, ki so različna od kognicijskih, kot je na primer afektno stanje ali stanje 

kognicijskih anomalij. Pri tem velja izpostaviti, da nobena od teorij, ki bi jih uporabili za 

analizo profila ali profiliranje vedenja, ne prikazuje edinstvenega, dokončnega in 

unikatnega zaključka modela konstrukta (Ewen 2010, 1–8). Za osnovo razumevanja 

problematike psihološke analize smo uporabili meta analizo obstoječih metod 

pojasnjevanja psiholoških profilov. Ewen (2010, 1–8) trdi, da obstajajo štirje kriteriji, ki 

morajo zadostiti teoriji osebnosti: 

- opis (angl. description), ki je namenjen urejanju kaosa v osebnosti, s čimer teorija 

oskrbi analitika z ustreznimi opisi, vzpostavi okvir z organizirano in s substantivno 

količino informacij, vzpostavi cilje in identificira najpomembnejše kvalitete,  

- razlaga (angl. explanation), ki pojasni fenomene v študiji, identificira vprašanja in 

ponuja odgovore na problematiko ali verjetnostno smiselne odgovore na opise 

fenomenov, 

- napoved (angl. prediction), ki mora zagotavljati napovedi, ki jih je mogoče 

preveriti, sprejeti ali ovreči, in se v takem zaporedju tudi sklada z zahtevami 

znanstvenega pristopa,  

- nadzor (angl. control), ki predpostavlja, da je za avtorja teorije napoved test, s 

katerim potrdimo delovanje teorije. 

Pomembnejše izrazoslovje, ki spremlja psihološke teorije, pa zajema še sledeče pojme (po 

Ewen 2010, 1–8): 

- konstrukt (angl. construct) – princip, ki ga sprejme avtor teorije in običajno zajema 

nabor konstruktov, ki so med seboj povezani v logičnem in konsistentnem 

zaporedju,  
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- osebnost (angl. personality) – pomembne in relativno stabilne značilnosti v osebi, 

ki so regulirane z načinom vedenja. Lahko so opazne ali neopazne, zavedne in/ali 

nezavedne,  

- teorija (angl. theory) – nedokazana špekulacija o določenem fenomenu, ki nas 

oskrbi z opisi in razlagami, ko nam ni na voljo ustrezna informacija, 

- teorija osebnosti (angl. theory of personality) – naučeno ugibanje (angl. educated 

guess) o pomembnih vidikih človekovega vedenja, ki temelji na kliničnem 

opazovanju ali empirični raziskavi (ali obeh). 

Psihologija ni trda znanost, ki bi jo lahko podprli z matematično logičnimi zaključki in 

nima vedno objektivne razlage, saj je klinično opazovanje subjektivno in ni vedno 

nadzorovano, mnogokrat sploh ni ponovljivo. Moč sugestivnosti lahko vpliva na vedenje 

pacienta, celo do mere, ko terapevt želi podpreti lastno teorijo osebnosti ali pa raje sprejme 

podatke, ki podpirajo njegovo teorijo, in zavrne tiste, ki govorijo proti tej teoriji (Ewen 

2010, 1–8). Problematiko subjektivnosti bomo v doktorski disertaciji obravnavali še s 

perspektive odklonov in z vidika fenomena v prvi in tretji osebi. Tehnike analize 

psihologije so manj dodelane od znanstvenih ved, praktične, finančne ovire pa mnogokrat 

zahtevajo uporabo manjših ali atipičnih vzorcev (npr. študenti, laboratorijske živali, 

prostovoljci itd.). Merjenje in analiza mehkih ved se razlikujeta od postopkov analize 

fizikalnih ved41. 

V nadaljevanju podajamo osnovne pojme narave osebnosti in človeške značilnosti (po 

Ewen 2010, 1–8):  

- Naravne značilnosti posameznika – osebnost je razumljiv konstrukt, motivacija pa 

je osnovni vidik vedenja, zato so teorije osebnosti v glavnem delu teorije usmerjene 

                                                
41 Eksperimentalni postopki so pogosto preveč intenzivni, zato zaznavanje nezavednosti (angl. 
unconsciousness) in neuočljivosti (angl. unobservable) procesov in fenomenov ni natančno in 
brezkompromisno merljivo ali tudi ni dovolj natančno merljivo, saj mora analitik zaključke o 
delovanju uma narediti na opazovanju, človeški um pa ima karakteristike, ki se povsem razlikujejo 
od fizičnih objektov in kemijskih elementov ali reakcij. Kuhnova (1970) pripomba, ki se nanaša na 
merjenje neprimerljive merljivosti (angl. incommensurable) dogodka, ter s tem povezana 
problematika epistemološkosti postopka (Feyerabend 1978) vodita v smeri identifikacije 
epistemološke različnosti, ki je značilna za epistemološkost postopkov fizikalnih in humanističnih 
ved. Analiza psihe ali vedenja z eno in univerzalno razlago je lahko povsem zgrešena metodologija 
analize (Kuhn 1970). 
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na motivacijo, s čimer je zaključek o osnovni naravi človeškega bitja posredno ali 

neposredno povezan z vedenjem. Tako se pojavljajo vprašanja:  

o Ali smo namerno sebični? 

o Ali smo družbeno pozitivno usmerjeni in skrbimo za druge? 

o Ali svoje prirojene lastnosti (potenciale) usmerjamo v konstruktivno smer? 

o Ali smo motivirani iz preteklih razlogov oziroma ali nas motivira usmerjeni 

pogled v prihodnost? 

- Struktura osebnosti – konstrukti o osebnostih pojasnjujejo strukturo osebnosti in 

olajšajo primerjavo med teorijami (Ego, Superego, kolektivna nezavednost, arhetipi, 

sinhronizacija, akavzalnost itn.). 

- Razvoj osebnosti – nekatere teorije predlagajo specifična stanja rasti, ki orišejo 

razvoj osebnosti (seksualnost) in ustrezne karakteristike ter teoretične podobnosti in 

razlike. 

- Druge aplikacije – teorijo osebnosti lahko bolje razumemo z raziskovanjem 

pomembnih aplikacij, ki vključujejo področja sanj, psihopatologije, 

psihoterapevtske metode, religijo, delo, literaturo ipd.  

- Evalvacija – psihološke teorije osebnosti je težko vrednotiti. Tehtanje resnične 

vrednosti teorije je nujno in naučeno ugibanje (angl. educated guess) je način, po 

katerem pridemo do rezultatov.  

Ewen (2010, 1–8) opozarja na odstopanje od rigidnih okvirov, ki jih podajajo različne 

teorije, utemeljene na raziskavi osebnosti in delovanja psihe, kar je povezano z 

nedoločljivostjo prestopanja meje opisanega, teoretičnega, sprejemljivo verjetnega in 

dokazljivega 42 . Zaradi obsežnosti tematike v nadaljevanju povzemamo le nekatere 

                                                
42  Okoliščine, ki na splošno definirajo psihološko ali katerokoli teorijo, med ostalimi tudi 
naravoznanstveno, so vezane na izkušenjsko logiko in mnogokrat na solipsistično logiko, egoizem 
videnja, v kateri prevladujejo anomalije, kot so samopripisovalni odklon (angl. self attribution 
bias) (Clarke, Gabriels in Barnes 1996, 131–140), qualia (Churchland 1985, 8–28) in Naivni 
realizem (Sayer 2000), asimetrija akterja in opazovalcev (angl. actor-observer assimetry) (Jones in 
Nisbett 1977). V sodobnih teorijah vse bolj zaznavamo pojav drawer efekta in toleranco ničnih 
rezultatov (angl. Tolerance for Null Results) efektov, ko so izidi analiz vezani na investicijska 
sredstva raziskovalcev, odklonske efekte, ki so povezani z materialnimi, nedokazljivimi in 
izvornimi nujami po dokazovanju teorij za vsako ceno (Rosenthal 1979, 638–641).  
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metodologije, ki so ključne za doktorsko disertacijo. V nadaljevanju tako ponujamo kratek 

pregled najpomembnejših teorij analize posameznika43. 

Tabela 2.1 Glavne in najbolj razširjene teorije osebnosti 

Teorija Avtor Povzetek 

Teorije opisovanja 
lastnosti 
posameznika (trait 
perspective theory) 

Allport 1937 Lastnostnostna perspektiva dinamičnosti 
organizacije, v kateri se posameznik z 
enoznačnimi psihofizičnimi značilnostmi 
usmerja v prilagajanje lokaciji, 
poimenovana z biofizično zasnovo, 
usmerjeno na ugotavljanje, kako lokacija 
percepira njegove kvalitete ali jih vrednoti. 

 

Družbena kognitivna 
teorija (Social-
cognitive theory) 

Bandura 2001 Recipročni determinizem, dvosmernost 
kavzalne interaktivnosti, ki vključuje 
osebe, lokacijo in vedenje in podaja 
odgovor na Skinnerjevo enosmerno 
usmerjenost v delovanje lokacije, ki 
spodbuja reakcijo pri posamezniku. 

Model družbenih 
relacij (SRM, Social 
relations model)  

Kenny, Kashy in 
Cook 2006; Lashley 
in Kenny 1998, 328–

338 

Družbeni relacijski model – dvosmerno 
naključni statistični model, utemeljen na 
interakciji med osebnostnimi značilnostmi 
in družbeno relacijo. 

 

Model 
interdepenedence 
(soodvisnosti) med 
akterjem in 
partnerjem (APIM, 
Actor-partner 
interdependence 
model) 

Kenny, Kashy in 
Cook 2006; Cook in 
Kenny 2005, 101–

109 

Kavzalna usmeritev, ki se vzpostavlja med 
akterjem in partnerjem in vsebuje 
komponente kavzalnosti, ki jih dobimo kot 
rezultat merjenja. 

Kognitivno 
interferenčni model 

Corr in Matthews 
2009 

Kognitivna logika, ki povezuje osebnost in 
učinek osebnosti na lokacijo. 

                                                
43 Za razvoj analize osebnosti smo v disertaciji naredili zgolj povzetek najpomembnejših izvlečkov 
iz obširne problematike definicije osebnosti, ki obravnava to tematiko in ki jo analiza osebnosti 
ponuja z množico teorij, kot so na primer: Sullivanova interpersonalna teorija, Adlerjeva 
individualna psihologija, Jungova analitična psihologija, Maslowova samoaktualizacijska teorija, 
Rogersova samoaktualizacijska teorija, Cattellova faktorska analitična teorija itn. (Ewen 2010; 
Corr in Matthews 2009).  
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Teorije kavzalnega 
člena  

Humphreys in 
Revelle 1984, 153–

184 

Integracija osebnosti, motivacije in 
emocije. 

Definicija lastnosti 
osebnosti s 
petfaktorskim 
modelom 

Costa in McCrae 
1992 

Kognitivna forma, pridobljena z 
opazovanjem osebnostnih lastnosti in ne 
izključno s posredovanjem družbenih 
dejavnikov. 

 

Kognitivno-afektni 
osebnostni model 
(CAPS, Cognitive-
Affective Personality 
System)  

Shoda in Mischel 
1998 

Gollwitzer and 
Bargh 1996 

Dvosmernost kavzalne interaktivnosti 
(Bandura, 2001), kombinirana z 
avtomatiko odzivnosti. 

Emocionalno 
koherenčna teorija 

Thagard 2006 Osebnost in odziv na lokacijo, afektno- 
kognitivna, z emocionalno koherenčnostjo 
predstavljena osebnostna teorija. Opis 
delovanja afekta.  

 

Družbeno-kognitivne 
in afektne 
nevroznanosti 
(SCAN, Social 
Cognitive and 
Affective 
Neuroscience) 

Ochsner in Gross 
2008; Thagard, 

2006; Van Rooij 
200; Saucier in 

drugi, 2005, 856–
875; Saucier, Ole-
Kotikash in Payne 

2006 

Analiza in definicija prehajanja iz hladnega 
kognitivnega (angl. cold) stanja psihe v 
vroče afektno (angl. hot) stanje psihe. 
Analiza in primerjava kompulzivnosti in 
impulzivnosti.  

Osebnost kot sistem  Cloninger 2000; 
Mayer 2007; Wundt 

1969 

Kompleksne organizacijske komponente 
opisa osebnosti: kognicija, afekt in vedenje 
ponujajo tipičen, koherenten vzorec opisa, 
združen z opisom statičnih in dinamičnih 
lastnosti. 

 

Psihodinamične 
teorije osebnosti  

Freud in drugi 2010, 
1–8 

Zavestna (nadzorljivo) in nezavestna 
(avtomatično) forma procesiranja (misli). 

 

Dualna procesna 
teorija in moralna 
psihologija – 

Greene in drugi 2004 Proces posameznika je razvejan med 
emocionalno in racionalno usmerjeno 
kognitivnostjo, pri čemer je morala 



Prijon, Egon. 2016. “PSG (Psiho-Socialni Genom) – Sončno znamenje natalnega 
horoskopa kot podlaga za promocijo v virtualnih omrežjih.” Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 

 66 

konsekvencializem in 
deontološka etika 

razdeljena na intuitivno in instinktivno 
odzivnost – v prvem primeru vezana na 
moralno nasilje, v drugem primeru pa 
predstavlja zavestno, kontrolirano 
procesiranje, ki zavrača emocionalne 
aspekte ter usmerja interes v 
pridobitvenost. 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2015) 

Osebnost lahko definiramo na dva načina:  

1.) kot nabor atributov, ki opredeljujejo posameznika, ali  

2.) kot sistem, ki generira take atribute (Saucier v Corr in Matthews 2009). Funder 

(1997, 1–2) definira osebnost44 kot: 

“/.../ posameznikov značilnostni vzorec razmišljanja, emocij in vedenja (angl. 

behavior), skupaj s psihološkimi mehanizmi, skritimi ali vidnimi, ki se skrivajo 

za temi vzorci.”  

 

Združitev obeh tipičnih skupin opisov nas vodi v analizo osebnosti in vedenja z vidika 

dveh funkcij, ki strukturirata problematiko (Saucier v Corr in Matthews, 2009)45: 

- percepcija in kognicija, ki sta inherentni funkciji,  

- kaptacija podatkov in oblikovanje informacije, ki sledi iz percepcije in dialoga v 

družbi na fenomenološki osnovi po načinu, kako je fenomen ocenjen.  

Allportova (1937) definicija osebnosti je povezana z dinamičnostjo organizacije, v kateri 

posameznik psihofizične unikatne značilnosti usmerja v prilagajanje lokaciji, ki je 

poimenovano z biofizično koncepcijo in usmerjeno na vidik, kako lokacija percepira 

njegove kvalitete ali jih vrednoti. Vrednotenje atributov je usmerjeno v definicijo pomena 

                                                
44 Taka definicija ne ponazarja razmejitve pomembne informacije o delovanju inherenčnosti ali 
interaktivnosti (Read in Miller 1998; Rumelhart in McClelland 1986), na primer z nastajanjem 
koherentnih mentalnih oblik (Tahgard 2006), zato moramo analizo usmerjati v opazovanje statične 
in dinamične funkcije.  
45 Če prvo skupino lahko definiramo na personalnem nivoju, individualnem opisu profila, potem za 
drugo velja, da izhaja iz interaktivnosti, ki jo osebnostna karakteristika nosi s funkcijo 
kognitivnosti, z interpretacijo informacije in oblikovanjem vedenja (behavioralnosti), ko je na 
primer oblikovanje stanj afekta (Thagard 2006) opisano z valenčnimi stanji (Saucier, Ole-Kotikash 
in Payne 2006). Problem je prepleten z dvema skupinama med seboj soodvisnih skupin faktorjev, 
ki izvirata iz statičnega kompleta faktorjev, s katerimi oblikujemo psihološki profil, in 
dinamičnega, s katerim oblikujemo kognitivne karakteristike profila.  
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informacije, ki jo ocena nosi v obliki ponazoritve lokacije (Saucier v Corr in Matthews, 

2009). Na primer definicija predstavnosti z opisom dogodka, predmeta ali relacije46. 

Kot kažejo študije (Allport in Odbert 1936; Cattell 1943; Goldberg in Somer 2000, 497–

531; Norman 1963), lahko osnovne dimenzije osebnosti najdemo v zasnovi implicitne 

uporabe naravnega jezika. Študije pet, šest in sedemfaktorskih modelov so rezultat take 

definicije dimenzije osebnosti. Psihološki profil analiziramo inherentno (Costa in McCrae 

1992), sociološki princip pa odvisno od avtorja kot intrinzično-ekstrinzični in eksterni 

problem (Bandura 2001, 1968, 135–160). Nakazane relacije nosijo fenomenološko 

oblikovan pomen, posledično temu je oblikovano tudi opazovanje lokacije ali 

posameznikov, ki sodelujejo v procesu dialoga s prenosom informacije47. Povezovanje 

                                                
46 Osebnost je opisana kot značilnost osebe z naborom predikatov, ki opišejo lokacijo in s katerimi 
atribute označimo kot osebnostne deskriptorje s predikati (Corr in Matthews 2009): 
1. situacijski predikati (visoko atemporalni in ponovljivi), 
2. indikatorji geografskega in etničnega izvora, 
3. družbeni in profesionalni atributi, s katerimi opišemo vloge,  
4. fizični atributi, neperceptivni za lokacijo in ne ponujajo formacije opisljivega stanja,  
5. atributi, s katerimi opišemo družbeni status in so predikati, ki označujejo pomen osebe na 

lokaciji (Allport 1937), 
6. atributi, ki opišejo učinek, ki ga ima oseba na lokacijo z družbenimi efekti, 
7. atributi, ki vključujejo globalno evalvacijo osebnosti (Peabody 1967),  
8. atributi, ki opisujejo ekscentričnost, deviantnost, normalnost in konformnost ter do splošnosti 

opišejo prilagodljivost ali vključenost posameznika na lokaciji,  
9. atributi, ki so povezani s psihopatologijo, 
10.  posplošene navade, vrednote in prepričanja, kot je na primer ocenjevanje lokacije, pričakovanje,  
11.  atributi trenutnega stanja, s katerimi opisujemo stabilnost skozi čas in so del skoraj vsakega 

opisa osebnosti. Taka je na primer konstanta emocija s ponavljajočimi epizodami in je opisana s 
konceptom temperamenta,  

12.  atributi, ki opisujejo sposobnost ali inteligenco. Testi sposobnosti lahko kažejo na maksimalno 
performanso sposobnosti posameznika, osebnostni test pa na osebnostno tipično performanso. 
Če utemeljimo definicijo na taki indikaciji atributov, potem sposobnosti ne moremo opredeliti 
kot osebnost, temveč z drugimi karakteristikami (Eysenck 1967). Razlikovati moramo med 
definicijami percepiranih lastnosti intelekta in rezultati testa glede na splošne mentalne 
sposobnosti. Termin ne pomeni, da oseba le dobro izpolni test osebnostnih karakteristik, temveč 
da v naravnih okoliščinah izvede odločitev, ki je adaptivna in inteligentna, kar potrjujejo 
testiranja z nizkim koeficientom korelacije (R2 = 0,3) (Goldberg in Rosolack 1994; McCrae and 
Costa 1985). Povezano z definicijo inteligence se termini lahko nanašajo na družbeno, praktično, 
akademsko ali emocionalno inteligenco.  

47 Za analizo osebnosti potrebujemo podatke, ki jih raziskovalec pridobi na osnovi osebnih stikov s 
posameznikom ali z anketnimi vprašalniki, kot na primer IPIP, MiniIPIP ali druge forme analitičnih 
postopkov psihe, ki ponujajo statični model psihe ter s tem povezane probleme interpretacij 
(Donnelan in drugi 2006), s testi implicitnih asociacij (Witterbrink in Schwartz 2007; Greenwald, 
Nosek in Banaji 2003, 1464–1480) itn. Osebnostne razlike v pozornosti, spominu ali kognitivnih 
funkcijah so zanimive za opazovanje atributov osebnostnih lastnosti (Corr in Matthews 2009). 
Kognitivnost, ki je korelirana z osebnimi lastnostmi, je lahko več kot le nevralna funkcija, odkloni 
v simboličnem procesiranju informacij pa so lahko intrinzične lastnosti osebnosti ali širše 



Prijon, Egon. 2016. “PSG (Psiho-Socialni Genom) – Sončno znamenje natalnega 
horoskopa kot podlaga za promocijo v virtualnih omrežjih.” Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 

 68 

lastnosti s specifičnimi procesnimi mehanizmi zahteva teoretično osnovo in pazljivo 

manipulacijo s parametri, ki vodijo v prikaz posameznikovih razlik v procesu določanja 

(Corr in Matthews 2009).  

Pojav odklonov v procesih odločanja in vedenja smo podali v omejeni obliki zaradi 

pomanjkanja prostora v doktorski disertaciji. Med mnogimi že znanimi odkloni podajamo 

najpomembnejše. Samopripisovalni odklon (angl. self attribution bias), opazovalčev 

učinek (angl. observer effect) (Goldstein 2011, 374), kognicijski odkloni, ki vplivajo na 

izid analize, kot je na primer Barnumov efekt (v Dickson in Kelly 1985, 367–382; Forer 

1949), ter množico odklonov, ki jih obravnavamo kot učinek Naivnega realizma (v 

Festinger 1957).  

Kognitivne teorije osebnosti povezujejo lastnosti s konstrukti (Eysenck 1976), raziskava pa 

je usmerjena v opazovanje relacije med osebnostjo in osebnimi razlikami v modulih, ki so 

namenjeni reševanju množičnih parametričnih težav in prispevajo k razumevanju 

kognitivne arhitekture, osebnosti in sposobnosti48. Pomembna je povezanost med obema 

dejavnikoma, ki sta v relaciji (Matthews in Gilliland 1999, 583–626), opazovanje vedenja, 

kjer virtualno kognitivno arhitekturo opazujemo ločeno od nevralne arhitekture (Ortony, 

Norman in Revelle 2005), pomena in obsega nevralne funkcije, ter njen vpliv na 

simbolično procesiranje informacije. Pomen relacije, povezane z zajetjem in uporabo 

                                                                                                                                              
zastavljeno performanse, ki jih lahko razčlenimo na mentalne funkcije, ki zajemajo (Corr in 
Matthews 2009): 

- pozornost (Matthews in drugi 2000): 
o na primer teorija o razvoju različnih pozornostnih sistemov za obdelavo statusov na 

osnovi različnih informacij (Posner in DiGirolamo 1998), kot je na primer 
vizualizacija lokacije (opazovanje, orientacija, senzorika na splošno), 

o Eixarch in Avilla (2004) model za opazovanje časovnega intervala odzivnosti, kot 
je na primer psihološka refrakcijska perioda (angl. psychological refractory 
period), (PRP).  

- spomin, 
- jezik. 

48  Psihologija osebnosti vključuje tudi analizo kognicije, opisane z različnimi modeli in z 
identifikacijskim problemom (angl. identifiability problem) (Corr in Matthews 2009). Problem je v 
filozofiji soroden rešitvi z dvema nasprotujočima izidoma z različnimi atributi in zalogo podatkov, 
znan kot nerešeno filozofsko vprašanje Protagorovega diskurza (Gellius 180), nenatančnost izida in 
cirkularna referenca, ki vodi v neodločen izid. S propozicijsko logičnim stavkom ga definiramo kot 
tavtologijo, saj je izid vedno pravilen. Skeptiki sončnoznamenjski paradigmi pripisujejo izide 
fenomena, tavtološkost paradigme in obenem definirajo kontradiktornost napovedljivosti z 
utemeljitvijo, da ne izpolnjuje zahtev po ponovljivosti poskusa (Dean in drugi 1996), (Kelly in 
Dean 2000). Tak očitek astrološki paradigmi lahko zaznamo pri scientistih, predvsem pri 
eliminativnih materialistih (Ramsey 2013).  
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informacije z izidom v predstavnosti, je povezan s kakovostjo informacije, ki jo 

analiziramo, in s kognicijskimi sposobnostmi posameznika ter vplivi lokacije, ki 

informacijo oblikujejo49. 

Raziskovalni pristopi analize osebnosti, kognicije, vedenja so heterogeni, kar kaže na 

kompleksnost problematike definicije pojma vedenja. Raziskave Paulija in Junga (Pauli 

1955) so osredotočene predvsem na opazovanje psiholoških profilov, zasnovanih na 

kvantnomehanski ideji, medtem ko lokacijo, oblikovano z intrinzično-ekstrinzičnimi 

dejavniki (Kasser in Ryan 1993, 410–422, 1996, 80–87) ali s parcialno opisanimi 

osebnostnimi značilnostmi (ekstrovertiranost/nevroticizem) (Asenpdorf in van Aken 2003, 

629–666) in z drugimi teorijami osebnosti (Eysenck 1976), utemeljujemo s humanistično 

teorijo50. 

V procesiranju informacij o osebnostih v realnem in virtualnem svetu moramo opazovati 

povezave, vedenje in izide fenomena na lokaciji, ki te relacije generira.  

                                                
49 Pomen in obseg nevralne funkcije, ki vpliva na simbolično procesiranje informacije. Pomen 
relacije, povezane s kaptacijo in z razumevanjem informacije z izidom predstavnosti, je povezan s 
kvaliteto informacije, s katero operiramo, in s kognicijskimi sposobnostmi posameznika ter z vplivi 
lokacije, ki informacijo oblikujejo. Priložnost za razumevanje pomena relacije so motivatorji 
posameznika, grafa posameznika in družbe, ki graf posameznika razširja na graf sosedskih grafov, 
prekrivanje grafov in s tem pripadajočo informacijo predstavlja večplastno (Yang in Leskovec 
2014). Prepletanje informacije s faktorji, ki učinkujejo na izid informacije v pacialnih prenosih, 
lahko opazujemo na dinamični lokaciji z opazovanjem delovanja (širjenja, ožanja, prepletanja in 
prekrivanja grafov). Argument Kitajske sobe (angl. chinese room argument) (Searle 1980) je 
primer analiziranja resničnosti, potrjene z dokazom, ki je ovržen le, če iz dokazov sledi potrditev, v 
kateri je negacija neutemeljena (angl. reductio ad absurdum) (Chalmers 1990). Na podobni logiki 
je utemeljena tudi logika prima facie – trditev je veljavna, dokler ni utemeljeno zavrnjena. Pomen 
argumenta je konsistenten s problemom dokaza, da je kompletna informacija o problemu lahko 
absoluten dokaz resnice ali neresnice le, če razpolagamo z absolutno potrditvijo ali zavrnitvijo 
argumenta. Resničnost ali neresničnost delovanja nagnjenosti mora biti zato absolutno potrjena ali 
absolutno zavrnjena. Iz izidov analiz, ki jih predlagajo kritiki sončnoznamenjske paradigme, pa tak 
argument še ne izhaja, torej obstaja še vedno verjetnost, da nagnjenost obstaja, ne glede na izid 
analize (Cole 2015).  
50 Pomen take distinkcije se nahaja predvsem na epistemološki podlagi. Feyerabend (1978) namreč 
analizo psihe s kvantitativnimi metodami označi za absurdno. Kuhn (1970) uporabo statistike za 
opisovanje humanističnih ved in interpretacijo znanja z uporabo empirično dokazljive paradigme v 
humanistiki označuje za neustrezno. Kripke (1963) z modalno logiko opiše situacije, ki jih 
booleanska algebra ne upošteva itn. Opisovanje profilov z golo kvantitativno booleansko logiko je 
zato pot v kaotičen izid analize. Kaotičnost, nadvladana z entropijo, pojasni formalno relacijo med 
informacijo in izidom fenomena natančno toliko, kolikor so podatki o relaciji med informacijo in 
fenomenom natančni.  
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Kompleksnost kognicije in vedenja je toliko večja, kolikor bolj se povečuje vpliv novih 

faktorjev, ki vstopajo v postopek analiziranja fenomena. Raziskave, utemeljene na 

metaanalizi Facebook lokacije (glej Anderson in drugi 2001, 116–132), omogočajo 

razumevanje družbenih omrežij. Pred pregledom analize je nujno, da omenimo lingvistične 

modele (Chomsky 1975; Fodor 1984; Swoyer 2014), s katerimi posamezniki izražajo 

osebnostne razlike, ki se odražajo v pozornosti ali kognitivnih funkcijah (Bickhard 2002) 

preko dialoga (Swieczkowska 2012, 45–62) in so zanimive za opazovanje atributov 

osebnosti (Corr in Matthews 2009). Na družbenih omrežjih (SM) opazujemo posameznike 

na virtualni lokaciji, pri čemer nas zanima tudi, ali se vedenje posameznikov v realnem 

svetu razlikuje od vedenja v SM. Vedenje je odvisno od okoliščin, vendar pa je vidik 

kredibilnosti posameznika (Gloembiewski in McConkie 1975) in osebnosti v celoti 

odvisen od kognicije in motivacije (Bickhard 2002). Raziskave, ki so jih opravili Anderson 

in drugi (2012) kažejo podobnost, pa tudi kredibilnost povezovanja s SM (Singh in drugi 

2014), ki se bistveno ne razlikuje od realne (Gloembiewski in McConkie 1975).  

Kognitivno obliko, s katero profil razpolaga, moramo zato opazovati skladno z 

osebnostnimi in ne izključno z družbenimi dejavniki, zato se raziskovalci namesto statičnih 

raziskovalnih metod osebnih lastnosti (angl. traits) (Costa in McCrae 1992) odločajo za 

opazovanje vedenja (Bandura 2001; Shoda in Mischel 1995) in s tem povezano definicijo 

kognitivnega in vedenjskega stanja posameznika. Navedba je pomembna s perspektive, da 

opazovanje enega samega faktorja (angl. Single link) producira le parcialne izide 

tolmačenja vedenja posameznika. Teorije, ki se nanašajo na opisovanje osebnosti na 

osnovi individualnih razlik, upoštevajo (po Corr in Matthews 2009): 

1. ključne nevralne funkcije, 

2. parametre virtualne kognitivne arhitekture, ki podpirajo procesiranje informacije, 

3. lastno znanje in osebne cilje.  

Povezava med osebnostjo in pozornostjo je eden izmed ciljev kognicijske logike, na primer 

povezanost anksioznosti in učinkovanja ansksiozne osebnosti na lokacijo: zmedenost, 

nefokusiranost, običajno prenašan verbalno ali motorično in je utemeljen na “kognitivni 

interferenci” (Corr in Matthews 2009; Eysenck 1976) oziroma na osnovi teorije, ki jo 
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podajata Humphreys in Revelle (1984, 153–184), tj. Teorija kavzalnega člena, s katero 

povezujeta osebnost, motivacijo in emocijo51.  

V nadaljevanju izpostavljamo pregled modelov za analizo osebnosti in interaktivnih relacij 

med osebami na lokaciji. Modeli so namenjeni analizi lokacije, ki vodi v poznavanje 

vedenja posameznika, in so uporabni za projekcijo promocijskih ukrepov v procesu 

promocije.  

A.  Model družbenih relacij (SRM, Social relations model) je dvosmerno naključni 

statistični model, s katerim raziskujemo interakcijo med osebnostnimi značilnostmi 

in družbeno relacijo (Kenny, Kashy in Cook 2006; Lashley in Kenny 1998, 328–

338). SRM upošteva, da je posameznik subjekt in objekt istočasno, od katerih vsak 

diadični rezultat generira funkcijo, sestavljeno iz štirih komponent: konstantnega 

akterja, partnerja in relacije (Kenny, Kashy in Cook 2006). Konstanta predstavlja 

povprečno skupino, ki izhaja iz povprečja izida in odstopanja (variance), ki je 

značilna za vsako meritev. SRM je multivariatna analitična oblika, ki jo lahko 

raziskujemo z ANOVA/MANOVA kvantitativno analizo in ni omejena na diadično 

primerjalne enote (dva interaktivna partnerja). Omogoča analizo variance učinka in 

ne le aktualnega učinka samega (Kenny, Kashy in Cook 2006). Pomanjkljivost 

metode SRM je, da meritev ni neposredna in z njo ne dobimo informacije o moči in 

obsegu funkcije. Po mnenju Marcusa in Kashyja (1995, 383–389) je to novejša 

statistična metodologija. Druga težava te metodologije so pomanjkljivi podatki 

(angl. missing data), ki izvirajo iz nepopolnih struktur podatkovnih zbirk, kar 

povzroča napako v merjenju in analizi.  

B. Model interdepenedence med akterjem in partnerjem (APIM) (angl. Actor-partner 

interdependence model). Soodvisnost (interdependenca) interaktivnega modela 

APIM je kavzalna usmeritev, ki se vzpostavlja med akterjem in partnerjem in 

vsebuje komponente kavzalnosti, ki jih dobimo kot rezultat merjenja (Kenny, 

Kashy in Cook 2006; Cook in Kenny 2005, 101–109). APIM meri ocenjene 

                                                
51 Vzorec analize ni edini, ki ga lahko zasledimo v literaturi. Služi le za primer kompleksnosti, ki jo 
izkazuje raziskovanje človeške psihe tudi na nivoju, v katerem se prepletajo dejavniki (faktorji) 
osebnosti, lokacije, metode ustvarjanja informacije, obdelovanja (oblikovanja) informacije, prenosa 
informacije. Pomen je povezan tudi z delovanjem afekta, katerega učinek na prvo osebo in učinek 
na tretjo osebo pomenita alternativo videnja istega fenomena z dveh različnih perspektiv.  
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individualne napovedovalne rezultate, vgnezdene med diadičnimi enotami (Cook in 

Kenny 2005, 101–109). Podobno kot SRM APIM uporablja tri skupine: akter, 

partner in interaktivne komponente, pri čemer tri skupine pomenijo vir za merjenje 

ocenjenih učinkov, ki se vzpostavljajo kot učinek partnerja (Cook in Kenny 2005, 

101–109), kar pomeni merjenje interpersonalnega učinka z upoštevanjem variance 

partnerjevega vpliva (Jensen-Campbell in drugi 2009: Corr in Matthews 2009). 

APIM deluje s kategoričnimi in kontinuirnimi števili (Kenny, Kashy in Cook 2006), 

meri pa individualni učinek vsakega diadičnega partnerja kot tudi združeni vpliv 

diadičnih partnerjev. APIM lahko izvajamo z agregirano regresijo (angl. Pooled 

Regression), večnivojskim modeliranjem (angl. Multilevel Modelling) ali 

modeliranjem s strukturnimi enačbami (angl. Structural Equation Modelling) 

(Kenny, Kashy in Cook 2006).  

Splošna analitična aktivnost raziskovalcev kaže, da inferenco ocene profila, glede na 

okoliščine in specifike, ki ustrezajo značilnostim posameznika, opisujemo z značajem. 

Slednja je v interaktivnem odnosu z lokacijo, ki vpliva na osebnost in obratno. Noben od 

modelov ne predpisuje zaključne in absolutne forme delovanja sistema, hkrati pa je za vse 

modele značilna občasnost v delovanju pravil o oceni dogodkov. 

Mischel (1999) ter Cervone in Shoda (1999) analizirajo kognitivno-afektivne značilnosti 

osebnosti, v katerih se vedenjski vzorci vključujejo kot razreševanje in presoja določenih 

okoliščin, kompetenc in samoregulatornih strategij. Thagard (2006) predstavlja 

emocionalno koherenčno teorijo, s katero se oblikuje ideja osebnosti kot odzivnost na 

lokacijo. Van Rooij (2006) kritično ocenjuje Thagardovo delo, vendar potrjuje cilj, ki ga 

ponuja afektno-kognitivna z emocionalno koherenčnostjo predstavljena teorija. 

Thagardova ideja je lahko rešitev, s katero bomo pojasnili odzivnostno funkcijo, ki se 

razvija kot učinek afekta na kognitivne značilnosti posameznika. V periodičnosti vzorcev 

taka definicija nakazuje bistven doprinos k razumevanju odstopanja od napovedanih 

vzorcev fenomena, ki jih predstavlja sončnoznamenjska paradigma. Prehodi iz 

kognitivnega (angl. cold) v afektno (angl. hot) stanje se prenašajo s koherenco, kot sledi 

(Thagard 2006)52: 

                                                
52 Širjenje je relativno podrejeno moči povezave. Za vsako povezavo (zvezo) med pi in pj obstaja 
utež 1 ≤ wij ≤ 1, ki predstavlja stopnjo (angl. degree), s katero se element vede maksimalno 
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- aktivacijska vrednost (stopnja verovanja) in je rangirana v naboru 1 ≤ ai ≤ 1,  

- valenčna vrednost (emocionalna navada) in je rangirana v naboru 1 ≤ vi ≤ 1,  

in kot se oblikujejo po Higginsu (1990, 301–338). Afekt lahko povzroči stanje nakazane 

eksplicitacije “jaz sem srečen človek” s propozicijo notranjega zadovoljstva z življenjem, 

ki lahko vodi v deviacijo izida eksplicitne oblike53.  

Kognicijsko zasnovani model ni dovolj natančen zapis osebnostnega profila, ko opazujemo 

vedenje posameznika. Poznavanje aspektov, po katerih se vedenje prilagaja učinkovanju 

stimulusov ali inhibitorjev, ki vplivajo na izid vedenja, vključno s kodiranjem pričakovanja, 

nam omogoča definicijo odzivnosti izidov, ki predstavljajo aktivnost (Forgas 1995, 39–66). 

Shoda in Mischel (1998, 175–208) menita, da kognicije o sebstvu in prihodnosti 

inherenčno vplivajo obremenilno na vroč (angl. hot) način vedenja oziroma vplivajo na 

vedenje, vrednostne in družbene učinke ali prekognicijske forme, ki se odvijajo 

podzavestno (Gollwitzer in Bargh 1996). Emocionalna stabilnost je značilna, kjer se 

specifika odzivnosti na emocionalne vplive izraža na različne načine in specifično za 

vsakega posameznika (Watson in Clark 1984, 465–490). Afektivni odgovori lahko 

spremenijo učinek na interpersonalno vedenje in sposobnost reševanja težav, naravo in 

značilnosti za posameznika ali kognitivno ali psihološko definirajo emocijo. Na osnovi 

afekta utemeljimo pojave kompulzivnega vedenja posameznikov.  

Če opazujemo delovanje impulzivnosti kot najpogostejše oblike odzivanja na stimuluse, 

bomo zasledili, da opis profila s samo osebnimi lastnostmi ni dovolj močan model, s 

katerim lahko prepoznamo vedenje posameznika (Bratko in drugi 2013). Med dialogom se 

informacija v SM širi med pripadniki (npr. lokalnih grafov) in deluje sorazmerno s 

kognitivnimi zmožnostmi posameznika. Stopnje in koncepti odločanja, ki so utemeljeni na 

specifiki kognitivne ravni, s katero pojasnimo vedenje, so prilagojeni vplivom z lokacije in 

lahko temeljijo na impulzivnih odločitvah, zaradi česar so afektno uravnavani. Oblikovani 

                                                                                                                                              
emotivno koherentno (angl. emotinal coherent) (Thagard 2006). Koherentnost pomeni tudi stanje, 
ki ga vzpostavlja kavzalno razmišljanje.  
53 Navajamo primer: Občutek “jaz sem srečen človek” nastaja v trenutku afekta in kaže stanje 
notranjega zadovoljstva v časovnem intervalu 1 ali nastaja v procesu dolgotrajne analize stanja in 
je posledica večletnih izkušenj ter nastaja v časovnem intervalu 2. V primeru časovnega intervala 1 
(na primer trenutek zadovoljstva kot posledica dobrega občutka in počutja v prijetni družbi) v 
primerjavi z intervalom 2 (posledica doseganja življenjskega cilja, ki je na primer utemeljen na 
pridobitvi Nobelove nagrade). 
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pa so na stopnji inherentnih dejavnikov – intrinzično/ekstrinzično ekspresivnih (Shoda in 

Mischel 1995; Cervone in Shoda 1999, 37–60), afektnemu vplivu in valenčnih stanjih 

(Higgins 1990, 301–338) ali dialogu, iz katerega sledijo valenčna stanja, izvirajoča z 

nivoja percepcije, kognicije, skladno z delovanjem inherentnih in zunanjih dejavnikov, 

prepletenih v dinamični strukturi valence (Bickhard 2002). 

Splošni odnosi med kognicijo in emocijo so lahko predstavljeni z modeli oz. metodologijo 

družbeno-kognitivne in afektne nevroznanosti (SCAN) (angl. Social Cognitive and 

Affective Neuroscience) (Ochsner in Gross 2008). Valenca, s katero pojasnimo prehod iz 

hladne v vroče stanje (Saucier in drugi 2005, 856–875; Saucier, Ole-Kotikash in Payne 

2006), oz. učinek afekta (Thagard 2006; Van Rooij 2006) pojasnjuje učinek lokacije in 

ekstrinzično stanje motivacije, ki izhaja iz zunanjih vplivov, z intrinzično dovzetnimi stanji 

ter povečuje verjetnost izida fenomena z usmerjanjem emocij. 

Kognitivno-afektni osebnostni model (CAPS) (angl. Cognitive-Affective Personality 

System) (Shoda in Mischel 1995, 246–268) ter vpliv na samodejno odzivnost (Gollwitzer 

in Bargh 1996) sta posledica razvoja recipročnega determinizma (Bandura 2001), s katerim 

opišemo dvosmernost kavzalne interaktivnosti, ki vključuje osebe, lokacije in vedenje. 

CAPS je oblikovan tako, da spominja na percepcijske nevralne modele omrežij, družbene 

kognicije in kognitivne nevroznanosti (Read in Miller 1998). ModelCAPS je sestavljen iz 

treh procesnih definicij (po Corr in Matthews 2009, 481):  

- input: percepcija okoliščin,  

- obdelava, delovanje dejavnikov, dekodiranje, pričakovanja, vrednote, cilji, afekt,  

- output: vedenjski opis. 

V procesu tvorbe vedenjskega zapisa je CAPS sestavljen iz zaporedij dekodiranja, 

interaktivnosti med kognitivno-afektnimi enotami in generiranjem opisa vedenja, ki je 

končni izid projekcije.  

Naslednji model osebnosti je osebnost kot sistem (Cloninger 2000; Ewen 2010, 1–8), ki ga 

avtorji definirajo s kompleksnimi organizacijskimi komponentami: kognicija, afekt in 

vedenje in ponujajo tipičen, koherenten vzorec opisa, združenega z opisom statičnih in 

dinamičnih lastnosti (Mayer 2007; Wundt 1969). Osebnost, ki je definirana z naborom 

atributov, je specifika posameznika, ki jo obravnavamo na ravni ugleda, ki ga pridobiva 
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posameznik ali širi na lokaciji (Hofstee 1994), oz. so informatorna perspektiva, ki je 

zanesljiva za realno osnovo, s katero opisujemo osebnost kot množico informantov (Corr 

in Matthews 2009). Taka definicija nam ponuja vzorec sociografskega opisa profila.  

Psihodinamične teorije, ki jih ponujajo na primer Freud, Jung, Adler (v Ewen 2010), 

opredeljujejo zavestno (nadzorljivo) in nezavestno (samodejno) obliko obdelave misli 

(Corr in Mathews 2009) in identificirajo določene energetske motivacijske sile, ki 

operirajo v nezavedni lokaciji. Sklop več internih sil ali tendenc lahko prihaja v konflikt (in 

jih je zato potrebno harmonizirati), kar izražamo z nazivom mehanizem (ego, obramba, 

individuacijski procesi), kar pa je vsaj v danem trenutku še na teoretični ravni, saj jih 

empirično ni mogoče dokazati in ostajajo le kot teoretični modeli (Corr in Mathews 2009).  

Kognitivne lastnosti opišemo psihografsko, s statično-dinamičnim modelom vedenja, kot 

so na primer osebnostne ali dinamične teorije, ki smo jih že omenili (glej Allport in Odbert 

1936; Eysenck 1967; Bandura 2001, 265–299). Z ekspicitacijo problematike družbene 

kognitivnosti se bomo podrobneje ukvarjali v nadaljevanju doktorske disertacije, seznanili 

se bomo z Bandurinim (2001, 265–299) delom analize kognitivnosti posameznika v 

procesu delovanja medijev in njihov odziv na vpliv. Implicitno jih lahko opišemo tudi s 

socialnim kapitalom (Rose 1998), kulturnim kapitalom ali z ekonomskim kapitalom 

(Bourdier 1986).  

Dualna procesna teorija in moralna psihologija sta za doktorsko disertacijo pomembni 

teoriji z vidika kognitivnih kapacitet in relacije posameznika do lokacije. Proces 

posameznika je razvejan med emocionalno in racionalno usmerjeno kognitivnostjo, pri 

čemer je moralna razdeljena na intuitivno in instinktivno odzivnost na moralno nasilje, v 

drugem primeru pa je zavestno, nadzorovano procesiranje, ki zavrača emocionalne aspekte 

ter usmerja interes v pridobitvenost. Zaradi moralnih dilem prihaja do razhajanja v 

interesih in konfliktih osebnosti, kjer se za podlago uporabljata konsekvencializem in 

deontološka etika (Greene in drugi 2004). Konsekvencializem filozofsko definira 

konsenkventni, posledičnost statusa, moralno pravico, s katero posameznik teži k dobremu 

zaključku fenomena, konsekvenco, posledico (Ewen 2010, 1–8).  

Identifikacija kognitivnih značilnosti posameznika in vpliv na vedenje sta bistvena za 

razumevanje celotnega koncepta PSG in za povezavo s sončnoznamenjsko paradigmo. 

Kognicija kot projekcija najmanj tridimenzionalne skupine dejavnikov (percepcije, 
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spomina in zaloge znanja) (Nahata 2012) je učinkovita s potencialom, ki ji pripadajo 

sposobnosti uravnave vedenja v trenutku sprejemanja odločitve o dejanju, reakciji ali 

razumevanju situacij (Roiser 2002; Kunda 1990, 480–498). Odločitveni modeli, utemeljeni 

na kogniciji, so posledica oblikovanja vzorcev, slednji pa so komponenta kognicije 

(Nahata 2012). Specifike karakteristik, kot so na primer različni nivoji percepcije in 

kognicije (Bickhard 2002), ki oblikujejo izid fenomena na osnovi relacije med občutkom 

in percepcijo informacije (Huemer 2011) ali v procesu dialoga, kot tudi informacije, 

utemeljene na semiotično definiranih izidih semantičnega pomena NL (Eco 1976). 

Kognicija je iz te perspektive, v specifiki semiotičnega učinka na odločanje, vplivnejša od 

intrinzičnih dejavnikov psihe zaradi narave transmisije in širjenja informacije. Trditev je 

zasnovana na identifikaciji problema semiotike, ki izvira iz predstavnosti in specifike, ki jo 

opisujemo z relacijo med motivacijo in kognicijo (Bickhard 2002). Kognicijske lastnosti 

posameznika so specifične (Chalmers 1990) in jih bomo identificirali na osebni ali kulturni, 

geografski, demografski ravni in so zajete v primarni ali sekundarni socializaciji (Putnam, 

Sanson in Rothbart 2002, 255–277). Slednja sta temelja sociografske ravni, vendar 

vplivata tudi na kognicijsko raven, z nivojem znanja. Izvajanje odločitev ponazarja vedenje 

posameznika. Procesiranje informacij, s katerimi posameznik izvaja aktivnost v procesu, 

ponazarja njegovo kognitivno sposobnost (COI 2008). V procesu hladne kognitivnosti se 

sproži aktivnost odločanja, ki jo spodbudijo motivatorji (Bandura 2001, 265–299). 

Odločanje je v kognitivnem stanju sorodno kompulzivnemu odločanju (Bickhard 2002).  

Obremenjenost izida, utemeljena na le dveh specifičnih dejavnikih, kot sta na primer 

hladna kognitivnost in vroča afektnost v valenčnih stanjih posameznika (Mischel in Shoda 

1995, 246–268), že sama po sebi predstavljata izziv napovedovanja vedenja iz kognicije. 

Bickhard (2002) dvomi o razdeljenosti motivacije in kognicije, saj sta parametra po tem 

modelu logično povezana že v sami zasnovi zasnove odločanja na osnovi spodbujanja 

aktivnosti. V doktorski disertaciji nas specifike delovanja kognitivnih in vzbujenih stanj 

zanimajo zaradi možnosti napovedovanja vedenja, ki je cilj marketerja. Samoreflektivna 

sposobnost je povezana z lastnim ocenjevanjem sposobnosti in se nanaša na učinkovito 

kognitivno delovanje, katero zahteva zanesljivo pot, po kateri oblikujemo oblike 

pravilnega in nepravilnega razmišljanja. Preverjanje misli s samoreflektivnimi pomeni 

generira ideje, aktivnosti in napoveduje izide. Posameznik svojo presojo ustrezno spremeni, 
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ob čemer sprememba deluje tako, da presoja zajame preverjanje skladnosti z realnostjo 

(Bandura 2001, 265–299). 

Metakognitivne aktivnosti sprožijo preverljive misli (ideje), vendar pa lahko generirajo 

tudi zgrešene misli (Bandura 2001, 265–299) in so lahko povod za agresivnost na lokaciji. 

Preverjanje ustreznosti ideje z medijsko oblikovano družbeno realnostjo je lahko povod za 

neustrezno videnje lokacije (ljudi, izdelkov, krajev), ki sledijo iz združenih družbenih vezi 

in vplivov (Bandura 2001). 

Na voljo so štirje načini razmišljanja in preverjanja (Bandura 2001, 265–299):  

- praktično preverjanje (angl. enactive), ki je sestavljeno iz preverjanja idej in 

skladnosti z izidom,  

- skupinsko preverjanje (angl. vicarious), ki je preverjanje ustreznosti ideje s 

primerjavo (opazovanjem) delovanja lokacije in skladnosti z idejami primerjevalca 

in ni le suplement praktičnega preverjanja, 

- družbeno preverjanje (angl. social), če izkustveno preverjanje (skupinsko) ni 

mogoče, se poslužimo družbenega preverjanja (splošnega prepričanja),  

- logično preverjanje (angl. logical), kjer posamezniki preverjajo odstopanja, 

odklone, diskrepance tako, da iz lastnega znanja sklepajo na izid, ki ga zvrnejo, če 

se ne sklada z njihovim obstoječim prepričanjem, ali sprejmejo, če je konvergentno. 

Na podoben način se izkrivlja realnost, ki sledi iz deduktivne propozicije (znanja), na 

kateri temeljijo tudi odkloni v logičnem razmišljanju (Falmagne 1975)54.  

Odločanje in izid fenomena definirano z vplivom motivatorjev, ob čemer sta motivacija in 

kognicija v množici raziskovalnih nalog definirani kot dva ločena procesa. Motivacija je 

kot vedenje namenjena začenjanju, usmerjanju delovanja posameznika, kognicija pa je 

namenjena manipuliranju kodiranih predstav v spominu (Bickhard 2002)55.  

                                                
54 Ker v družbi posamezniki ne živijo avtonomno in so prisiljeni v sobivanje z elementi lokacije, 
družbena kognitivna teorija pomeni podaljšek koncipiranja človeške agencije v družbeno agencijo 
(Bandura 1999, 193–209; 2000, 120–136). Čimbolj so odločanja skupinska, tem višja je kolektivna 
aspiracija (stremljenje), večja je motiviranost lokacije, močnejša je družbena aktivnost, 
učinkovitejši sta akcija pri ovirah in odpornost na družbene stiske ter višji so dosežki družbe 
(Bandura 2001, 265–299). 
55 Če bi uporabljali za predstavnost obeh take interrelacijske povezave, bi se soočali s težavami o 
povezanosti med obema parametroma, zato Bickhardt (2002) zagovarja model, v katerem 
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Če predstavnost prikazujemo kot vidik procesov delovanja, sloni definicija dinamike 

lokacije na predvidevanjih (Bickhard 2002). Bickhard (2002) vidi motivacijo kot relacijo 

za spodbujanje akcije, pri čemer navaja dve tipični stanji: učenje oz. razvoj in emocije. 

Problematika, ki se razvija iz analize motivacije, je povezana z nedefiniranostjo obeh 

zgoraj navedenih primerov, kot je na primer razlaga o konstruktivnem nastajanju oziroma 

procesih, po katerih bi se, če bi obstajali, vsa živa bitja znašla na enakem začetnem 

položaju, brez zgodovinske podlage razvoja (Bickhard 2002)56. 

Motivatorje, ki vplivajo na izid inference funkcije ali na verjetnost izida odločanja (Pearl 

1984), lahko organiziramo tako, da jih vključimo v nevronsko mrežo, njihov učinek pa 

pojasnimo z izidom odločitve (Bodendorf 2011), ki je lahko vedenje (izid fenomena) ali 

kognitivno stanje (permanentna kognitivna sposobnost) posameznika. Bickhard (2002) v 

svoji študiji trdi, da pojasnjevanja delovanja relacije med motivacijo in kognicijo ni 

mogoče ponazarjati na tako poenostavljenem nivoju. Skupna komponenta, ki sledi 

končnemu izidu, je kompleks dejavnikov, izraženih z enim ali več motivatorji, pri čemer 

vpliv pojasnimo z družbeno kognitivno teorijo dialoga, s simboliziranjem sposobnosti ter 

samoregulativno, samorefleksivno sposobnostjo, z moralnimi standardi (Bandura 2001, 

265–299) ali s samoaktualizacijo (Maslow 1943, 370–396)57. 

                                                                                                                                              
predstavljanje in motivacija izvirata iz različnih pogledov ene organizacije interaktivnih procesov. 
Taka naravna integracija vodi v naravni model povezanega razvoja motivacije in kognicije. Razlog 
za tako združitev je utemeljena na ugotovitvi, da modeli motivacije in kognicije razpolagajo z 
majhno intrinzično povezanostjo, kar vodi v ad hoc relacijo med obema. Tako razbit model je po 
mnenju avtorja skoraj zagotovo napačen, saj se dopolnjujeta in v koevoluciji ostajata parametra 
vzajemno soodvisna. Kodirna paradigma vsebuje simbole in konekcionistične inkarnacijske 
modele, profile itn. Konkurenčni modeli profiliranja povezave med obema parametroma so 
ontološko definirani z energetskimi sproženji in z delovanjem lokacije. Ker inertnost potrebuje 
enako energetsko spodbujanje, prihaja ločevanje motivacije in kognicije v nasprotje z logično 
posledico vzbujanja stanja, čeprav inertnega. Avtorjev model zahteva popolno spremembo 
paradigme, po kateri se motivatorji in kognicija ločujejo.  
56  Avtorjev model ima nasprotno interaktivno anticipacijo v sami zasnovi, na prihodnostni 
interaktivnosti, procesiranju, ki lahko vključuje tudi občasnosti, ko se anticipacije razdrejo, kar 
pomeni, da popolna anticipativnost ni upoštevana kot učenje vnaprej, zato pride do negotovosti 
napovedi. Emocije so na primer klasificirane po tem modelu kot interaktivna negotovost, kjer 
negativne emocije izvirajo iz anticipacije in vključujejo anticipacijo negativnega izida ali 
negotovosti. Pozitivne emocije so povezane z anticipacijo uspeha in rešitve interaktivne 
negotovosti. 
57 Maslow (1943) navaja nekatere osnovne potrebe, za katerimi posameznik stremi ali jih doseže v 
svojem življenju: 

1. Fiziološke potrebe, psihološka, družbena potreba po varnosti (preživetvene – voda, kisik, 
počitek, spolnost, gibanje). 
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Pearl (1986) ocenjuje pomen Basyesove mreže v dinamičnih strukturah odločanja, 

Bodendorf (2011) pa v izidu krizne odločitve, kjer vplivi lokacije izzovejo spremembe. Če 

se odzivamo na odklone, kot so na primer odklon Naivnega realizma (Festinger 1957), 

odklon učinka opazovalca, ali močnejše, kot so tako imenovani Lippmannov ali Tomasov 

teorem (Merton 1995), halo efekt (Thorndike 1920), Sayerjevi trendi (2000) ali 

Silvermanov efekt (1993, 94), pridemo do problematike inherentne subjektivnosti in 

polarnega dualizma ali katerekoli druge dejavnosti, ki izkrivlja realnost in vpliva na izid 

fenomena. Odklonske okoliščine v definiciji izida odločanja, ki so posledica kognitivnih 

kapacitet posameznika, vodijo v kombinatorno verjetnost Bayesovih mrež in vnaprejšnji 

izid z verjetnostjo, ki je neodločena v svoji stohastični vsebini (Motter in Campbell 2013, 

27–33). Omenili smo tudi problematiko nenapovedljivosti izida s Schroedingerjevim 

paradoksom (v Brown in Yiftach 2014), kar na podoben način definira tudi Bickhard 

(2002) z interaktivno anticipacijo. V tej fazi nas tudi zaradi pomanjkanja prostora v 

disertaciji zanimata zgolj učinek inference posameznih stopenj in regulacija slednjih v fazi 

nastajanja.  

Opazovali smo okoliščine in motivatorje, ki jih upoštevamo v procesu analiziranja vedenja. 

Učinek motivatorjev in prehod med kognitivnim in afektnim stanjem postajata 

poosebljena, izid inference vloge definicije (napovedi) na primeru odzivnosti ali splošno 

razumevanje vedenja pa postaja z uporabo analize velikih naborov podatkov (angl. big 

data) tudi bolj razumljivo in ga je mogoče poosebljati (Grobelnik 2012). V procesu 

odločanja se pojavljajo okoliščine, s katerimi lahko proces tvorbe Bayesove mreže 

opisujemo kot zasnovanega na parametrih, ki sledijo:  

- intrinzični (inherentni) skupini (lingvistični leksikoni, odprti, zaprti (Eco 1976)), 

sončno znamenje (Aubier 1991; Lewis 2003) oziroma FFM podobni kognicijski 

(angl. cold cognition) skupini (Costa in McCrae 1992; McCrae in drugi 2004, 179–

201; Norman 1963, 574–83; Eysenck 1976), 

                                                                                                                                              
2. Pripadnostna potreba in potreba po ljubezni (izražanje naklonjenosti, zaupanje v druge člane 

družbe), potrebe po ugledu, spoštovanju (slava, ugled, pomembnost). 
3. Samospoštovanje, kognitivne potrebe, uresničevanje, razpoložljivost znanja, priložnosti za 

pridobivanje in širjenje znanja, zadovoljevanje estetskih zahtev). 
4. Samoaktualizacijska potreba (uresničevanje lastnih potencialov, napredovanje v družbi).  
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- ekstrinzični skupini (navzven delujoči) oziroma odzivnostni skupini (odzivnost na 

zunanje forme) (Ryan 1995, 397–427; Corr in Matthews 2009), oblikovani na 

primer s kulturno funkcijo (Schwartz 1978, 419–441), 

- zunanji skupini, kjer zunanjost faktorjev definiramo z demografsko, geografsko, s 

sociografsko in psihografsko komponento (Bontcheva in drugi 2013), 

- afektni ali valenčni (angl. hot affective) skupini (Strapparava in Valistutti 2004) 

(VanRooij 2006; Thagard 2006)58. V tej skupini ni mogoče vnaprej določiti 

vplivnosti dejavnika, predvsem zaradi samega izvora informacije59. 

Odločanje je opredeljeno z množico dejavnikov, ki učinkujejo na izid odločitve. 

Povečevanje informacijske prepletenosti postane kompleksno in kaotično za analitika, zato 

se zaradi specifičnih kognitivnih lastnosti vzorci izidov posplošujejo ali postajajo vse bolj 

podrejeni lokaciji oz. postajajo izbira, ki je v postopku odločitve zadnja, za katero 

posameznik še lahko potrdi pravilnost odgovora. Tak izid je posledica delovanja tako 

imenovanega načina odločanja na principu modrosti množic (WOC) (angl. Wisdom of the 

Crowds) (Surowiecki 2004) in hevristike (Kahneman, Slovic in Tvesrsky 1974, 1124–

1131). Toda tudi tako odločanje je le delno resnično, saj se odloča (predvsem v časovno 

zahtevnih in odmaknjenih postopkih) za izid, ki ga je vnaprej inferiral in vodi v 

opazovalčev odklon (angl. observer-ecxpectancy effect) ali odklon raziskovalca (angl. 

reseracher bias) (Goldstein 2011, 374). Odklon raziskovalca običajno izvira iz kognitivnih 

sposobnosti posameznika (Goldstein 2011, 374; Corr in Mathews 2009). 

Vedenje posameznika ali skupine je odvisno od kakovosti interpretacije informacije, ki je 

pridobljena z lokacije. Zato je učinek lokacije na posameznika izjemnega pomena za 

razumevanje vedenja.  

Ker se zaradi vplivov motivatorjev vedenje giblje v razponu valenčnih stanj med kognicijo 

in afektom (Higgins 1990, 301–338), je ustrezna interpretacija informacije o delujočih 

motivatorjih pogoj za ustrezen in relevanten opis vedenja posameznika.  

                                                
58 Valenčni faktor je lahko zajet v katerikoli od prvih treh funkcij (faktorskem modelu), vendar je 
latentna funkcija predstavljena s kognitivno sposobnostjo posameznika, čeprav motivacije ne 
moremo obravnavati ekskluzivno disparativno, če jo sploh lahko tako obravnavamo (Bickhardt 
2002).  
59 Delovanje smo podali v opisu delovanja faktorjev (Thagard 2006), iz katerih smo sestavili 
večdimenzionalni faktorski model in ki je podlaga PSG. 
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Način interpretacije informacije se oblikuje s kognitivnimi sposobnostmi posameznika, z 

omejitvijo napora, s katerim posameznik razpolaga, ali kot posledica objektivnih okoliščin, 

kot je na primer omejen čas vrednotenja (Simon 1955). Vedenje smo opazovali tudi kot 

odzivnost posameznika na učinke z lokacije v poglavju sociološke interpretacije vedenja 

(Singh, Mani in Petland 2014, 1903–1910). Potem, ko smo z definicijo percepcije in 

nabora znanja pojasnili izvor kognitivnosti, lahko preidemo v analizo stopnje spomina in 

preteklih izkušenj (Williams in drugi 1997), s katerimi se oblikujejo vzorci in interpretacija 

fenomena. Če je odločanje povezano z vedenjem, ga bomo opisali kot emotivno stanje, 

vendar ne enoznačno, saj so emotivna stanja opisana z afektom, ki ga sproži informacija na 

lokaciji, na katerega delujejo parametri, opisani z atributi, ki aktivirajo stanje, ki je opisano 

kot afekt (Thagard 2006; Van Rooij 2006). Obstoj treh modelov afektivne vplivnosti so 

(po Winkielman in drugi 2007): 

- asociativni modeli (vezani na kognitivne kategorije v semantičnem spominu) 

(Forgas 1995), dekodiranje, iskanje in uporaba informacije za odločanje,  

- akcijski modeli (Dijksterhuis in Bargh 2001, 1–40), udeleženi v posameznikovem 

konceptnem omrežju, poudarjajo uporabnost informacije v perceptivnem akcijskem 

omrežju, kot je na primer responzivnost (akcija) na stimulus,  

- inferenčni modeli so afektno-informacijski in afektno-regulacijski sprožilci, s 

katerimi se odločanje spreminja v strateški in fleksibilen proces, podrejen 

odločanju.  

Afekt je filozofsko opredeljenje z informacijo, s katero opišemo metodo analize 

informacije. Metoda afekt-kot-informacija (AIM) (angl. affect-as-information) predlaga 

odzivanja na osnovi ocenjevanja (presojanja) ter uporabi čuta za presojanje, ki pa je lahko 

zaradi predhodnih izkušenj nepravilen oz. neustrezen (Winkielman in drugi 2007). 

Kognitivne funkcije so predložene v obliki izidov dialoga in opisov odzivanja, ki jih 

posamezniki, ki vzpostavljajo dialog v procesu oblikovanja informacije, posredujejo 

nasprotnemu objektu v obliki predstavnosti. Trditev smo argumentirali z načinom 

oblikovanja, širjenja in sprejemanja informacije. Pomen relacij, ki se tvorijo v procesiranju 

informacije, avtorji opazujejo na različne načine. Informacija o delovanju psihe in 

kognitivnih značilnostih je pri avtorjih definirana na različne načine. Ewen (2010, 1–8) 

opozarja, da je potrebno psihološke in sociološke dejavnike ter interpretacijo slednjih 

obravnavati previdno, kar potrjuje tudi dinamika stanj psihe s prehodi med kongitivnimi in 
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afektnimi stanji v časovnih intervalih. Pogled na razvoj oblike opisa osebnosti je zato 

porazdeljen na razvrščanje med statično-dinamične vloge, s katerimi opisujemo profil 

posameznika, kar smo navajali kot način opisovanja lokacije in osebnosti.  

1.8.4 Osebnost in družbene relacije  

V sklopu in dopolnitvi metaanaliz, ki jih opravljajo Jensen-Campbell in drugi (v Corr in 

Matthews 2009), ter drugih del s področja relacije med osebnostjo in vplivom na družbo 

ter obratno izpostavljamo vzroke in relacije, ki se bodo razvile v procesu interakcij in 

delovanja posameznika na lokaciji. Osebnost lahko vpliva na posameznike z interakcijami 

na lokaciji ali vpliva na vedenje posameznikov, ki so interaktivno vključeni v družbena 

dogajanja (Ozer in Benet-Martínez 2006, 401–421). 

V tem kontekstu uporabljamo koncepte osebnosti in temperamenta60, ki jih Jensen-

Campbell in drugi (2009 v Corr in Matthews 2009) uporabljajo za pojasnjevanje funkcij in 

lastnosti osebnosti. Temperament je pogosto konstitucionalno utemeljena posameznikova 

razlika v odzivnosti in samonadzoru, ki se pojavlja v zgodnji fazi oblikovanja osebnosti. 

Osebnostne značilnosti so povezane s socio-emotivnimi kompetencami (ekstrovertiranost 

= prizadevanje za kontrolo, empatično natančnost, nevroticizem) in delujejo kot 

napovedovalci trajanja in kakovosti relacij skozi življenjsko obdobje (Asendorpf in van 

Aken 2003, 629–666).  

Bickhard (2002) opazuje vedenjske značilnosti tudi s perspektive motivacije in kognicije61. 

V tem kontekstu je nujno izpostaviti proces socializacije, v katerem se otroci naučijo 

določenih vzorcev vedenja, razmišljanja in vrednotenja od svojih staršev, katerih vloga je 

kritična za sposobnosti sprejemanja afekta, ki prihaja z lokacije, ter empatije, ki jo 

povezujemo z responzivnostjo staršev, medtem ko je vestnost osnova za konsistentno skrb 

(Kochanska in drugi 2004, 744–759). Socializacija osebnosti je ključna za proces 

vključevanja v družbo (Putnam, Sanson in Rothbart 2002, 255–277) in vpliva na odzivnost 

otroka na avtoriteto staršev (Jensen-Campbell in drugi 2009; Corr in Matthews 2009). 

                                                
60 Hipokratov “humor” je približek ponazoritve definicije temperamenta. 
61 Kognicija in motivatorji kot predstavniki motivacije po avtorjevem mnenju ne nastopajo ločeno, 
temveč po logiki skupnega delovanja. Vpliv osebnosti na lokacijo in obratno se udejanja skozi 
valenčna stanja, izvirajoča z nivoja percepcije in profila osebnosti oziroma kognicije. 
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Osebnost in relacije med odraslimi in otroki (primarna socializacija) pojasnjujemo s 

petfaktorskim modelom osebnosti (FFM) (angl. Five Factor Model). Petfaktorski model 

(Costa in McCrae 1992) opisuje psiho z lastnostmi, ki so značilne za osebnost 

posameznika, in izhaja iz petih dejavnikov. Teorije osebnosti, zasnovane na petfaktorskem 

modelu opisa lastnosti posameznika, so utemeljene na opisu stacionarnega profila 

posameznika (Corr in Matthews 2009). Družbena socializacija je za razumevanje 

nadgradnje doktorske disertacije pomembna, saj pojasnjuje razvoj osebnosti, ki jo 

obravnava del ekstrinzičnega formatiranja osebnosti, in sociografski faktor, s katerim 

opisujemo posameznika (angl. Buyer persona). Osebnost tako lahko opišemo z 

leksikalnimi modeli, ki so osebnostni deskriptorji, z Modelom petih ključnih faktorjev 

(FFM) (angl. Big Five Factor Model) (Costa in McCrae 1992; Goldberg in Somer 2000, 

497–531): 

1. ekstrovertiranost/introvertiranost (angl. extraversion),  

2. sposobnost prilagajanja (prilagodljivost/antagonizem) (angl. agreeableness), 

3. zavednost/pomanjkanje usmerjenosti (angl. conscientiousness), 

4. nevroticizem/emocionalna stabilnost (angl. neuroticism), 

5. odprtost/zaprtost (sprejemljivost za izkušnje) (angl. openness). 

Postopek opisovanja osebnosti FFM v doktorski disertaciji navajamo zaradi sorodnosti, ki 

jo v zasnovi nosijo s FFM popisani profili posameznikov. 

Bachrach in drugi (2012) opisujejo dejavnike FFM na sledeč način:  

- odprtost za izkušnje (angl. openness to experience) – meri predstavnost, 

radovednost, iskanje novih izkušenj in zanimanj v kulturi, idejah, estetiki, 

- zavest (angl. coscientiousness) – meri preferenco organiziranosti in spontanosti 

pristopa življenju,  

- ekstrovertiranost (angl. extraversion) – meri nagnjenost osebe k iskanju stimulacij 

v zunanjem svetu, skupinah, družbi ali izdaja pozitivne emocije, 

- sprejemljivost (angl. agreeableness) – meri moč, s katero je oseba usmerjena k 

vzdrževanju pozitivnih družbenih relacij, 

- nevroticizem (angl. neuroticism) – se pogosto nanaša na emocionalno nestabilnost 

in je tendenca po izkušnjah ali spremembi počutja ter negativnih emocij, kot so 

občutek krivde, jeze, anksioznost, depresija itn.  
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Avtorji gradijo analizo na opazovanju vedenja sodelujočih na lokaciji, na primer na 

družbenih omrežjih, in ugotavljajo sledeče povezave (Bachrach in drugi 2012)62: 

1. prijatelji – število prijateljev,  

2. skupine – število asociacij s skupinami, 

3. všečki – število všečkov,  

4. fotografije – število naloženih fotografij po osebi, 

5. statusi – število statusov po posamezniku,  

6. tag – število drugih, ki so identificirali in označili (tagged) sliko.  

Slednje so osnova za opredelitev ocene vseh petih dejavnikov tako, da so profili označeni z 

distinktivnimi atributi, ki pripadajo najmanj eni značilnosti od zgornjih šestih postavk, kot 

sledi: 

- odprtost (angl. openness) – opis s postavkami (2,3,5), 

- zavest (angl. coscientiousness) – opis s postavkami (2,3,4), 

- ekstrovertiranost (angl. extraversion) – opis s postavkami (1, 2, 3, 5), 

- sprejemljivost (angl. agreeableness) – opis s postavkami (1), 

- nevroticizem (angl. neuroticism) – opis s postavkami (1, 3).  

Študije delovanja petih dejavnikov, s katerimi je mogoče definirati osebnost, ponujajo 

modele, ki so utemeljeni na izidih analize konvergenčnosti dejavnikov ali povezovanja 

dejavnikov z vedenjskimi značilnostmi posameznika. Introspektivne analize (Bratko, 

Brandl in Bosnjak 2013) kažejo znatno povezanost med introvertiranostjo in 

nevroticizmom, medtem ko ostali trije dejavniki (odprtost, sposobnost prilagajanja in 

zavednost) nimajo tako enoznačnega in prepričljivega učinka. Rezultati, ki so jih dobili 

Bratko, Brandl in Bosnjak (2013), pa kažejo, da profil ni konstanten in da pojasnjena 

varianca znaša pri najboljšem izidu le 21 %. Podobno stanje nekonstantnih rezultatov 

                                                
62 Rezultat analize kaže nizke korelacijske koeficiente za E, N, C, O in A. Rezultat sicer kaže 
povezanost postavk s FFM modelom. Najboljša napovedljivost je izražena z E, N faktorjema, 
medtem ko je napovedljivost, izražena z O, C, A, nizka. Rezultat se sklada z analizo FFM v 
promocijski ukrepih Bratka in drugih (2013). Kljub nizkim koeficientom je delo pomembno, saj 
predstavlja potrditev funkcij, s katerimi opišemo profil oseb. Utemeljen na Allport in Odbertovi 
(1936) ideji o povezanosti jezika in profila, nam ponuja novo možnost za ugotavljanje 
učinkovitosti jezika v prenosu informacije ter oblikovanju profilov, ki izvirajo iz semantičnosti.  
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napovedujejo tudi raziskave, ki so jih opravili Zager-Kocjan, Avsec in Bucik (2013, 91–

104).  

Osebnost lahko vpliva na oblikovanje in vzdrževanje relacij, saj sprejemljivost in 

ekstrovertiranost vplivata na družbene kompetence otrok (Asendorpf in van Aken 2003, 

629–666), saj sprejemljivi (dovzetni) otroci lažje vzpostavijo konstruktivne taktike za 

reševanje problemov (na primer pogajanja) ter vrstniških konfliktov (Jensen-Campbell in 

drugi v Corr in Matthews 2009). Nesprejemljivi otroci pa bodo konflikte reševali z 

nasiljem. Sprejemljivost ali dovzetnost (soglašanje) s kooperativnostjo, prijateljstvom, 

skrbnostjo, z oporo je povezana z motivi in s sposobnostmi za gradnjo pozitivnih 

družbenih relacij. Ekstrovertiranost je povezana z družbenimi kompetencami otrok ter 

vključuje splošno stopnjo družabnosti (Elphick, Halverson in Marszal-Wisniewska 1998, 

21–48). Vestnost je pomembna za vrstniške relacije (Jensen-Campbell in Malcolm 2007), 

saj vestni otroci težje postanejo žrtve zavračanja vrstnikov, ki imajo nižjo stopnjo vestnosti, 

ter bodo vzpostavljali kvalitetnejša prijateljstva. Nevroticizem je povezan s težavami v 

otroštvu (Asendorpf in van Aken 2003, 629–666), saj imajo nevrotični posamezniki 

negativen pogled na druge posameznike in okoliščine (Erez in Judge 2001, 1270–1279; 

Watson in Clark 1984, 465–490), so precej občutljivi na negativne dogodke, slabše 

ustvarjajo vrstniške povezave in so pogosto žrtve lokacije (Suls, Martin in David 1998, 88–

98). Odprtost pa se nanaša na odprtost za izkušnje (McCrae in Costa 1997). 

V povezavi s kognicijo je ključno izpostaviti tudi Festingerjevo (1957) idejo kognitivne 

disonance kot mentalnega stresa ali nelagodja, ki se pojavi v nasprotujočih si okoliščinah, 

prepričanjih, idejah ali vrednostnih procesih, kjer izid nasprotujočih si rešitev vodi v 

konfliktne okoliščine. Skrajna forma disonance lahko izvira iz vedenja, ki se sklada s 

splošno sprejetim mnenjem okolice in odstopa od mnenja posameznika.  

Vpliv socializacije na odločanje je drugi primer vedenja, ki lahko povzroči odstopanje od 

inherentnih značilnosti. Pomembnost relativizacije percepcije fenomena se kaže v razlikah 

v percepciji lokacije, kar nakazujejo študije vedenja azijskih, ameriških in bilingvističnih 

otrok (Fernald in Morikawa 1993, 637–656). Rezultati študij nakazujejo na tipičen način 

percepcije in načinov ter namenov povezovanja objektov z atributi, ki definirajo lokacijo 

(fenomen, objekt, pomen). Raziskovalci ugotavljajo, da ameriški otroci opazujejo 

posamezne elemente na lokaciji, azijski otroci pa opazujejo skupinske formacije in učinke 
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na formacije skupin ali obratno (Fernald in Morikawa 1993, 637–656). V tem kontekstu 

lahko zasnujemo geografski faktor. Ne le v zgodnjih fazah socializacije, temveč tudi v 

poznih, na že uveljavljenih lokacijah, v katerih osebnost operira, na primer v družini, 

službi ipd., je geografski faktor izjemno pomemben vplivnik.  

Skladno z družbeno kognicijsko teorijo (SCT) (Bandura 2001) in s socializacijo (Parsons 

1968, 135–160) se vedenje nanaša na percepcijo in kognicijo inherentno neekskluzivno, 

saj so vplivi lokacije za različne faze stanj, v katerih se posamezniki nahajajo skozi 

življenjsko obdobje, različno učinkoviti. Trditev lahko argumentiramo z dejstvom, da se 

kognicijske sposobnosti in vedenje spreminjajo in prilagajajo lokaciji (življenjskemu stilu, 

geopolitičnemu motivatorju, kulturnemu izročilu) in so podrejene Parsonsovim gonilnikom 

in kapitalom, s katerimi opišemo lokacijo (Bourdier 1986).  

V nadaljevanju podajamo ključne značilnosti predstavnosti posameznikov, s katerimi 

opazujejo lokacijo. Chalmers (1990) navaja analizo zavesti in kognicije, ki je utemeljena 

na pristopu prve in tretje osebe. Zavest je potrebno po tej teoriji obravnavati kot znanstveni 

problem, iz katerega je mogoče splošno analizirati mentalne procese. Kognitivna znanost 

zbira podatke z lokacije na tri načine (po Chalmers 1990):  

- z opazovanjem (induktivno) in jih predstavlja kot človeško vedenje,  

- z opazovanjem delovanja možganov in njihovega odziva na aktivnosti na lokaciji,  

- s kognitivnim modeliranjem.  

Tripartitna analiza vedenja, funkcije možganov in kognitivni modeli prispevajo k 

znatnemu izboljšanju razumevanja kognitivnih aspektov analize lokacije. Tak pristop 

predlaga Dennett (1996), s čimer zariše tudi model, po katerem so izid razumevanja 

lokacije in informacije definirani z vedenjem. Funkcionalizem, ki je filozofski pristop 

tretje osebe, imenuje kavzalno analizo, primerno za analizo strukture možganov. Upošteva 

možnost verjetnosti ter opazovanje samega sebe (Chalmers 1990). Avtopoeza naprednega 

stroja (Maturana 1970) nakazuje, da se z opazovanjem pojasni samega sebe in ponudi 

izboljšanje funkcije samega sebe, vendar le preko tretje osebe.  

Vidik lokacije v prvi osebi je pristop, po katerem posameznik izvaja analizo v prvi osebi in 

se povsem razlikuje od pristopa analize tretje osebe. Nagelovo vprašanje (Chalmers 1990): 

“Kako izgleda biti, kar smo, in kako bi izgledalo, če bi bili nekaj povsem drugega, na 



Prijon, Egon. 2016. “PSG (Psiho-Socialni Genom) – Sončno znamenje natalnega 
horoskopa kot podlaga za promocijo v virtualnih omrežjih.” Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 

 87 

primer žival ali računalniški sistem?” poglablja filozofsko vprašanje zavesti in opazovanja. 

Zato se težava prve osebe deli po Chalmersu (1990) na: 

- težavo senzorične kakovosti percepcije (angl. sensory qualia) – na primer barva, 

zvok, okus, zadovoljstvo in bolečina kot tipične senzorične kvalitete, ki so 

specifične za posameznika z različnimi stopnjami percepcije. Ponazoritev problema 

podaja Jackson (1970, 61–96) z modelom črno-belega in barvnega sveta in 

problema percepcije z vidika tretje osebe, ki pa ne ponazarja vidika prve osebe, 

- subjektivne mentalne vsebine (angl. subjective mental content) – zunanja 

percepcija ni dovolj, da lahko delovanje lokacije pojasnimo, ne da bi se pri tem 

udeleževali v procesu analize intrinzičnih oblik, s katerimi pojasnimo okoliščine, ki 

delujejo na posameznika z lokacije. Od qualia efekta se mentalne vsebine 

razlikujejo po tem, da prva nastaja ob vplivu zunanjih akcij, medtem ko druga 

nastaja med razmišljanjem. Mentalna vsebina se kot rezultat razmišljanja ne sooča 

s problemom reference, saj ne deluje na konceptu primerjanja z nečim, kar 

subjektivno ali objektivno obstaja,  

- obstoj subjektivne izkušnje (angl. subjective experience) – prvi dve postavki se 

ukvarjata s problemom subjektivnih stanj, predvsem pa, zakaj sploh obstajata. Kot 

primer lahko podamo Zombija z normalnim vedenjem brez subjektivnih stanj kot 

nadomestilo za živo bitje, ki opravlja delo, a se tega ne zaveda (Searle 1980, 417–

424; Block 1980, 257–274), in problem samozavedanja (angl. self-awareness). 

Parfit (1984) združuje učinek prve in tretje osebe in opisuje problem osebne identitete63. 

Oblikovanje profila psihe s petfaktorskim modelom FFM je usmerjeno v razvoj modelov, 

ki pa ne podpirajo intelektnega faktorja (Saucier in drugi 2005, 856–875). Opravljene so 

                                                
63 Pristop upošteva združevanje problema v splošnem razumevanju relacije med razumom in 
telesom (angl. mind-body). Za doktorsko disertacijo in nivo obravnave učinka prve in tretje osebe 
je dovolj, da navedemo, da se za obravnavo vsake prve osebe (zavest) kot umsko stanje pojavlja 
odgovarjajoče stanje tretje osebe (funkcionalne definiranosti) umskega stanja. To še ne pomeni, da 
bomo nakazali dve stanji, temveč obstaja verjetnost, da obe stanji definiramo kot različna vidika 
enega samega stanja. V vsakdanjem opisu bomo definicijo obravnavali na nivoju nekontroverzne 
oblike definicije, da vsakemu subjektivnemu mentalnemu dogodku pripada odgovarjajoči fizični 
dogodek, za vsak subjektivni občutek obstaja objektivno karakteristična percepcija. Ta dihotomija 
oziroma način videnja mentalnih stanj lahko povzroči konfuzno videnje lokacije in opazovanja 
fenomena (Chalmers 1990).  
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bile tudi študije leksičnega petfaktorskega modela na fizičnem izgledu (Goldberg in Somer 

2000, 497–531; Saucier 1997, 1296–1312), vendar brez rezultatov (Corr in Mathews 2009). 

Kognitivna ali motivacijska predstavnost (angl. cognitive, motivational mindset) (Allport 

in Odbert 1936) je parcialna ponazoritev osebnosti (Saucier v Corr in Matthews 2009). 

Če so podatki o delovanju lokacije in odzivnosti profila homoskedastični64, bi lahko 

vnaprej prepoznali kognicijske značilnosti profila ali značilnost, če gre za skupine, in 

inferirali izid funkcije kognicije, s tem pa tudi vedenja.  

Nove metodologije za raziskovanje osebnostnih lastnosti se razlikujejo od klasičnih IPIP 

testov. Ena izmed novih metod je na primer model test implicitnih asociacij, ki se 

uporablja za implicitno merjenje osebnosti (Witterbrink in Schwartz 2007; Greenwald, 

McGhee in Schwartz 1998, 1464–1480). Analiziranje osebnosti po tem postopku ni 

utemeljeno na izpolnjevanju analitičnih obrazcev, zato nima narave samoocenjevalnega 

tipa. Postopek zato v samem sistemu že vnaprej izloča odklone, ki jih zabeležimo kot 

strukturne družbene deviatorje osebnosti, ali odklone, ki jih pripisujemo kognitivnim 

značilnostim in strukturnemu popravljanju osebnostnih lastnosti (Donnellan in drugi 

2006)65. Zager-Kocjan, Avsec in Bucik (2013, 91–104) analizirajo osebnost in razlike 

posameznikov po IAT metodi. Avtorji testirajo zanesljivost izidov, zasnovanih na 

implicitno-eksplicitnem merjenju osebnosti, na osnovi katerih je mogoče interpretirati 

osebnost na empiričnem nivoju (Greenwald, Nosek in Banaji 2003, 197–216). Z uporabo 

IAT ne najdejo zanesljivih potrditev, s katerimi bi bilo mogoče določiti zanesljivost opisa 

osebnosti na osnovi dimenzij petfaktorskega modela osebnosti.  

Z vidika predstavljanja samega sebe je disociacija med propozicijskim in asociativnim 

načinom procesiranja informacije relevantna za samokonceptualno predstavljanje (angl. 

self-concept representation) in opisovanje lastnih atributov (Asendorpf, Rainer in Mücke 

2002).  

                                                
64 Enaka končna varianca, imenovana tudi homogenost variance. 
65 Taki tipi odklonov so na primer samopripisovalni odklon (angl. self attribution bias) (Zinn 2013) 
ali odklon Naivnega realizma (Festinger 1957), kognicijski odkloni, ki izvirajo na primer iz 
kognitivne disonance (Festinger 1957), in množica drugih kognitivnih odklonov, za katere so bile 
opravljene študije in za katere v predloženi disertaciji ni dovolj prostora, da bi jih podrobneje 
opredeljevali in analizirali.  
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Samokonceptualni sistem (angl. self-concept) kot konceptualizacija dvosistemskega 

modela osebnosti je sestavljena iz propozicijskega in asociativnega načina značilnosti. 

Propozicijska predstavitev je razčlenjena, asociativna predstavitev pa je implicitna oblika 

predstavitve osebnosti. Razčlenjena, eksplicitna oblika je sestavljena iz propozicijske 

kategorizacije, ki vključuje koncept sebe in osebnosti z opisnimi atributi. Implicitni 

samokonceptni model osebnosti je sestavljen iz združevalnih grozdov (angl. Associative 

clusters) med koncepti sebe in osebnosti z uporabo opisnih atributov (Greenwald, Nosek in 

Banaji 2003, 197–216)66. Schnabel in drugi (2008, 508–528) menijo, da proces razčlenitve 

še ni zaključen, zato bo posameznik s tako osebnostjo ponudil eksplicitno asociacijo67. 

Ugotovili smo, da je Husserlova in Heideggerjeva logika (Fernandez 2009, 17–27) 

trenutne ekspresivnosti fenomena, asociativno eksplicitna po Schnabelu in drugih (2008, 

508–528), utemeljena na opazovanju trenutka, v katerem se fenomen prikaže kot 

ekspresivna forma. 

Analiziranje osebnosti in oblikovanje profilov sta lahko utemeljena na več osnovah, 

poizvedovanju (zbiranju mnenja o osebi s perspektive tretje osebe) ali etnografsko ali z 

neposrednim zbiranjem podatkov iz prve osebe z intervjuji in anketami (Atkinson in 

Delamont 2014). Na podoben način, kot ga definirajo ostali raziskovalci, in s podobnimi 

metodami (Goldberg 2006, 84–96) pridobijo podatke o delovanju modela FFM (odprtost, 

                                                
66 Osebnost, opisana kognicijsko, z atributi, pridobljenimi po asociativnih postopkih, na primer 
projekcija izida fenomena, opisana s percepcijo ali kognicijo, se v procesih odločanja z implicitno 
ustvarjenimi informacijami oblikuje v smeri parcialnih rešitev fenomena, kar Corr in Matthiews 
(2009) označujeta kot dovolj razčlenjeno formulacijo osebnosti. Razčlenitev rešitve se nahaja v fazi 
spreminjanja. 
67  Navajamo primer: “Razmišljanje o življenju” je implicitno percepiranje in propozicijsko 
opisovanje forme lokacije z atributi. Percepcija in kognicija zato vodita posameznika v izid 
fenomena “jaz sem srečen človek”. Slednje vodi v asociativno razmišljanje in izvira iz propozicije, 
ki jo nakazujejo argumenti pozitivne percepcije življenja. V eksplicitni obliki je izid propozicije 
notranjega zadovoljstva resnično izražen z razčlenitvijo relacije, ki jo opišemo z zadovoljstvom z 
življenjem. Nedokončana razčlenitev je argumentirana z nedokončano analizo, nezaključenim 
časovnim intervalom ali drugimi razlogi, ki vplivajo na nedokončan fenomen. Definicija 
nedokončanega fenomena je na primer izid aktivnosti, ki ga Fuzzy perceptron prikazuje kot 
nenapovedljivo potezo v zaporedju dogodkov v dinamičnem Bayesovem grafu (Bodendorf 2011). 
Med slednje lahko uvrstimo tudi nejasne postopke analize ali postopke, na katere vpliva lokacija z 
delovanjem motivatorjev ali inhibitorjev (Corr in Matthews 2009; Dickson 1994; Bandura 2001, 
265–299).  
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zavestnost, sprejemljivost, ekstrovertiranost in nevroticizem) in jih ovrednotijo s 

Pearsonovim korelacijskim koeficientom.  

Pogled na vedenje je povezan še z dialogom v družbi. Kompleksnost definicije osebnosti 

in vedenja različni avtorji analizirajo z opazovanjem dialoga z NL z metodami odprtih 

leksikonov (Schwartz in drugi 2013) in zaprtih leksikonov (Pennebaker 2007; Eisenstein in 

Xing 2011; Hu in Liu 2004; Kim in Hovy 2004; Gruber 1993; Miller 1995; Strapparava in 

Valistutti 2004, 1083–1086; Ortony in drugi 1987) ali z aplikacijo TweetiIE (Bontcheva in 

drugi 2013) z lingvističnim rudarjenjem. Asur in Huberman (2010) navajata primer 

uspešne napovedi izida na primeru napovedovanja dobička v filmografski industriji (angl. 

box office), utemeljeno na družbenem omrežju Twitter, z metodo lingvistične analize z 

LIWC (angl. Linguistic Inquiry and word count) (Pennebaker in drugi 2007). Lokacija, na 

kateri avtorja izvajata analizo, ponuja ustrezno homogenost variance. Napovedovanje 

vedenja na osnovi dialoga in idiolekta ni edini primer napovedovanja na osnovi analize 

jezika. Primera: TwitIE (Bontcheva in drugi, 2013), kompleksna čutnostna (angl. 

sentiment) analiza SM (Liu in drugi, 2012). Empirično je dokazano, da je na lokaciji 

družbenih omrežij (SM) mogoče iskati homogenost odzivnosti posameznikov, ki so 

razvrščeni v idiolektične skupine, z uporabo analize ustreznega idiolekta, če so proksiji 

dovolj močni in prepoznavni (Liu, hu in Cheng 2005). 

Vedenjske značilnosti in osebnost lahko analiziramo s čutnostno analizo (angl. sentiment 

analysis) (Cambria in drugi 2013; Pak in Paroubek 2010; Pang in Lee 2008; Liu 2012; 

Prabowo in Thelwall 2009; Krauss 2008). Analiza je utemeljena na kvantitativni metodi na 

način, kot ga ponujajo Bothos in drugi (2010). Analiza potenciala napovedljivosti dialoga 

je zgrajena na formalni konceptni analizi (FCA), analizi idiolekta in z generiranjem 

interpreterjev informacije. Problematika obeh rešitev se nahaja v oblikovanju in prenosu 

informacije68.  

                                                
68 Izvor informacije v NL je povezan z ugotovitvijo, da je naravni jezik oblikovan kot forma z 
“izjemno malo pravili, ki ponujajo neskončno mnogo variacij, s katerimi se oblikuje semantika 
jezika” (Eco 1976). Filozofi na splošno sprejemajo jezik kot prakso, v kateri ljudje vzpostavljajo 
dialog, sestavljena pa je iz pravil, ki so del kulture (Dummett 1986, 473), zato je nabor pravil NL 
na nivoju uporabe splošnega jezika in ta pravila so norme, ki upravljajo z namerami, izraženimi z 
družbenim vedenjem. Vpliv izhaja iz Wittgensteinove interpretacije jezika kot zgodovinska 
entiteta. Raziskovalci, ki sledijo Chomskyjevi ideji (1975), so mnenja, da semantika in pragmatika 
nista del študija jezika (Scholz 2015). 
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Na področju nevropromocije in analize velikih zalog podatkov (angl. big data) v SM so se 

oblikovali sodobnejši načini analize kognicije in vedenja (Zurawicky 2010).  

V nadaljevanju podajamo analitične postopke, s katerimi opazujemo kompleksnost opisa 

vedenja, hevristike in analitske metodologije. V analizi lokacije se soočamo s postopki, na 

osnovi katerih je zasnovana analiza vedenja. Podane so metode za analiziranje vedenja in 

analizirana je hevristična metoda pridobivanja znanja. Opazovali bomo odziv 

znanstvenikov na hevristične metode. Analizirana je vsebina hevrističnega pristopa 

raziskovanja.  

Analitični postopki učinkov prenosa in interpretacije informacije v SM so utemeljeni na 

temeljnih tehnikah (angl. ground-truth) analize vedenja na podlagi čustvene analize69, 

neinvazivnem opazovanju dialoga (Coviello, Fowler in Franceschetti 2014), netnografiji 

ali opazovanju z udeležbo (Atkinson in Delamont 2014). Večinoma temeljijo postopki na 

dedukcijski analizi dogodkov aposteriori, post hoc metodah. Vsak od navedenih 

postopkov je za potrditev ali zavrnitev lahko dvoumen (Olsen 2004). Sayerjev (2000) in 

Silvermanov (1993) pogled na metode indukcije izpostavlja problematiko inherentne 

subjektivnosti in polarnega dualizma, ki spremlja analitične postopke. Ko ekstrapoliramo 

problematiko na kvantifikacijo podatkov, se soočamo z izidi, ki opisujejo Lippmannovo 

dilemo (1922, 81 v FES 2014, 32–68) in ponazarjajo stanje opazovanja fenomena kot 

produkta z vnaprej definiranim izidom fenomena, ko se povezujejo objekti v interakciji.  

Analitične postopke spremljajo še odkloni (Kahneman, Slovic in Tvesrsky 1974, 1124–

1131) 70 . Hevristika je potencialno tudi na primer model zaključevanja izida B, 

povzročenega z aktivnostjo A (Post hoc ergo propter hoc) (Pinto 2001, 56).  

V nadaljevanju razčlenjujemo problem hevristike. Hevristika je proces sprejemanja 

odločitev na osnovi pomanjkanja konkretnih podatkov ali na osnovi navideznih informacij 

in izidov, ki lahko povzročijo napačen zaključek (COI 2008), ali je sestavljena iz sklepanja 

                                                
69 Prevod izraza sentiment v slovenščino je interpretiran kot čutnost, vendar sentiment analiza v 
svoji kvalitativno-kvantitativni naravi sentiment ekstrapolira kot raziskovalčev občutek o dogodku, 
ki si ga ustvari iz podatkov, pridobljenih na osnovi triangulacije virov kvalitativnega podatka in 
kvantitativnega podatka (Liu, Hu in Cheng 2005).  
70 V disertaciji smo uporabili le ozek nabor odklonov, kot so na primer odklon samopotrditve 
(Wood, Reiners in Srivastava 2014) in družbeni odkloni ponudnik-sprejemnik informacije (angl. 
actor-observer effect) (Goldstein 2011, 374) itd., ker zaradi pomanjkanja prostora obsežne študije 
problematike ni mogoče podati. 
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na osnovi dogodkov, ki so se že zaključili, kar vodi v reprezentativnost (Kahneman, Slovic 

in Tvesrsky 1974, 1124–1131). Z arhitekturo odločanja upravlja tako, da se ustvarjajo 

koncepti, ki nam pomagajo razumevati deviacije v vedenju (COI 2008).  

Festingerjeva (1957) ideja kognitivne disonance opisuje mentalni stres ali nelagodje, ki se 

pojavi v nasprotujočih si okoliščinah in prepričanjih, idejah ali vrednotovalnih procesih, 

kjer izid nasprotujočih si rešitev vodi v konfliktne okoliščine. Nekonsistentna rešitev je v 

takem primeru najboljši približek, ki jo posameznik izpelje z uporabo lastne kognitivne 

funkcije (COI 2008). V nasprotnem primeru se zateče k posplošeni rešitvi splošnega 

prepričanja v obliki družbenega vpliva, kot je na primer vedenjska ekonomika (Darnton 

2008), ali se podredi vplivom odklonov (Kahneman, Slovic in Tvesrsky 1974, 1124–1131). 

Skrajna oblika izida fenomena in s tem podrejenega vedenja pa je skladna z modrostjo 

okolice ali modrostjo množic (WOC) (Surowiecki 2004).  

Omeniti je potrebno še predstavnosti, ki so specifične. Primer učinka qualia71 (angl. qualia 

efekt). Qualia predstavlja filozofski pristop, s katerim lahko pojasnimo subjektivnost in 

zavestno predstavnost posameznika, opisuje pomen, “kakšne vrste” je objekt ali kakšen 

učinek daje izid percepcije. Za doktorsko disertacijo je qualia pomemben, saj ponazarja 

odstopanja kognitivnih lastnosti posameznikov v procesih primerjave objektivnosti videnja 

in razumevanja lokacije. Najbolj znani vzorci qualia učinka so barvni vzorci in bolečina 

ali izidi dimenzij realnosti in metafizične realnosti (Wittgenstein 1958). Qualia učinek 

lahko obravnavamo kot specifiko, po kateri prepoznamo posameznike (Langridge 2006; 

Tye 2015). Qualia je le ena od splošnih značilnosti, ki se oblikuje s kognitivnimi 

specifikami, in je učinek percepcije, ki je odvisen od percepcijskih in kognicijskih 

kapacitet posameznika. Izražanje qualie z jezikom je posebno zahtevno, saj je neotipljivost 

dokaza ovira, zaradi katere fenomen formalno opišemo v kartezičnem prostoru. 

Wittgensteinovo delo na qualii omogoča interpretacijo tega fenomena z vidika 

metafizičnega pomena, s katero mentalni vzorci predstavljajo opis stvari, ki jih ni mogoče 

udejanjiti materialno.  

 

                                                
71  Qualia lahko v slovenskem jeziku interpretiramo kot nedefinirana podobnost, ki izvira iz 
subjektivne komponente in senzorične percepcije, pojavlja pa se iz stimulacije o občutku, ki jo 
posameznik izraža do fenomena (leksikonski navedek).  
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1.8.5 Verodostojnost informacije SM, utemeljene na hevristiki – odklonske anomalije 

Sodobna definicija verodostojnosti je “verjeti v vir informacije” in ostaja široko razumljena 

kot zaupanje v strokovnjaka informacijskega vira, kot si jo interpretira prejemnik (Hovland 

in drugi, 1953). Kognitivne sposobnosti posameznikov za ocenjevanje verodostojnosti 

informacije, prenešene (širjene) preko digitalnih medijev, se bistveno ne razlikujejo od 

ocenjevanja verodostojnosti tradicionalnih medijev in širjenja informacije (Flanagin in 

Metzger 2008)72. 

Sundar (2008, 73–100) meni, da se v digitalnih medijih (angl. Online) vrednotenje 

informacije izvaja hevristično. Metzger in Flanagin (2013, 210–220) analizirata proces 

vrednotenja verodostojnosti informacije s hevristiko:  

- Ugleda (angl. reputation heuristics), kjer prepoznana informacija pridobi pri 

opazovalcu večjo vrednost kot neprepoznana informacija, ali na osnovi avtoritete 

podajalca informacije, ko je izbira informacije običajno podeljena osebi, ki jo 

posameznik pozna in vanjo verjame, zato prihaja do zmote, pripisane argumentu 

avtoritete (lat. ad verecundiam) iz argumentacijske teorije.  

- Podpore (angl. endorsement heuristics) in je zmota, v kateri so ljudje nagnjeni, da 

verjamejo v informacijo, ker vsi ostali verjamejo vanjo (angl. bandwagon effect), 

kar sledi iz dejstva, da posamezniki verjetneje verjamejo informaciji drugih kot pa 

lastni.  

- Konsistentnosti (angl. consistency heuristics), ki je utemeljena na konsenzualni 

hevristiki, kjer posamezniki verjamejo informaciji, ker vanjo verjamejo tudi drugi, 

ali pa preverjajo informacijo pri več virih, ob čemer preverjanje zaradi prevelike 

obremenitve ali kognitivne omejitve posameznika ostaja površno. 

- Samopotrjevalnosti (angl. self-confirmation heuristics) – gre za odklon, ki deluje v 

primerih, ko je verjetnost informacije potrjena zato, ker si posameznik že vnaprej 

oblikuje končno mnenje, ki ga morajo viri potrditi. Potrditev je zato utemeljena na 

selektivnosti virov, ki potrjujejo informacijo. 
                                                
72  Splošno pojmovanje o kredibilnosti je utemeljeno na osebnem znanju ali na skupinskem 
preverjanju (angl. vicarious valutation), na primer utemeljeno je na ugledu o zaupanju v 
informacijo in na tradicionalnih vmesnikih, kot so na primer ekspert, mnenjski vodja (angl. opinion 
leader) ali informacijski razsodniki (angl. information arbiters), ki vplivajo na kredibilnost 
odločanja (Metzger in Flanagin 2013, 210–220). 
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- Kršitve pričakovanega izida (angl. expectancy violation heuristics), ki je sorodna 

konsistentnemu odklonu, kjer zavrnitev pričakovane informacije posameznik oceni 

kot nekredibilno informacijo, in je povezana z naporom preverjanja informacije. 

- Prepričljivosti vsebine (angl. persuasive intent heuristics), ki je utemeljena na 

prepričanju, da je informacija lahko nekredibilna (običajno so to informacije za 

komercialne namene). Odklon je verjetno utemeljen na afektu, ki izvira iz strahu 

posameznika pred manipulacijo.  

Hevristika je, z vidika odklonov, nabor postopkov, s katerimi izvajamo postopke odločanja 

in smo jih obdelali v drugih poglavjih doktorske disertacije73. 

Predstavili smo problematiko epistemološkosti informacije, ki izvira iz verodostojnosti 

postopka za način zbiranja znanja. V primerjavi z algoritmi raziskovanja lokacije se 

sončnoznamenjska paradigma, ki je utemeljena na psihologiji množic (angl. folk 

psychology), poenostavljeno interpretirana kot metoda “zdrave pameti”, “kmečke logike” 

(Ravenscroft 2010) in hevristike, indukcijskega aposteriori sklepanja in odločanja 

(Kahneman, Slovic in Tvesrsky 1974, 1124–1131), v kompleksnosti problema razširi na 

ekspresivnost ljudskega jezika (angl. vernacular). Logika odločanja na osnovi modrosti 

množic ali splošnega mnenja, spodbujanega z uporabo medijev, propagande z metodami 

oblikovanja vodenega mnenja (Bernays 1928), izid Tomasovega teorema prepričanosti o 

pravi resnici (Merton 1995) itd. so metodologije, ki spremljajo hevristične metode zbiranja 

znanja74. 

V tem kontekstu moramo dodati še dokaz o uporabnosti hevristike v stohastičnih lokacijah, 

ki jih opisujemo z nazivom efekt metulja (angl. Butterfly effect), s katerim Lorenz v Motter 

in Campbell (2013, 27–33) opisuje teorijo kaosa. Raziskovalci družbenih omrežij 

                                                
73  Kredibilnost sporočil v Twitterju je na primer povezana s hevrističnimi spodbudami k 
sodelovanju (angl. cues), kot je na primer osebnostni uporabniški avatar (hevristična avtoriteta) do 
stopnje, po kateri jo sledilci (angl. followers) še sprejemajo in jim sledijo po logiki sledenja ostalim 
(angl. bandwagon effect) (Morris 2012). 
74 Arbitrarne metode hevristike so utemeljene na poenostavljanju predstavnosti zaradi kognitivne 
omejitve ali pomanjkanja podatkov, na osnovi katerih bi bilo mogoče izpeljati izid s konsistentnim 
dokazom trditve. V kompleksnosti problematike lahko inferiramo izid funkcije odločanja 
približkom dogodka, ki variira. Prepletenost faktorjev v primeru kognitivne disonance vodi v 
poenostavljeno rešitev izbire približka (proksi rešitve), ki jo posameznik sprejme z izidom 
najboljše inference v procesu zahtevnih odločitvenih postopkov ali z uporabo hevristike (približka 
in navideznosti, prečkanja ipd.) (COI 2008).  
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uporabljajo metodo z zlatim pravilom (angl. Golden Rule) (Yang in Leskovec 2014), ki je 

utemeljena na izrazoslovju iz angleškega prava in na efektu prvega vtisa, ki velja, dokler 

ga ne zavrnemo z utemeljitvijo (lat. prima facie). Tako zadenemo najboljši približek 

verjetnosti, da je vzorec, ki smo ga merili, ali izkušnja, ki smo jo pridobili, pogojno in na 

osnovi izkušenj pridobljena inferenca, s katero lahko z najvišjo možno verjetnostjo še 

napovemo izid dogodka. Metoda se zato približuje tehniki zaključevanja na osnovi dejstev, 

ki vodijo v napačen zaključek (lat. post hoc ergo propter hoc) (Pinto 2001, 56), vendar z 

izidi, ki niso dvomljivi vse dotlej, dokler ni brezpogojno dokazan dvom o trditvi.  

 

1.8.6 Naravni jezik (NL) 

V procesu oblikovanja predstavnosti je ključnega pomena poznavanje nastajanja in 

obvladovanje sprememb informacije, ki je izvedena z naravnim jezikom (NL).  

Pred nadaljevanjem ponovimo že ugotovljene karakteristike NL. NL je primeren za 

oblikovanje vzorcev predstavnosti (Chomsky 1975), je podlaga za izražanje ter izoblikuje 

predstavnost o fenomenu v prvi in tretji osebi (Chalmers 1990). NL je zaradi 

kompleksnosti strukture zavajajoč in izražanje z NL lahko generira dvoumnost informacije 

(Berger 2004). Leibnitz trdi, da ima NL specifično izraznost (glej Kulstad in Laurence 

2013; Swieczkowska 2012, 45–62). Jezik je za skupine posameznikov specifičen (Ferencik 

2004), izvor jezika pa še ni povsem definiran. NL omogoča izražanje metafizične realnosti, 

definicija izrazov pa je lahko neustrezno definirana ali je definirana ustrezno za 

posameznike.  

Chomskyjeva (1975) ideja oblikovanja miselnih vzorcev, ekskluzivno utemeljenih na 

specifiki jezika, nam podaja le kognitivno perspektivo odločanja in oblikovanja fenomena. 

Kognicija pa oblikuje le delno odzivnost in motivacijo, ki jo porabimo za pojasnjevanje 

deleža odzivnosti. Z afektom ali motivatorji pojasnjujejo nadaljnji delež odzivnosti.  

Omenili smo pomen semiotičnosti jezika v semantični funkciji predstavnosti. Če je 

posameznikov odziv na motivatorje (ali kognicijo) opisan z NL, nam specifični jezik, na 

primer idiolekt (Ferencik 2004) ali simbolična metafora (Mazzuchelli 2000), pojasnjuje 

odklonsko moč, s katero posameznik opisuje opazovanje lokacije. Oblika, s katero se 

začne opis lokacije, težave, informacija o objektu in celoten postopek odločanja se odvijajo 
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na lokaciji lokacije, ki je podrejena dialogu. Dialog, ki poteka lingvistično in izvira iz 

komponent jezika, kot na primer slovnica (Wittgenstein 1958) ali semiotičnosti simbolov 

(Berger 2004), je ključna za definicijo objekta.  

 

1.8.7 Lokacija SM  

Lokacija je po Lotmanu (2005) definirana kot prostor, izven katerega semiotika ne obstaja. 

Skupek semiotičnih oblik funkcionalno nastaja pred nastankom singularno izoliranega 

jezika in postaja pogoj za obstoj slednjega75. Lokacije, ki obvladujejo notranjo povezanost 

skupin, so medsebojno povezane v dialog, zato obstajajo kot del lokacije in prostori 

dialoga kot celote (Ventsel 2015) 76 . Če se lokacije prekrivajo (angl. overlapping 

communities) (Yang in Leskovec 2014), postajajo medsebojno odvisne. V ključnih ali 

perifernih oblikah skupnosti (Yang in Leskovec 2014) je dialog utemeljen na ontologiji 

moč-relacija (angl. power-relation) pomenov, pri čemer govorimo o specifični logiki 

pomenskega procesiranja, ki je opredeljen na “splošni domeni”77 in na “advokativni 

domeni”, ki je pogojena delno s časom in krajem, ki ga dopuščata medij dialoga ali lokalna 

omrežja (Dahlgren v Ventsel 2015). 

 

                                                
75 Brez lokacije jezik ne deluje in ne obstaja. Razlikovanje med ključnim (angl. core) in perifernim 
(angl. periphery) je zakon za interno organizacijo lokacije. V njej obstaja razmejitev med lokacijo 
in ne-semiotičnim ali zunanje-semiotičnim prostorom. Semiotična razmejitev je predstavljena kot 
vsota bilingvistično prevedenih filtrov, ki služijo prevajanju v drugi jezik ali nejezik, ki se nahaja 
izven podane lokacije. 
76 Dialog poteka v specifičnem jeziku, idiolektu (Ferencik 2004), z nejezikom (znamenji, simboli) 
(Eco 1976) ali v jeziku, ki ga je potrebno prevajati, na primer simbolni jezik dialoga ali psihološki 
jezik definicije psihe, sociološki jezik opisovanja relacij med sodelujočimi v družbi, matematični 
jezik opisovanja oblikovane in širjene informacije. Idiolekti združujejo informacije, ki pripadajo 
skupinam s podobnimi lastnostmi, željami in interesi. Vedenje v takih skupinah je značilno in vodi 
v oblikovanje specifičnega dialoga s prenosom informacije med posamezniki takega značilnega 
sistema. Chomskyjev prispevek definiciji predstavnosti z NL, Wittgensteinovo delo na opisovanju 
qualie in Ecojevo delo na semiotičnosti informacije nejezika in NL so metode, s katerimi lahko 
bolje razumemo tudi delovanje astrološkega jezika. Jeziki so oblikovani tako, da z njimi lahko 
najučinkoviteje izrazimo pojmovnost fenomena. 
77 Splošna domena je opredeljena kot univerzalistična, splošna in javna.  
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1.8.8 Semiotika, semantika in naravni jezik pri oblikovanju in prenosu informacije  

Uporabnost NL za dialog in prenos informacije ter ustvarjanje povezovalnih funkcij med 

posameznikom in produktom je specifično zajeta v problematiki semiotično-semantične 

konvergentnosti v prenosu informacije in ustvarjanju pomena, ki je oblikovan kot 

predstavnost (Falmagne 1975), izražen pa kot kognitivni problem in z njim povezana 

kognitivnost (Friedenberg in Silverman 2006; Goldstein 2011; Matthews in drugi 2000; 

Mischel 1999; Mischel in Shoda 1995). Dialog je prenos informacije med objekti78. 

Diskurz na družbenih omrežjih (SM) ni vedno utemeljen na deliberativni digitalni 

demokraciji, torej na racionalnem prenosu informacije pomeniti-narediti (angl. meaning-

making) (Mouffle v Ventsel (2015)79. Po Toropovi (v Ventsel 2015) logiki je raziskovanje 

utemeljeno na metodologiji, ki vsako lokacijo raziskuje kot ločeno celoto kulture (angl. 

separate totality). Taka iterativnost nas zato napeljuje, da raziskujemo relacijo generalno 

oblikovane lokacije in delov lokacije ključno (angl. core) in periferno (angl. periphery) 

(Ventsel 2015). 

Dialog je manipuliranje z vedenjem posameznikov (COI 2008; Eco 1976; Berger 2004; 

Fairclough 1995). Z NL za promocijske ukrepe izvajamo proces, po katerem izbira vrste 

jezika vodi v obvladovanje vedenja posameznika. Uporaba NL je tehnično strukturirana 

kot hermenevtična diskurzna oblika dialoga (Mazzuchelli 2000), s katero semiotičnost 

izraznosti uporabimo za pretvorbo informacije v semantično obliko, s katero ustvarjamo 

odnose med posamezniki ali skupinami, ki sodelujejo v dialogu (Eco 1976). S tem tvorimo 

semantične formalne konceptne mreže (Wormuth in Becker 2004; Bodendorf 2011), v 
                                                
78 Dialog ustvarja informacijo, ki se izide v interpretaciji relacije med objekti, posledično pa v izidu 
fenomena. Ustvarjanje informacije je proces opisovanja okoliščin in definicije pomena relacij, 
objektov (Saussure 1966; Peirce 1992) na semiotično karakterističen način (Eco 1976). 
79 Prevajanje pomenov (angl. meaning-making) poteka na najmanj dva načina: diskretno (pomen 
znamenja ali teksta) ali nediskretno (kontinuirno) (izomorfnost znamenja brez prevajanja v obliko) 
in je kulturno specifično (Lotman 2005).  
Deliberativno demokracijo uporabljamo za opis abstraktnih kvalitet hipermerdijskih tekstov, na 
primer hierarhične ali internetne strukture, intrinzične multipliciranosti, pomanjkanja centra glavne 
osi organiziranosti jezika, tekoče ali časovne trenutnosti, rizomatične strukture dialoga, zato je 
lokacija virtualnih skupnosti specifična za vsak specifični dialog, na primer blog; vsak SM je 
drugače oblikovana forma dialoga (Ventsel 2015). 
Kakor hitro se dve monadi (semiotični enoti) združita v kontakt, tako hitro se ustvari splošen 
semiotični mehanizem, v katerem napreduje kontakt od stadija vzajemne nevtralnosti v pogoje 
vzajemne komplementarnosti. Sproži se strukturna antonimije in sproži oblikovanje svojega 
lastnega specifičnega karakterja. Vzajemni kontrast, jezik lokacije, prehaja v oblike substruktur in 
postaja notranje strukturirani kompleks poliglotizma (Lotman 2005). 
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katerih ontologijo relacij med objekti, ki vzpostavljajo dialog, opišemo s predikati in 

skupinami (Noy in Mc Guiness 2001) 80 . Wittgenstein (1958) in Chomsky (1975) 

gramatiko NL vidita kot potencialno orodje za tvorjenje miselnih vzorcev, kar vpliva na 

percepcijo in kognicijo, posledično pa na vedenje. Iz tega znanja lahko ekstrapoliramo 

idejo, da je vedenje mogoče oblikovati s pomočjo NL. 

Predikati, ki definirajo pomene, predstavljajo nosilce informacije, ki so utemeljeni na 

formalnih konceptih in oblikujejo relacijo med objekti, ki v konceptni mreži vzpostavljajo 

dialog in so formalni nosilci pomena v procesu dialoga med objekti (Yang in Ko 2011). 

Predikati, ki so v naravnem jeziku parametri, s katerimi NL nosi gramatični pomen, 

predstavljajo pomenke, s katerimi so opisani produkti predstavnosti (Wittgenstein 1958; 

Chomsky 1975). 

Semiotična analiza je usmerjena v iskanje korelacij na osnovi semantičnosti informacije, 

iskanju pomena, ki ga prenašajo sintaksa NL ali simboli, znamenja ali jezikovna sintaksa 

(Eco 1976; Berger 2004). Iskanje latentnega pomena je povezava z iskanjem semantike, ki 

je skrita v semiotičnih pomenih dvosmiselnosti ali jezikovne kompleksnosti predstavnosti 

(Ferencik 2004; Fairclough 1995; Cambria in drugi 2013; Wood, Reiners in Srivastava 

2014; McQuarrie in Mick 1996). Kritična diskurzna analiza (CDA) (Fairclough 1995) je 

namenjena iskanju globljih semantičnih ali latentno semantičnih pomenov v dialogu in 

prenosu informacije. CDA je interdisciplinarni pristop za študij diskurza s predpostavko, 

da je jezik oblika družbene prakse. Raziskava družbene prakse z lingvističnim in 

nelingvističnim pristopom se dopolnjujeta, cilj raziskave družbene moči relacij pa je 

vzpostavljen in ojačan z uporabo jezika (Fairclough 1995)81. Če za identifikacijo definicije 

pomena uporabimo podatke kot nosilce pomena, potem se identifikacija pomena, ki izhaja 

                                                
80 Ideja o uporabi lingvistike za formacijo petfaktorskega modela (FFM) (Costa in McCrae 1992) 
izvira iz ideje, po kateri Allport (1961) in Norman (1967) ustvarjata faktorje, utemeljene na dialogu 
s pomočjo NL. NL, uporabljen v vzpostavljanju dialoga in prenosu informacije na družbenih 
omrežjih, je opisanih z atributi, od katerih vsak od atributov predstavlja predikatno in razredno 
definiran potencial z besedo ali s frazo. Stavek je grozd (angl. cluster), oblikovan kot ontološko 
definirana formacija z gramatičnim pomenom v obliki pomenske (angl. self-reported) 
karakteristike. 
 
81 Jezik je povezan z družbo in je primarna domena ideologije. Ker je obojestransko participiran v 
vsaki od obeh, se bori za moč prevlade (Fairclough 1995). Ideologija je osnova za družbeno 
predstavitev skupin in je psihološka verzija konceptne diskurzne analize (CDA). Idejo za CDA sta 
razvila van Dijk (1991) in Wodak (v Wodak in Meyer 2001), s katero sta predpostavila, da bo 
postala sociokognitivni vmesnik med družbenimi strukturami in diskurzno strukturo.  
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iz podatkov, sklada tudi z definicijo razumevanja (Huemer 2011) oziroma jezikovno 

oblikovanega fenomena (Fernandez 2009, 17–27), ki ga oblikujemo iz smisla in nesmisla 

(Wittgenstein 1958).  

Naravni jezik in uporabnost leksikona za analizo kognitivnosti in vedenja: Posameznik 

razpolaga z naborom izrazov, ki jih uporablja za dialog z okolico, leksikon je inventarij 

jezikovnih leksemov (Eco 1978). Leksemi so enote leksičnega pomena, ki obstajajo ne 

glede na število besed, ki jih pomen vsebuje82 . Poznavanje leksikona posameznika 

omogoča analizo sposobnosti dialoga, s katero posameznik razpolaga. Bogat leksikon pa še 

ne pomeni, da bo posameznik apriori sposoben informacijo prenašati na način, ki bi 

utemeljeval neposreden učinek na poslušalca. Raziskovalci, ki uporabljajo leksikon, na 

katerem so utemeljeni načini za analizo vedenja, beležijo relativno visoke korelacijske 

koeficiente povezanosti atributov v leksikonu in na lokaciji, zato je inferenca zadetkov 

visoka. Asur in Huberman (2010) s pomočjo odprtih leksikonov in družbenega omrežja 

Twitter na primer navajata visoke stopnje zadetkov v napovedih dohodka filmske 

industrije in prejemnikov oskarjev, neposredno iz zajetja informacij in leksikona 

posameznikov, ki na družbenem omrežju Twitter vzpostavljajo dialog. Z obravnavo 

inferenc je potrebno eksplicitno poudariti, da je izid napovedi povezan s tematikami, ki 

vsebujejo relativno omejeno kompleksnost informacije (Asur and Huberman 2010; Liu, Hu 

in Chang 2012). Idiolektične strukture so oblikovane na osnovi kulturnih profilov skupin 

(Devereux 1945, 110–130; Spiro 1951, 19–46; Wallace 1961; Schwartz 1978, 419–441; 

Goodenough 1981). Strukture so sistematizirane kot tipično vedenje z vrednotami, s 

sposobnostmi in prepričanji oziroma so definirane s profilom posameznika (Matsumoto 

1997).  

Procesiranje informacije v medijih je priložnost za analizo oblikovanja relacij na družbeno 

heterogeni lokaciji. Na taki lokaciji se razvijajo rasne, etnične, demografske, geografske 

forme (Corr in Mathews 2009) ali omrežne oblike, ki so značilne za tipične strukture 

posameznikov omrežij (Liu, Hu in Chang 2012).  

 

                                                
82 The Cambridge Encyclopedia of The English Language 1995, 118. 
 



Prijon, Egon. 2016. “PSG (Psiho-Socialni Genom) – Sončno znamenje natalnega 
horoskopa kot podlaga za promocijo v virtualnih omrežjih.” Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 

 100 

1.8.9 Semiotičnost jezika in dialog z NL  

Jezikovni izvori opisovanja miselnih vzorcev so zakoreninjeni že v lingvistični filozofski 

tradiciji helenizma. Aristotel, Sokrat, Platon, kasneje pa tudi Leibniz in Hume, so lastne 

leksikone izražanja nadgrajevali z novimi izrazi, kajti izrazoslovni jezik je osnova za 

izražanje misli, gramatika pa je podlaga za miselne vzorce (Wittgenstein 1958). Dialog 

vzorcev je vzpostavljanje dialoga s prenosom informacij in oblikovanje smislov (Chomsky 

1975). Prenos informacije je tudi posledica identifikacije smisla iz podatka (angl. sense-

data) (Huemer 2011). Semiotična paradigma in informacije, s katerimi se tvorijo vzorci 

pomenov z uporabo NL, ponujajo opcijsko rešitev na ravni matematične analize jezika, in 

sicer z uporabo sintakse Humejevega koncepta (Scholtz in drugi 2015), Wittgensteinovega 

koncepta (1953), Fregejevega koncepta (Mares 2014) in Russellovega koncepta (Irvine 

2015). Leibniz že v 18. stoletju opozarja na učinek oblikovanja smisla in prenosa 

informacije z izbiro natančnih, smiselnih in definicijskih pomenov znamenj, s katerimi 

opišemo razmišljanje, prenos informacije o miselnih vzorcih (Swieczkowska 2012, 45–62).  

Po Wittgensteinu (1958) se kognicija odziva na oblike, ki jih prepoznavamo kot miselne 

vzorce, oblikovanje definicije lokacije (običajno fenomena). Neprepoznavni vzorci nimajo 

vrednosti in jih um ignorira, lahko pa jih prikliče in posamično z delčki učinkuje na 

formacijo in operira z interpretacijo novega fenomena. Pomen definiramo običajno tako, 

da ga izrazno opisujemo v NL.  

Izvirno metaforično površje opisov z naravnim jezikom izvira iz Aristotelove definicije. Po 

Ricoeuru (1998) je metafora aplikacija izraza, ki izvira iz genusa in jo apliciramo na vrsto 

ali z vrste, aplicirane na genus, ali z vrste na vrsto z analogijo. Po Ricoeuru je metafora 

rezultat vpetosti med dvema terminoma v metaforičnem izražanju, ni dodatek diskurzu in 

ima visoko emotivno vrednost, saj oskrbi dialog z dodatno informacijo in govori o 

realnosti. Saussure (1966) in Peirce (1992) oblikujeta metaforičnost izražanja s 

hipoikonami, z opisi, ki jih lahko delimo glede na način izvornosti in unikatnosti, katerim 

pripadajo, in so enostavne kvalitete. So slike, ki predstavljajo (večinoma diadične) relacije, 

deli stvari, ki z analognimi relacijami pridobijo povezanost med njimi, so diagrami, ki 

predstavljajo znamenje (angl. Representamen) ter paralelizem nečesa (Peirce 1992) ali 

omenec (angl. signifier) (Saussure 1966).  
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Lingvistična težava, ki se pojavlja, pa je, če izhajamo iz Leibnizovega pogleda na 

mehanicistični postopek analize, bolj semantično semiotična kot pa sintaktična. 

Chomskyjeva (1975) ideja sintakse kot modela za oblikovanje vzorcev je unikatna, vendar 

je za pragmatično konstrukcijo ideje le omejeno uporabna.  

Kognicija, ki je opisana z razumevanjem lokacije, se oblikuje kot fenomen, definiran s 

simboli, z metaforami ter opisi denotacijskih in konotacijskih enot fraz (Davletbaeva, 

Sadykova in Smirnova 2013), ki so lahko literarno primarni besedni pomeni in so opcijsko 

nasprotni občutkom in idejam ali pa so opisani kot občutki in ideje, ki bi jih beseda imela 

kot pomenski opis (Mazzuchelli 2000). Semiotičnost ekspresije NL je lahko zavajajoča, 

zato utemeljitev kognicije na ekskluzivnosti definicije fenomena z NL ni zanesljiva (Eco 

1976; Berger 2004)83. 

Swieczkowska (2012, 45–62) ponuja parafraziranje Leibnizove (Dascalove) definicije 

pomena znamenja tako, da znamenje označujemo z multiargumentnim predikatom (x), ki 

je znamenje (y) za (z) v času (t) in je (x) spremenljivka znamenja ali medij znamenja, pri 

čemer (y) nadomešča nekaj, kar je nakazano, (z) se nanaša na posameznike znamenja in (t) 

je časovni parameter. Da nekaj lahko definiramo kot znamenje, mora biti definicija 

znamenja izpolnjena na sledeča načina Swieczkowska (2012, 45–62)84:  

- (x) mora biti viden (zaznaven) s strani (z), 

- (x) mora povzročati (y) (v razumu (z)) z določenimi obstoječimi povezavami med 

(x) in (y) s strani (z), 

- celoten proces se mora odvijati v času (t).  

Zaporedje oblikovanja informacije v SM z NL izpeljemo z metodo naravne izmenjave 

informacije z dialogom (s konceptnimi mrežami) med objekti (formalnimi koncepti), 
                                                
83 NL je lahko nabor atributov, ključnih besed ali ključnih fraz, ki oblikujejo informacijo, s katero 
opišemo znamenje representamen, saj z atributi definiramo tako dimenzijo objekta – ekstenzijo 
(angl. extension) kot ekspresivno moč objekta – intenzijo (angl. intension). Atributi, ključne 
besede, fraze, s katerimi opišemo semantičnost relacije med objekti, namreč oblikujejo 
interpretacijo lokacije. 
84  V analizi uporabe NL in semiotičnosti ekspresivnosti jezika bomo nagnjenost definirali 
jezikovno, a bomo kognitivne rezultate opazovali z rezultirajočimi povezavami. Analizirali bomo 
tudi uporabnost konkurenčnih rešitev, kot so na primer FFM modeli (Costa in McCrae 1992) z 
regresijsko analizo (Bratko, Brandl in Bosnjak 2013), WordNet (Liu 2004, 168–177) in WordNet 
Affecta (Strapparava in Valistutti 2004, 1083–1086), avtorji LIWC (Pennebaker 2007), TwitIE 
(Bontcheva in drugi 2013) in Plos projekt (Schwartz et al. 2013).  
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denotacijsko. Dialog, ki ga promotor potrebuje za oblikovanje prepoznavanja blagovne 

znamke (brand awareness), ima lahko neposreden semantični pomen z neposrednim 

pozivom, kot je na primer spodbujanje (Ochsner in Gross 2008) s klicem k akciji (CTA) 

(angl. call-to-action) (Hubspot 2014). Konotacijska vrednost NL je v primeru CTA mnogo 

bolj izrazita. Sončnoznamenjska paradigma, ki je utemeljena na simboliki in interpretaciji 

pomena s semiotičnimi formami, združuje simbolizem in metaforo v skupni interpretaciji 

informacije (Mazzuchelli 2000). Mazzuchelli (2000) z opazovanjem učinka astrološkega 

jezika na metaforiko in semiotičnost ugotavlja problematiko izražanja in definicije, ki jo 

ponujajo sodobne metode dialoga z NL. Taka pragmatična raba nam služi v procesu 

identifikacije moči in uporabnosti sončnoznamenjske paradigme, ko jo želimo 

implementirati na lokacijo dialoga s pomočjo NL. 

V doktorski disertaciji smo omenili zaprte leksikone, ki so zbirniki podatkov (informacij), 

na osnovi katerih lahko projiciramo lingvistično povezanost jezika in vedenja in ki 

opisujejo vedenjske značilnosti, podane v obliki že izbranih in pragmatično urejenih 

kompleksov z denotacijsko-konotacijskimi pomeni, kot sta na primer bazi WordNet (Hu in 

Liu 2004; Kim in Hovy 2004; Gruber 1993; Miller 1995) in WordNet Affect (Strapparava 

in Valitutti 2004, 1083–1086) ali različne forme LIWC. 

Idiolekt (Ferencik 2004) kot tipična značilna komponenta je način, s katerim lahko 

opredelimo pripadnost posameznika skupinam, kot je na primer slang, ki pripada 

geografsko definiranim ali demografsko klasificiranim skupinam prebivalstva 

(Goodenough 1981).  

Skupina atributov, s katerimi opisujemo objekt in semantično relacijo med objekti 

modalno (na primer semantično najpripadnejši posamezniki ter značilna skupina in 

produkt ali storitev), je v relaciji opisana s profilom (Kripke 1963). Tak opis ponazarja izid 

informacije o stanju relacije med objekti, opisano z mehko-logičnimi postopki (angl. fuzzy 

logic) (Zadeh 1994; Novak 1989).  

Če lahko fenomen opišemo z NL na pozitiven način, potem ga lahko opišemo tudi na 

negativen način (Eco 1976; Berger 2004). Izid izražanja na pozitiven in negativen način 

izhaja že iz definicije predstavnosti (Peirce 1992). Če ima oblika predstavnosti pozitiven 

izid propozicije, se informacija nanaša na resnični izid trditve, v nasprotnem primeru pa na 
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neresnični izid trditve85. Če je izid resničen, potem je skupek prametrov, ki oblikujejo 

pozitiven izid, lahko pozitiven ali tudi prazen (logično tavtološki) (Wittgenstein 1958)86. 

Dialog in procesiranje sta povezana z razumevanjem oz. percepcijo fenomena, podanega v 

obliki algoritma, s katerim je fenomen identificiran preko senzoričnih inputov, eksternih in 

internih upravljanj z informacijskimi viri (IRM) (angl. information resource management) 

(Brooks 1999). 

Mazzuchelli (2000) trdi, da so metafore konstrukcije, ki so postavljene na temeljih 

normalnih predikatov, odvisne od ikonike in imajo nov pomen, medtem ko simbole vidi 

kot dvojno naravo entitet; verbalne (gr. logos) na eni strani in neverbalni dialog (gr. bios) 

na drugi strani. Simboli, ki so zakoreninjeni v realnem svetu, zahtevajo “delovni pomen” iz 

jezika in so največkrat vizualno ikonične in verbalno metaforične87. Metafore pa ni 

mogoče uporabiti unikatno kot dogodek, saj je v relaciji s simboli (Mazzuchelli 2000). 

Metafora je rezultat napetosti med dvema terminoma v metaforičnem izražanju, ni dodatek 

diskurza in ima višjo emotivno vrednost, saj oskrbi dialog z dodatno informacijo in govori 

o realnosti (Ricoeur 1998). 

Po Mazzuchelliju (2000) metafora ne zadostuje opisu, saj je potrebna interpretacija, sicer 

dobimo iz interpretacije poezijo oz. umetniško različico NL. Po tej logiki je astrologija 

vmesna stopnja med filozofijo in poezijo. Astrološko bistvo problema je interpretacija 

kozmosa (lokacije) (Mazzuchelli 2000), ki ni konkretno materializiran, temveč kaže stanje 

ukalupljene energije v masi. Po Ricoeuru (1998) je zakoreninjenost življenja v stanju 

kapacitivnosti izražanja, ki daje pomen kozmosa. Iz Mazzuchellijevega (2000) dela lahko 

izpeljemo trditve:  

- nezmožnost ustrezne definicije astrologije z Newtoniansko fiziko,  

                                                
85 TRUE in FALSE sta uporabljena kot dihotoma izida Booleove logike. 
86 Pravilo, ki spremlja dialog s procesiranjem naravnega jezika (NLP), so izkušnje, modrost in 
sposobnost analize realnosti izrazov, umeščenost v ustrezen semantični smisel ter ocena verjetnosti, 
da se na osnovi izražanja uresniči dejanje z inferenco, ki je korelirana v tolikšni meri, da postane 
opazovalcu logično inferenčna. 
87 Metaforično površje astroloških opisov izvira iz Aristotelove definicije: “Metafora je aplikacija 
čudnega izraza, ki izvira iz genusa in jo apliciramo na vrsto ali z vrste, aplicirane na genus, ali z 
vrste na vrsto z analogijo.” 
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- povezanost metafore/jezika, kozmosa in interpretacije lokacije s specifičnim 

jezikom, hermenevtičnimi analitičnimi postopki, prenešen v NL in 

hevristično analiziran. 

Simbolizem in metafora obstajata v astrologiji kot težko ločljiva elementa. Kant (1997) 

opredeljuje simbol s posredno predstavitvijo koncepta z analogijo, v katerem analogija 

opravlja ocenjevanje bifunkcionalno: aplikacija koncepta objektu intuicije, nato z 

dodatkom enostavnega pravila refleksije na osnovi intuicije z izidom, ki je povsem drugi 

objekt, prvi pa postane simbol.  

Hipoikone88 lahko delimo glede na način prvinskosti, ki jim pripadajo, in so enostavne 

kvalitete, slike, ki predstavljajo relacije. Večinoma so diadične in deli stvari, ki z 

analognimi relacijami pridobijo povezanost, ter so diagrami, ki predstavljajo predstavnost, 

paralelizem nečesa (Peirce 1992, 2.274). Peirceove metafore predstavljajo način, s katerim 

nekaj nadomestimo in s tem prikažemo ustrezen paralelizem89. Jezik potem izvira iz 

konstrukcije hevristične fikcije in se spremeni v obliko te hevristične fikcije realnosti. V 

takem primeru deluje metafora kot model prepoznavanja, ki dopušča odkrivanje novih 

relacij v domeni realnosti, na katere jih naslavljamo (Mazzuchelli 2000). Metafore ni 

mogoče in tudi ni priporočljivo prevajati dobesedno, saj pomena ni mogoče dobesedno 

spremeniti iz enega jezika s pomenko, ki ne nosi enakega pomena, če je interpretacija jasna. 

Če ustrezna pomenka, metafora v drugem jeziku, ne obstaja, je po Ricoeuru (1998) tak 

prepad potrebno premostiti. Hipoikone lahko porazdelimo po prioriteti, ki jim pripadajo, 

prve so slike (angl. image) reakcije, diad in analogne povezave (diagrami), kar nekaj 

predstavlja. 

                                                
88 Možnost je sama ikona, ker že vsebuje značilnosti kvalitete. Objekt je lahko le primarnost. 
Znamenje pa je ikonično, to pomeni, da lahko predstavlja svoj objekt s podobnostjo, ne glede na 
obliko biti. Samostalniško lahko zato ikonsko predstavnost (angl. representamen) označimo kot 
hipoikono (Peirce 1992). 
89  Tako lahko prvo znamenje (metaforo) uporabimo za model, s katerim razumemo podano 
kvaliteto v drugem stadiju metaforične interpretacije in povezujemo pomenskost znamenja, ki ga 
ne poznamo. Z metaforo bomo pomenskost sprejeli po proceduri, ki indicira absurdni pomen 
objekta prvega znamenja. Dejanskega pomena metafore ni mogoče neposredno prevesti, saj ni 
realni objekt, temveč se udejanja v načinu, s kakršnim vidimo kvaliteto sveta. Vse, kar lahko 
storimo, je, da se o objektu izrazimo ponovno, na drugačen način oziroma nam ostane še pot, po 
kateri metaforo ponavljamo toliko časa, da postane razumljiva (Mazzucchelli 2000).  
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1.8.10 Realnost in učinek medijev 

Posameznik zaznava realnost na specifičen kognitiven način. Medijska lokacija ustvarja 

realnost, neresničnost ter simulirano hiperrealnost. Medijska realnost je lahko nadzor 

recipročnega determinizma (Bandura 2001, 265–299) in kognicije ter reiteracija 

percepirane informacije v procesu zaznavanja in v iterativnem krogu odločanja, če slednje 

poteka utemeljeno na zalogi vzorcev in holistično. Trditev ni ekskluzivna, saj na odločanje 

ne vplivajo izključno inherentni dejavniki.  

Metakognitivne aktivnosti generirajo misli (Bandura 2001, 265–299), neustrezno videnje 

lokacije in odklone, ki sledijo iz logičnega razmišljanja (Falmagne 1975). Kognicija je na 

taki lokaciji lahko podrejena splošnemu prepričanju (Surowiecky 2004), medijem in 

učinku zgodb, kulturi, socializaciji. Družbeni vplivi izvirajo iz tipičnih oblik, na primer iz 

geografskega dejavnika, omejenega z družbeno obliko (s politiko, s kulturo, z ekonomijo) 

(Darnton 2008; Bandura 2001, 265–299). 

Vedenje je dinamična forma, podrejena množici vplivnih dejavnikov, ki jo spreminjajo v 

navado (COI 2008), iz katere izvirajo različne oblike kognicije, posledično pa tudi 

percepcije fenomena (Wittgenstein 1958). Le-to je nasprotujoče si, saj za oblikovaje 

splošne paradigme nastajanja fenomena ni možno uporabiti enoznačne in vsesplošne 

rešitve za opisovanje (lat. dictum) fenomena z eno paradigmo, kot je na primer gramatika 

(Fernandez 2009, 17–27)90. 

Leibnizova ideja izvora jezika je zasnovana na principu izboljšanja jezika s pomočjo 

razmišljanja in razvoja na podlagi zunanjih stimulusov (Swieczkowska 2012, 45–62)91. 

Težave, ki izvirajo iz pomanjkljivega dialoga, so zato lahko izvorno tudi v strukturi ali 

neustrezni uporabi NL. Če parafraziramo Leibniza, sta definicija znamenj in uporaba 

                                                
90 Na vedenje z medijskim upravljanjem vplivata tudi način in struktura uporabe NL (Mazzucchelli 
2000; Ferencik 2004; Eco1976; Wittgenstein 1958; Scholtz in drugi 2015; Mares 2014).  
91 Za definiranje procesiranja znamenj se z uporabo, z označevanjem ideje, znamenje spreminja v 
obliko brez idej, stanje, ko postane lastno razmišljanje oteženo in omogoča pogled (razuma) na 
celoten potek razmišljanja. Analiza razmišljanja je po Leibnizu dovolj, da odkrijemo in dokažemo 
resnico, in če je analiza konsistentna z analizo znamenj, s katerimi opišemo razmišljanje, lahko 
nekatere oblike razmišljanja odgovarjajo vsakemu znamenju (Swieczkowska 2012, 45–62). Če je 
razmišljanje podano z občutkom in vodeno na mehaničen način, potem znamenja analiziramo z 
občutkom (Leibniz 1717). Leibniz je mnenja, da je za ustrezen prenos znanja potrebna ustrezna 
struktura jezika. 
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jezika način, s katerim opisujemo realnost92. Realnost, podano z vidika medijev, lahko 

pojasnimo tudi z načinom, kako je jezik uporabljen v medijih in kako posameznik 

interpretira informacije v medijih. Na enak način lahko opazujemo realnost na virtualni 

lokaciji lokacije in decepcijo nadaljujemo z enako sestavo NL, kot jo uporabimo v 

realnosti ali v množičnih medijih. 

Na družbenih omrežjih in nasploh med širjenjem informacije na virtualni lokaciji 

zasledimo profiliranje vedenja, ki je značilno za prej omenjene družbene strukture, kot so 

na primer čredniško vedenje (angl. herd behavior), informacijska kaskada in širjenje z 

epitemijo (Zafarani, Abbasi in Liu 2014, 259–287). Druge vedenjske značilnost SM so 

viralnost, homofilnost (Yang in Leskovec 2012), iz homofilnosti izvirajoče strukture 

asortativnosti (Wang, Suri in Watts 2012, 14363–14368), na primer vpliva, zavajanja s 

semiotičnostjo (Eco 1976), in predvsem za promocijske ukrepe zanimiv Rogersov (1995) 

difuzijski proces, zavedanja, ocenjevanja, testiranja in sprejemanja.  

 

1.9 Alternativne rešitve – sončnoznamenjska paradigma 

Raziskovali smo funkcijsko odvisnost vedenja od socioloških in psiholoških dejavnikov ter 

vpliv jezika na oblikovanje, prenos informacije in izid vedenja iz percepirane informacije.  

Zgodovinska podlaga sončnoznamenjske paradigme je utemeljena na helenistični 

astrološki paradigmi, ki izvira iz kaldejske, egipčanske in židovske astrološke paradigme. 

Podrobnejšo analizo helenistične oblike pa prinašajo na primer Campion (2004), Lawrence 

(2014) itd. 

Astrološka paradigma je metafizično oblikovana iz najmanj treh skupin dejavnikov, ki smo 

jih predhodno obravnavali. Študije o povezanosti astrologije in psihologije je najbolj 

poglobljeno opravljal C. G. Jung93. Jung ima lasten pogled na astrologijo94. V splošni 

                                                
92 Zavajajoča značilnost jezika (angl. decpetion) je po Ecu (1976) povezana z neustrezno definicijo 
ali dvosmiselnostjo, s katero lahko ustvarjamo ekspresivnost jezika (Berger 2004). 
93 Prispevek analitični psihologiji je Jung utemeljil na arhetipih. Za disertacijo pomen arhetipov ni 
pomemben. Zanimivo za raziskavo v disertaciji pa je, da so arhetipi konstruirani po zgledu 
astroparadigme, vendar niso urejeni v ciklični časovni vrsti. Arhetipi po svoji konstruirani 
predstavnosti semiotično ponazarjajo model, ki je sicer značilno urejen, a je podoben FFM 
konceptu in manj astroparadigmatski topiki z opisom lastnosti in vedenja posameznika. 
94 Jungov vidik astrologije je podan v nadaljevanju:  
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astrološki paradigmi je sončnoznamenjska (angl. sunsign) paradigma le “okleščena” 

horoskopska oblika, simbolično ponazorjena z zodiakalnimi znamenji in s semantičnimi 

atributi, s katerimi so zodiakalna znamenja opisana. Težava horoskopske oblike, ki je 

utemeljena na sončnem znamenju, je povezana s pomanjkljivostjo informacij, s katerimi bi 

bilo mogoče dovolj natančno opisati posameznika. Kljub temu pa predstavlja razširjeno 

paradigmo Aristotelovske astrologije, utemeljene na štirih elementih, ki opisujejo 

značilnost. Sončnoznamenjska paradigma služi za analizo značilnih skupin, ki jim 

pripadajo posamezniki zaradi podobnosti, ki se združujejo v obliki vedenja, opisanega z 

značilnimi atributi, ki so sorodni opisom stelij95.  

Študij astrologije je področje, ki ga v doktorski disertaciji ni mogoče opisati z enim 

poglavjem, saj zahteva, na podoben način kot ostale discipline, razširitev znanja in 

opazovanja, eksperimentiranja in analize izidov. Sončnoznamenjska paradigma uporablja 

za opisovanje stanja, lastnosti in na splošno posameznikovega vedenja specifični idiolekt, 

značilen za opisovanje značilnih skupin, ki jih klasificiramo v ciklično časovno vrsto z 12 

značilnimi skupinami, od katerih ima vsaka skupina karakteristično sončno znamenje. 

Za doktorsko disertacijo ni potrebno, da bi natančneje opredelili astrološko topiko, saj je za 

uporabnost sončnoznamenjske paradigme za namene identifikacije vedenja in uporabo v 

promocijskih ukrepih dovolj, da pojasnimo koncept, ki ga upravlja paradigma sončnega 

znamenja (angl. sunsign).  

S sončnim znamenjem želimo poenostavljati kompleksne multidimenzionalne projekcije 

astroparadigme (vpliv Sonca, Lune, Ascendenta, MC, IC, stelija, relacij med planeti itn.). 
                                                                                                                                              
“While studying astrology I have applied it to concrete cases many times. ... The experiment is 
most suggestive to a versatile mind, unreliable in the hands of the unimaginative, and dangerous in 
the hands of a fool, as those intuitive methods always are. If intelligently used the experiment is 
useful in cases where it is a matter of an opaque structure. It often provides surprising insights. 
The most definite limit of the experiment is lack of intelligence and literal-mindedness of the 
observer. ... Undoubtedly astrology today is flourishing as never before in the past, but it is still 
most unsatisfactorily explored despite very frequent use. It is an apt tool only when used 
intelligently. It is not at all foolproof and when used by a rationalistic and narrow mind it is a 
definite nuisance.” C. G. Jung: Letters, volume 2, 1951–1961, str.: 463–464, pismo Robertu L. 
Kroonu, 15. november 1955  
“It is indeed very difficult to explain the astrological phenomenon. I am not in the least disposed to 
an either-or explanation. I always say that with a psychological explanation there is only the 
alternative: either and or! This seems to me to be the case with astrology too.” (Jung 1958). 
95  Stelij predstavlja v astrološki paradigmi vpliv akumuliranih planetov v definirani točki. 
Akumulirani planeti, organizirani skladno s topiko astrologije natalnega horoskopa, pomenijo 
vpliv, ki mu sledi vedenje posameznika (Aubier 1991).  



Prijon, Egon. 2016. “PSG (Psiho-Socialni Genom) – Sončno znamenje natalnega 
horoskopa kot podlaga za promocijo v virtualnih omrežjih.” Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 

 108 

Napaka, ki jo zato naredimo, je izražena s številom zgrešenih zadetkov vedenja, ki so 

posledica premajhne definiranosti lastnosti posameznika. Vsak simbol semiotičnega jezika 

astroparadigme predstavlja zapis informacije o lastnostih, ki jih posameznik na dan rojstva 

pridobi in so inherentne značilnosti vedenja posameznika96. 

S heterogenostjo notranje oblike dialoga je interpretacija vedenja obenem tudi 

interpretacija razumljene informacije in je substruktura višje semiotične celote, ki sproža 

kompleksni poliglotizem interne strukture (Lotman 2005), splošno domenski dialog in 

advokacijsko domensko koeksistenco (Dahlgren v Ventsel 2015). Domenska koeksistenca 

opisuje povezanost posameznika na makro in mikro lokaciji in pristojnost odločanja 

posameznika na taki lokaciji. Astrološka paradigma interpretira lokacijo holistično, 

empirično, hevristično in v strukturi rešitve ne predstavlja omnilateralne rešitve 

problematike prepletenosti dejavnikov in tudi ne implementira splošne formule paradigme, 

s katero določamo kognitivne in vedenjske značilnosti ad hoc, in tudi ni rešitev za vsak 

primer (lat. in principio sinequa none) (Navarro 2003).  

Astrološka paradigma tehnično predstavlja v časovno vrsto razvrščene značilne skupine 

posameznikov in v povprečju inferiranja vedenjske funkcije z uporabo atributov upravlja z 

napovedovanjem vedenja značilnih skupin. Zadetki in zgrešeni cilji astroparadigme 

predstavljajo statistični približek razvrščanja skupin z značilnimi variancami značilnih 

skupin in značilnimi razlikami v variancah med značilnimi skupinami ter napako, ki 

predstavlja nepravilen zadetek napovedi v krog, ki ga identificiramo kot Zodiakalni krog 

sončnega znamenja. Definicija sledi iz argumentacije, ki je podlaga za astroparadigmo. 

Skupek dejavnikov, od katerih vsak opisuje del vedenja, je udejanjen v skupnem dejavniku, 

ki ga predstavlja opaženo vedenje posameznika. Napaka so skupki odstopanj, ki jih 

umestimo v skupine osamelcev, če je napak toliko, da ne predstavljajo absolutnega 

odstopanja v definiciji varianc značilnih skupin. Iz navedenega sledi, da je določitev 

vedenja po astroparadigmi relativno natančna definicija vedenja in inferenca zadetka 

                                                
96 Sončno znamenje je v tem pogledu posplošena vedenjska karakteristika, ki se izraža v obliki 
vedenja, specifičnega za skupino, ki jo lahko opišemo kozmološko z atributi, ki so značilni za 
sončno znamenje, opredeljeno s stelijem (kjer Sonce kot najvplivnejši element v definiciji 
informacije o profilu vedenja v natalnem horoskopu nadomešča stelij). Značilno vedenje, ki smo ga 
opisali kot največkrat ponovljeni karakteristični argument odnosa posameznika do predstavnosti v 
procesu interpretacije prenešene informacije, je značilnost, ki sproža v procesih relacije, 
vzpostavljene med objekti in subjekti s potjo od vzajemne nevtralnosti do strukturne antonimije 
(Lotman 2005). 
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ustrezno identificira tako vedenje97. V nadaljevanju podajamo spisek od A1 do A12 z 

datumi, s katerimi so omejene značilne skupine An98 (glej Tabelo 2.2 Opredelitev intervala 

značilne skupine po sončnoznamenjski paradigmi). 

Tabela 2.2 Opredelitev intervala značilne skupine po sončnoznamenjski paradigmi 

Značilna skupina 
Datum rojstva 

od  do 

A1  21. 3. 20. 4. 

A2  21. 4. 20. 5. 

A3  21. 5. 21. 6. 

A4  22. 6. 22. 7. 

A5  23. 7. 22. 8. 

A6  23. 8. 22. 9. 

A7  23. 9. 22. 10. 

A8  23. 10. 22. 11. 

A9  23. 11. 20. 12. 

A10  21. 12. 19. 1. 

A11 20. 1. 18. 2. 

A12  19. 2. 20. 3. 

Vir: Aubier (1991) 

 

                                                
97 Sončnoznamenjska paradigma s sončnoznamenjsko simplifikacijo je le osnova za oblikovanje 
lokacije v značilne skupine in jo uporabljamo za namene oblikovanja idiolekta, s katerim tvorimo, 
širimo informacijo in jo interpretiramo na osnovi izida fenomena, ki se oblikuje v konvergentnem 
odnosu med objektom in subjektom. 
98 Mnenja o mejnih datumih rojstva, ki opredeljujejo prehod ciklične vrste v novo periodo – 
značilno skupino oziroma zodiakalno sončno znamenje, so predmet diskusije različnih avtorjev. Za 
doktorsko disertacijo ta definicija ni pomembna. V doktorski disertaciji smo uporabili časovno 
vrsto, kot jo predlaga Aubier (1991). 
Sončnoznamenjska paradigma opisuje vedenjske, kognitivne, percepcijske ali afektne vzorce s 
holističnim formatom. Metodologija klasifikacije značilnosti skupin se razlikuje od na primer 
načina, kako so značilne skupine razvrščene v modelih FFM (Costa in MacCrae 1992). Čeprav je 
struktura podatkovnega nabora atributov sorodna, se metodologiji razlikujeta po načinu, kako sta 
denotacijska in konotacijska forma organizirani in izrazni.  
 
 



Prijon, Egon. 2016. “PSG (Psiho-Socialni Genom) – Sončno znamenje natalnega 
horoskopa kot podlaga za promocijo v virtualnih omrežjih.” Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 

 110 

1.10 Vloga sončnoznamenjske paradigme in njen nastanek 

Sončnoznamenjska paradigma, s katero smo želeli implementirati napovedovalni model 

vedenja posameznikov in skupin, sledi iz prepoznavanja atributov, značilnih za značilnost 

sončnega znamenja in pripadnost posameznikov sončnemu znamenju. Ideja temelji na 

logiki variance specifičnega vedenjskega profila (kognitivnih in afektnih oblik), ki nam 

služijo za projekcijo vedenja in približka povezanosti objektov na lokaciji. Za nabor 

atributov smo uporabili rezultate hermenevtične analize, ki so jo astrologi iterirali skozi 

stoletja.  

Z razvojem teoretične oblike psihografskih dejavnikov ponuja astrologija možnosti za 

analizo približka vedenja, utemeljeno na horoskopih (Mayo, White in Eysenck 1978, 229–

236).  

Različne faze uporabnosti astrologije so možne z na primer opazovanjem razlike med 

pozitivnim in negativnim polom zodiakalnega kroga (znamenj) in korelacijami z 

ekstrovertiranostjo in emocionalnostjo. Eysenck (1967) raziskuje povezavo med 

ekstrovertiranostjo in nevroticizmom in jo primerja z astrološkimi značilnostmi 

posameznikov.  

V povezavi z astroparadigmo navajamo delo psihoanalitikov. Jung je astrologijo 

implementiral v svoje metode raziskovanja osebnosti. Jungovi arhetipi so simbolični 

modeli, s katerimi pojasnjujemo stanje psihe metaforično (Stari, Animus, Anima itn.) 

(Ewen 2010, 1–8). Grška mitologija ponuja filozofske pozicije, v katerih opisi z 

metaforično vsebinsko kognitivnimi okoliščinami ponujajo opise stanj na lokaciji, ki 

potrebujejo razvoj jezika (Leibniz 1717) in ga uskladijo s potrebami časa. Interpretacija, ki 

je značilna za zgodnje obdobje interpretacije stanj v astrologiji, označuje pomanjkanje 

logosa, izrazoslovja, interpretacije, ki bi z enako natančnostjo, kot opisujejo psihična stanja 

s pomočjo Jungovega ali Freudovega izrazoslovja (Ewen 2010, 1–8), z ustreznim 

astrološkim izrazoslovjem zadovoljili potrebo po opisu osebnosti z na primer uporabo 

ustreznega idiolekta, ki temelji na metafori (karakterističnih predstavah). 

Citat iz Parmenidesa “Biti je, ne biti je nič” hermenevtično pomeni, da je srž problema 

definicije fenomena potrebno rešiti z dihotomim stanjem na lokaciji. Aristotelovska 

astrologija (Lawrence 2014) izvira iz Parmenidesove dihotomije, ki ji pripisujemo tudi 
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povod za obravnavo prirojenega in pridobljenega znanja ter pomena monizma in 

dualizma99. Problematika lokacije in interpretacija fizikalnih modelov lokacije sta stanji, ki 

ju poznamo v štiridimenzionalnem Descartesovem kartezičnem modelu prostora in časa. 

Toda prostor ni štiridimenzionalen (Halpern 2014), zato ga ni mogoče oblikovati in 

interpretirati s klasično Newtonovo fiziko. 

Rice (2003) trdi, da imata “prirojena in pridobljena (naučena) osebnostna značilnost” lahko 

večji vpliv na verovanje v astrologijo, kot ga imajo družbeni dejavniki.  

Freudovski marksist Adorno (1903–1969) razvije teorijo, po kateri klasificira posameznike, 

ki verjamejo v astrologijo, v patološke skupine (Campion 2004). Identificira osebe, ki jih 

označuje za “avtoritativne” in ki razpolagajo s prekomernim konformizmom, z 

nadlegovanjem in s podvrženostjo višji avtoriteti. Adorno (v Campion 2004) podaja dve 

varianti: astrologijo in fašistično tendenco. Po njegovi teoriji potem verjeti v astrologijo 

pomeni posedovati fašistično tendenco. V disertaciji ni prostora za podrobnejšo 

eksplicitacijo razlogov, ki so privedli do stigmatizacije astrologije v 17. stoletju. 

Astrološka teorija poudarja, da je pozicija Sonca le ena od treh najpomembnejših 

dejavnikov horoskopa. Ostali dve sta pozicija Lune in Ascendent, ki je znamenje zodiaka, 

ki vzhaja na vzhodnem obzorju v času rojstva (Arroyo 1975; Cunningham 1978; Greene 

1978)100. Ker se znamenje ascendenta menja vsaki 2 uri, je točen datum rojstva, skupaj z 

natančnima uro in minuto, za eksplicitno analizo psihološkega profila posameznika 

neobhoden. Logično je potem, da je zaradi pomanjkljivih podatkov potrebno upoštevati v 

napovedovanju vedenja tudi napako, ki izvira iz deleža informacije, s katero 

napovedovalec ne razpolaga. Nasprotno pa je napovedovanje z astroparadigmo nemogoče 

utemeljiti na omejenem in relativno majhnem številu značilnih skupin.  

                                                
99  Problem monizma in dualizma smo obravnavali v poglavju obravnave fenomena, toda 
obravnavanje pomena monizma in dualizma je obravnavanje pomena biti, ki je zajeto v 
interpretaciji problema povezave uma in telesa (angl. mind-body) (Dennett 1996; Chalmers 1990; 
Churchland 1985).  
100 Ptolemejeva I. knjiga Tetrabiblosa (Ashmand 1822) v začetnem delu ne govori o neposredni 
povezavi lege planetov in psihologije ne utemeljuje na relaciji planetov ekskluzivno. Nakazana 
astrološka topika z astronomsko podlago je v Ptolemejevem Tetrabiblosu I prej metaforična kot 
astronomsko podprta. Saturn je najbolj oddaljen planet od Sonca in je zato kontrapunkt Soncu, 
ostali planeti so zaradi bližine Sonca manj mrzli. Metafora hladnosti in vlažnosti je opisana z 
vedenjem celotnih struktur prebivalstva, ki se nahajajo na zemljepisni širini, ne pa višini planeta na 
obzorju itn. Tetrabiblos stroka obravnava kot potencialno neptolemejsko delo.  
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Astrološko paradigmo in lingvistično povezanost sončnoznamenjske paradigme z osebnimi 

lastnostmi lahko uporabimo za oblikovanje podatkovne baze z nabori informacij. 

Lingvistično povezanost vedenja profilov analizira Van de Moortel (1997, 2006)101.  

V nadaljevanju v Tabeli 2.3 Zaloga vrednosti An: tabela naborov atributov za sončna 

znamenja od A1 do A12 podajamo nabor značilnih atributov, ki identificirajo vsako 

znamenje zodiakalnega kroga in so osnova za izdelavo nabora značilnih atributov, na 

osnovi katerih lahko interpretiramo lastnosti in vedenje posameznikov, rojenih v 

določenem času102.  

Tabela 2.3 Zaloga vrednosti An: tabela naborov atributov za sončna znamenja od A1 do 

A12 

An 
γ 

(VP) 

ψ 

(NP) 

κ 

(AP) 

α 

(AP) 

κ 

(AP) 

Zna
menj

e 

Ključn
a fraza 

Ključna 
beseda Funkcija Naravna 

karakteristika Opisna karakteristika 

♈ ︎ 

 

A1 

jaz 
sem 

aktivnost 
(aktiven) 

borbenost 
agresivnost 
strastnost 

življenje – 
identiteta, jaz – 
oseba, čigar je 

horoskop 

pionirskost (npr. pionirski duh), izvršilnost (npr. 
izvrševalen način), tekmovalnost (npr. 
tekmovalni karakter), impulzivnost (npr. 
impulziven pristop), nestrpnost (npr. nestrpen 
tip), hrabrost (npr. hraber nastop), neodvisnost 
(npr. neodvisen odnos), dominantnost, izbruhi, 
silovitost, netolerantnost, prenagljenost, 
aroganca, “vedno prvi in na vrhu”, nedovršenost 

♉ 

 

A2 ︎ 

jaz 
imam 

stabilnost 
(stabilen) 

naklonjenos
t, prisrčnost 

materialne 
dobrine, 

vrednosti, moje –
kar mi pripada 

potrpežljivost, konservativnost , družinskost, 
stabilnost, čutnost, zanesljivost, praktičnost, 
umetniški duh, vdanost, vztrajnost, obrnjenost 
vase, trmoglavost, zavrtost, prepirljivost, 
razburjenost, impulzivnost, posestniški nagib, 
pohlepnost, materializem 

♊ ︎ 

 

A3 

jaz 
misli
m, 

komu
nicira

m 

raznovrstnost 
(raznovrsten) 

komunikativ
nost, 

analitičnost 

neposredni odnosi 
– zavest, tu – kar 

je tukaj, 
tostranstvo, moja 

neposredna 
bližina 

dvojna narava, kongenialnost, radovednost, 
prilagodljivost, sposobnost vzpostavljanja 
dialoga, izražanje, dovzetnost – bistrost, 
literarnost, inventivnost, spretnost, pametnost, 
spremenljivost, nehvaležnost, površnost, 
nemirnost, podvrženost mahinacijam, 
nekoncentriranost, nevztrajnost  

♋ ︎ 

 
jaz 
čutim 

posvečenost 
(posvečen) 

emocionaln
ost, 

instinktivno
st, 

zaključna faza – 
varnost, privatno, 
zasebno – moje 
osebno življenje 

trajnost, intuitivnost, materinskost, domačnost, 
občutljivost, zaprtost vase, samaritanstvo, 
sočutnost, rodoljubnost, emotivnost, dober 
spomin, tradicionalnost, obsedenost s skrbmi, 
ranljivost (užaljenost), negativen vidik realnosti, 

                                                
101  Van de Moortel raziskuje von Klöcklerjevo delo na jezikovni povezljivosti s človeškimi 
značilnostmi (angl. traits). 
102 Podani opisi so približni.  
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A4 zaznavnost manipulativnost, pretirana previdnost, lenobnost, 
sebičnost, hipohondrija, samopomilovanje 

♌ ︎ 

 

A5 

jaz 
bom 

magnetizem 
(privlačen) 

vitalnost, 
osebnost, 

samozavest
nost 

življenje – 
kreativnost, dana 

ljubezen 
(podarjena) 

dramatičnost, idealizem, ponos, ambicioznost, 
kreativnost, dostojanstvo, romantičnost, 
velikodušnost, samovšečnost, optimizem, 
statusna zavest, otroškost (otročji karakter), 
dominantnost, strah pred posmehom, surovost, 
hvalisavost, pretencioznost, avtokratičnost  

♍ ︎ 

 

A6 

jaz 
analizi

ram 

praktičnost 
(praktičen)  

sposobnost 
vzpostavljan
ja dialoga, 
analitičnost 

bistvo, dolžnost, 
fizično zdravje, 
telesno zdravje 

spretnost, iniciativnost, študioznost, znanstveni 
duh, metodičnost, prefinjenost, analitičnost, 
preciznost, čistost, humanost, perfekcionizem, 
kritikatorstvo, dlakocepstvo, melanholičnost, 
egocentričnost, strah pred boleznijo, strah pred 
siromaštvom, prepirljivost, pretirana pedantnost, 
skeptičnost  

♎ 

 

A7 ︎ 

jaz 
delim 

harmonija 
(harmoničen) 

naklonjenos
t 

ljubezensko
st 

neposredni 
odnosi, 

partnerstva, 
sodelovanje, ti – 
druga oseba, oni 

sodelovanje, prepričljivost, družabnost, 
miroljubnost, rafiniranost, nepristranskost, 
naklonjenost umetnosti, diplomacija, družabnost, 
ljubeznivost, kolebljivost, apatičnost, 
intrigatorstvo, mir za vsako ceno, neodločnost, 
omahljivost v kritičnem trenutku  

♏ 

 

A8 ︎ 

jaz 
želim 

intenzivnost 
(intenziven) 

strastnost 
konstruktivn

ost 
uničevalnost 
obnovljivost 

zaključki – 
regeneracija, tvoje 

– kar pripada 
drugim 

motiviranost, prodornost, izvršilnost, smelost, 
odločnost, znanstveni duh, raziskovalni duh, 
analitičnost, strast, zavednost (okolici), 
maščevalnost, razburljivost, skrivnostnost, 
dominantnost, nasilnost, sarkastičnost, 
sumničavost, ljubosumnost, netolerantnost  

♐ ︎ 

 

A9 

jaz 
razum

em 

vizualizacija 
(razgledan) 

uspeh 
ekspanzija 
blagostanje 

življenje – 
aspiracije , tam – 
tujina, oddaljeni 

kraji 

direktnost, filozofski duh, svobodomiselnost, 
široki nazori, športnost, velikodušnost, 
optimističnost, pravičnost, religioznost, 
akademskost, entuziastičnost, prepirljivost, 
nagnjenost k pretiravanju, klepetavost, zazrtost 
vase, dolgoveznost, netaktičnost, 
nepotrpežljivost, hazarderstvo, vročeglavost  

♑ ︎ 

 

A10 

jaz 
upora
bljam 

ambicija 
(ambiciozen) 

altruizem, 
modrost 

bistva in statusi – 
čast, lastno javno 

življenje 

opreznost, odgovornost, skrupuloznost – princip, 
konvencionalnost, poslovnost, perfekcionizem, 
tradicionalnost, praktičnost, priležnost, 
ekonomičnost, resnost, egoizem, želja po 
dominaciji, netolerantnost, fatalizem, srce – 
upravljajoč razum, trdoglavost, inhibiranost, 
statusnost, obsedenost s skrbmi 

♒ ︎ 

 

A11 

jaz 
vem 

fantazija 
(fantazijski) 

neodvisnost, 
originalnost, 
revolucionar

nost 

družbeni odnosi – 
družbena zavest, 
prejeta ljubezen – 

ljubezen, ki jo 
pridobimo 

neodvisnost, inventivnost, tolerantnost, 
individualizem, progresivnost, umetniški talent, 
znanstveni duh, logičnost, humanost, 
intelektualnost, altruističnost, nepredvidljivost, 
razburljivost, utrudljivost (vezana na detajle), 
hladnost, krutost, sramežljivost, ekscentričnost, 
radikalnost, brezosebnost, revolucionarnost  

♓ ︎ 

 

A12 

jaz 
verja
mem 

razumnost, 
(razumen) 

inspiriranost
, 

samozavest
nost, 

preračunljiv
ost 

zaključki in zaprti 
prostori – 
podzavest, 

psihično zdravje – 
umsko zdravje 

sočutnost, samaritanstvo, emotivnost, 
požrtvovalnost – altruizem, intuitivnost, 
introspektivnost – lastna notranjost, glasbeni dar, 
umetniški nagib, dolgoveznost, klepetavost, 
melanholija, pesimizem, emotivna inhibiranost, 
sramežljivost, nepraktičnost, indolentnost, 
občutek nerazumevajočega lokacije 
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Vir: Aubier (1991); Lewis (2003)  

Tabela 2.3 Zaloga vrednosti An: tabela naborov atributov za sončna znamenja od A1 do 

A12 navaja strnjen nabor ključnih besed in fraz za vsako od sončnih znamenj. Stolpci (γ, ψ, 

α, κ) so hermenevtično pridobljene ključne besede in izrazi, pridobljeni iz helenistične in 

zahodnjaške astrologije. Nabor atributov, predstavljenih v Tabeli 2.3 Zaloga vrednosti An: 

tabela naborov atributov za sončna znamenja od A1 do A12, predstavlja zaprti leksikon 

sončnoznamenjske paradigme103. 

V zapisu za analizo delovanja sončnoznamenjske paradigme in za namene doktorske 

disertacije astrološki jezik in interpretacija pomenov ter semiotike nista pomembna, 

ponazarjata pa način uporabe astrološkega jezika s simboličnim metaforičnim 

pogovorom104. Astroloških kart ne moremo brati kot artefakte za merjenje časa, saj 

astrologija riše zaključke iz astroloških kart. Vsaka karta opisuje najmanj en predlog, ki ga 

interpretira in ga poimenujemo qA (predlog q za A), za vsakega astrologa pa za namene 

interpretacije ponuja vir za pridobivanje tehničnih izrazov, s katerimi oblikuje ustrezen 

predlog izida. Eden od možnosti je na primer interpretacija planetnih pozicij (Mazzuchelli 

2000), lahko pa so tudi bolj kompleksne oblike, kot so na primer stelij, ascendent, hiša 

                                                
103  Prvi vir časovno razporejenih naborov podaja Ptolemej (2. st. n. š.) (Ashmand 1822). 
Atribuiranje semantične vrednosti opisa znamenja je po Ptolemeju v Tetrabiblos I utemeljeno na 
primerjavi karakteristik prebivalstva, razdeljenega na severnjaški, južnjaški, vzhodnjaški in 
zahodnjaški karakter. Sledi iz vedenja, ki je karakteristično za ljudstva severa, juga, vzhoda in 
zahoda ter primerjano z vetrovi, ki pihajo iz N, S, E, W. Hermenevtika se v Tetrabiblosu nadaljuje z 
analizo tipičnih značilnosti planetov in se zaključuje z relacijami med planeti, od katerih vsak 
planet predstavlja tipično karakteristiko enega od štirih elementov Aristotelovega opisa lokacije 
(toplota, voda, zrak in zemlja; mokrota, vlaga, suša, mraz in vročina). Jezik (idiolekt), ki je 
uporabljen za opise profilov, je tipično in hermenevtično pridobljen, utemeljen na helenistični 
mitologiji. Opis profila povečuje znanje o uporabnosti idiolekta časovnih vrst za projekcijo vedenja 
v Tetrabiblosu I utemeljenih skupinah, značilno razvrščenih v časovne vrste. Interpretacija in 
obvladanje izražanja astrološkega jezika sta nujna za uporabo in sestavo predstav in vzorcev 
značilnih skupin. 
104 Hermenevtična funkcija astrologa je, da interpretira “božje” sporočilo smrtniku, kar je bila tudi 
primarna naloga Hermesa (Merkurja) v postopkih interpretacije božjih zapovedi prebivalcem sveta 
in je bila ključni Platonov način interpretacije dialoga. Metafora potem ne opisuje naključij, temveč 
določbe, ki bi jih morali matematično definirati z relacijami, ki same po sebi pomenijo stanje, ki se 
razvije iz take relacije (na primer A∪B ali Z∈{1,...n}). Metaforično stanje je po Peircu (1992) 
modus, s katerim nadomeščamo nekaj drugega z ustrezni paralelizmom. Izražanje, ki je namenjeno 
dialogu, je v ključni fazi orientirano v prenos informacije in oblikovanje predstavnosti o dogodku, 
ključnem pomenu. 
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itn.105 Dva povezana predloga, ki opisujeta astrološko osnovno semiotiko, delujeta med pA 

in qB (predlog p od A vzpostavi relacijo s predlogom q od B). Fizikalne relacije za 

sončnoznamenjsko paradigmo niso zanimive, pač pa je zanimiv učinek relacij, ki jo 

simbolično nosi (npr. sončno znamenje), ki je najbolj kompleksno in implicitno definirana 

oblika astrološkega znamenja. Bolj eksplicitne oblike so na primer moč Sonca, ki je 

definirana z njegovimi legami v prostoru: vladar, eksil, izgon ali z lego v “hišah”, razmerji 

med planeti (s težkimi, s hitrimi itd.)106.  

 

1.10.1 Denotacijska in konotacijska vloga atributa za opis značilnosti profila  

Lewis (2003) podaja atribute, s katerimi so opisana sončna znamenja, razdeljene na 

denotacijske in konotacijske komponente. Konotacijski naboj ključne afektne oziroma 

emotivne besede in denotacijska osnova ključne kognitivne oziroma mentalne besede 

predstavljata nabore atributov, ki so frazne komponente dialoga. V opisu značilnih skupin 

denotacijske in konotacijske frazne komponente (Davletbaeva, Sadykova in Smirnova 

2013) podajamo v nadaljevanju107 v Tabeli 2.4 Nabor emotivnih in kognitivnih atributov. 

  

                                                
105  V sončnoznamenjski paradigmi in idiolektu lahko diagram razmerij, s katerimi opišemo 
situacije (na primer dialog, ki poteka med objektom), prevedemo v unijo terminov linearnega 
jezika kot skupino odločitev ali predlogov (pa U pb U pc …. U pn). Na primer: A (Merkur) je v 
določenem razmerju z B (Saturn), predlog pa vključuje obstoj A in B kot tudi specifične 
astronomske relacije med obema in A obstoja v specifičnem in istem trenutku.  
106 Scientistično branje astrologije običajno vodi v povezovanje z relacijo, ki ima naravo fizične 
relacije, opisane z matematično pridobljenimi fizikalnimi dejavniki, kot so na primer: izid 
adiabatne enačbe, rezultati plinske enačbe, razmerje med energijo in maso ali bolj fundamentalne – 
molekulska masa, gravitacija, centripetalna sila itn. Astrološki vidik ima v interpretaciji relacije 
drugačno funkcijo: na primer interpretacijsko hermenevtično moč, s katero ponazarjamo pomen pA 
U qA (predlogi za delovanje unije s katero opišemo učinkovitost pozicije), na primer (Mazzucchelli 
2000): 

- Za astrologa pomeni: “Če je [tukaj in zdaj] Merkur v Kozorogu, potem bo oseba [ki ji 
pripada natalni horoskop] imela [na primer] konservativne ideje.” 
- Za znanstvenika pa: “Dve materializirani fizikalni entiteti v razmerju astronomske 

simultanosti za določen čas in kraj na zemeljskem površju imata tipičen materialni učinek 
na izid enačbe (reakcije) …” 

107 Denotativne kvalitete se od konotativnih razlikujejo po načinu, na katerem strukture opisov 
prehajajo v afektna stanja. Podrejenost temu prehodu opažamo, ko se reakcija znamenja sooči z 
akcijo z lokacije. Sprožitev spremembe iz denotacije v konotacijo lahko primerjamo s stanjem 
hladne kognitivnosti in vročega afekta.  
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Tabela 2.4 Nabor emotivnih in kognitivnih atributov 

Znamenje 

 

Ključna afektna (emotivna) beseda 

KONOTACIJSKI NABOJ 

 

Ključna kognitivna (mentalna) beseda 

DENOTACIJSKA OSNOVA 

♈ ︎ 

A1 

pogumen, navdušen, domiseln, energičen, 
razdražljiv, ponosen, impulziven, drzen, 

nenadzorljiv, prenagljen, oster, nervozen, 
strasten, nagle jeze, neumirjen 

 

izvršilen, podjeten, pionirski, samozavesten, 
iznajdljiv, znanstven, raziskovalen, 

neodvisen, smotrn, natančen, progresiven ali 
netoleranten (ena od skrajnosti), agresiven, 

tekmovalen 

 

♉ ︎ 

A2 

ljubezenski, umetniški, nežen, zvest, domač, 
ponosen, nagle jeze, samozaposlen, popustljiv, 
čuten, nekatera stanja razpoloženja v zvezi s 

čustvi niso mogoča 

 

potrpežljiv, vztrajen, temeljit, trden, 
konzervativen, ohranjujoč, diskriminanten, 
odločen, prepirljiv, trmast, materialističen 

 

 

♊ ︎ 

A3 

pomanjkanje koncentracije, občutljiv, 
zgovoren, human, popotniški, pohajaški (brez 

doma), spremenljiv, brez sočutja vendar 
genialen, nagle jeze 

 

spreten v ročnem izražanju, inventiven, 
literaren, vsestranski, prilagodljiv, izrazno 

samostojen in samoizraževalen, 
demokratičen, radoveden, analitičen, če je 
zelo razvit – napreden, včasih raztresen, 

misteriozen 

 

♋ 

A4 ︎ 

umetniški in zasanjan, materinski, srčen in 
sočuten, romantičen, domač, impresiven, 

psihičen, domiseln, veder, intuitiven, nemiren, 
potrt, včasih len in samopopustljiv 

 

vsestranski, požrtvovalen, dovzeten, podrejen 
izražanju časti prednikom, temeljit, vztrajen, 

previden, zadržan, umetelen 

 

♌ 

A5 ︎ 

zvest, bogat s čustvenim življenjem, vzburjen, 
idealističen, ponosen, simpatičen, usmiljen, 

viteški, domač, razdražljiv, daljnoviden, 
prazen, podvržen iluzijam 

 

 

poveljujoč, radodaren, ambiciozen, 
požrtvovalen, optimističen, trden v 

odločitvah, ko nasprotuje šibkejšemu, 
nasprotnik skrivnosti, pozablja sovraštvo, 
zahteven, krepak, dominanten, avtokratski 

 

♍ ︎ 

A6 

vljuden, human, z visoko razvitim smislom, 
živi zato, da služi človeštvu, ne da bi mislil 

nase, domačen, melanholičen, nekoliko 
malenkosten, siten, površen v zadevah srca 

 

genialen, duhovit, priden, spreten, 
vsestranski, introspektiven, znanstven, 

metodičen, skeptičen, kritičen, boji se bolezni 
in revščine, alternativen v motivu, usmerjen 

sam vase, spletkarski 
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♎ ︎ 

A7 

šarmanten, estetski, romantičen, navdušen, 
spremenljiv, umetniški, čustven, zlahka vržen 
iz ravnotežja, skrivnosten v srčnih zadevah, 

ljubezenski, vendar muhast 

 

prepričljiv, oponašalen, pravosoden, obziren, 
neodločen, nagnjen k diletantstvu, 

razkazovalen in odobravajoč, zanimiv, 
materialističen, zavezan trmi ali užaljenosti, 

uživa v izrabljanju 

 

♏ ︎ 

A8 

ekstremno čustven, ko je zelo sproščen, je 
prirojeno brezoseben, nesebičen, domiseln, ko 
ni zelo sproščen, je maščevalen, skrivnosten, 

nagle jeze, in nepopustljiv do sebe, 
neudomačljiv 

 

znanstven, altruističen, izvršilen, prodoren, 
intelektualen, nagnjen k raziskovanju skrivne 

sile narave, temperamenten, sarkastičen, 
maščevalen 

 

 

♐ ︎ 

A9 

ponosen, vnet, energičen, prisrčen, živahen, 
odprtega srca, ljubezniv, ponudniški, 

idealističen, iskren, špekulativen, drzen, 
nestrpen, neudomačljiv, popustljiv do sebe, 

mladosten, progresiven, filozofski 

 

intelektualen, eklektičen, odkrit, pravičen, 
dobre narave, neustrašen, pikolovski, 

govorniški, preroški, radoveden, nesebičen, 
izjemno ambiciozen, nagnjen k financam 

 

 

♑ ︎ 

A10 

zaviralen, pogosto z občutki obrnjenimi proti 
sebi, samopomilovalen, neprizanesljiv, hladen, 

razdražljiv, plašen v akciji, um premočno 
upravlja s srcem 

 

 

zmogljiv, koncentriran, težaven, silovit, 
previden, ekonomičen, konzervativen, 
varčen, tankočuten, zanesljiv, prodoren 

mislec, usoden, trmast, dominanten, dober 
prijatelj in slab sovražnik, umetelen, 

egoističen 

 

♒ ︎ 

A11 

čustven, zelo aktiven, vendar v negativnem 
pomenu, ne zelo globok; živahen, razdražljiv, 

vljuden v pogovorih, všečen, nežen, 
altruističen, domač, toda spremenljiv, 

nekonvencionalen, temperamenten, zaskrbljen 

 

iznajdljiv, intelektualen, navdušen nad 
literaturo in znanostjo, diplomatski, strpen, 

razumen, neodvisen, diskreten, optimističen, 
humanitaren, odločen v mnenju 

 

♓ ︎ 

A12 

zavrta čustva, nativno občutljiv in dovzeten, 
jasnoviden, posvečen, melanholičen, brez 
volje, da bi se uprl lokaciji, skrivnosten, 

nepravilno razumljen 

 

abstrakten, intuitiven, sočuten, 
introspektiven, hiter pri razumevanju, 

izvršilen, filozofski, verski, jasnoviden, 
vsestranski, sintetičen, tiranski, nepraktičen, 

odlašujoč, pomanjkljiv v zaupanju 

Vir: Lewis (2003) 

Kognitivne atribute bomo opisovali z denotacijskimi lastnostmi, emotivne pa s 

konotacijskimi. Moč ekspresivnosti se po Davletbaeva, Sadykova in Smirnova (2013) s 

povečevanjem nabora konotacijskih komponent razširja. Konotacijska moč razširja 

asociativnost, denotacijski pomen pa je “otipljiv” ali literarno nemetaforičen. Opisuje 
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stanja, s katerimi se nakazuje “napovedljivost” vedenja. Konotacijski pomen je literarno 

semantičen, semiotičen in pojasnjuje denotacijski pomen, občutek, afekt, čut; po Fregeju 

(nem. Sinn, angl. sense) (Mares 2014). Tako bomo definirali lokacijo z denotacijo z 

uporabo nemetaforičnega glagola, slovničnega predikata (γ) in značilnosti (ψ) in izboljšali 

koncept (γ-ψ) s konotacijo z uporabo metaforičnih atributov (α,κ), ki so podani v Tabeli 

2.3 Zaloga vrednosti An: tabela naborov atributov za sončna znamenja od A1 do A12. 

Ontologija koncepta, utemeljena na naborih (γ, ψ, α, κ), ki nakazuje dejstvo oz. obliko, 

definira pomen, ki sledi po denotacijski definiciji in je dovolj nazorno opisan kot pomenec-

pomen že z γ-ψ relacijo, izboljšan pa z dodatki α,κ.  

 

1.10.2  Nenatančna definiranost topike sončnoznamenjske paradigme 

Metafizična definicija astrologije je utemeljena na klasičnih filozofskih vidikih lokacije, 

kot so na primer Aristotelov vidik lokacije in Galen-Hipokratova definicija humorjev ter 

prvi konceptualno zasnovani format Hiparhovega modela psihe z ekstrovertiranostjo/ 

introvertiranostjo (Lawrence 2014). Helenistična oblika Ptolemeju pripisanega sistema 

prvega dela Tetrabiblosa, ki definira topiko astroparadigme (Ashmand 1822), je 

nadgradnja in v časovno vrsto urejena oblika vedenja.  

Pred nadaljevanjem analize bomo preverili verodostojnost astrologije kot hevristične 

metode. 

Kritično smo pregledali argumente, ki delujejo proti astrološki paradigmi:  

• neponovljivost rezultatov astroloških oblik (Niehenke 2000) in kritika astrologije 

zagovornikov Popperjeve paradigme, 

• odklonske anomalije (Forer 1949; Kahneman, Slovic in Tvesrsky 1974, 1124–

1131), 

• stigmatizacija (Kelly in Dean 2000), 

• metafizično in paranormalno ozadje (Dean 1996), 

• pomanjkanje znanstvene topike (angl. subject-matter) (Kelly 2001),  

• učinkovitost paradigme (Revilla 2008; Kelly, 2001).  
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Astrološka paradigma, ki jo od Ptolemeja (2. n. š.) (Ashmand 1822) poznamo kot 

helenistično astrologijo (Lawrence 2014; Grafton 1998), je primarno uporabna za 

inferiranje vedenja posameznikov, ki ga v kontekstu nedoločljivosti izida opisuje 

Schroedingerjev paradoks (Brown in Yiftach 2014). Paradoks je težava, s katero 

definiramo nenapovedljivost oz. nezmožnost napovedi izida fenomena apriori pred 

zaključkom časovnega intervala. Fenomen, ki ga opisujemo kot vedenje, je intrinzično-

ekstrinzična oblika, s katero se posameznik predstavlja javnosti. Nativistična filozofija 

(Lagerlund 2010) in izkustveni (empiricistični) Kantov model (Samet 2008) opisujeta 

sestavo nativistično-empiricistične oblike vedenja posameznika. Po astrološki paradigmi bi 

bila zato psiha, opisana z natalnim horoskopom, specifična za vsakega posameznika in bi 

vsebovala opise njegovih značilnosti108. 

Epistemologija astrologije se od znanstvene paradigme razlikuje (Feyerabend 1978). 

Napovedovanje vedenja z astrologijo ne dosega visoke stopnje natančnosti.  

Popperjeva (1959) demarkacijska metodologija za ocenjevanje verodostojnost znanstvene 

teorije je za epistemološki format astrologije omejena. Poleg tega sta ponovljivost in 

falsifikabilnost še prepreki, ki metode, kot so metafizično utemeljene psevdoznanosti, na 

primer astrologija, izključujeta iz klasifikacije znanstveno utemeljenih metod in jih 

uvrščata med psevdovede. V primerjavi z Descartesovo in Newtonovo pozicijo Leibniz 

racionalno razvija koncepte na podlagi tradicionalne doktrine (alkemije in astrologije) ter 

ohranja filozofijo in znanost prihodnosti (Smolin 1997). 

McRitchie (2009) okoliščine, ki vodijo v tako definicijo, pripisuje načinom izvajanja 

testiranja, Thagard (1978) pa definicijo astrologije pripisuje k psevdoznanosti predvsem 

zaradi neustreznega prilagajanja in posodabljanja astrološke paradigme novim in 

spremenjenim okoliščinam, ki upravljajo z delovanjem lokacije in učinkujejo na 

verodostojnost astrološke paradigme. 

Nedefinirane situacije ali neustrezne definicije izidov, ki nastajajo na osnovi opaženega, na 

primer definirano z “zgodilo se je kot posledica nečesa …” (lat. Post hoc ergo propter hoc), 

so definicije načina razmišljanja ali argumentiranja, ki generirajo kavzalnost, ki se zgodi 

                                                
108 Osebni natančni horoskop, utemeljen na natančnem datumu rojstva, natančni uri rojstva in kraju 
rojstva, bi po topiki kozmološke formulacije astroparadigme odgovoril na vprašanja o delovanju 
kognicije, valenčnih stanj in inferiral vedenje. 
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vzporedno z dogodkom, ki pa ni nujno vzrok za dogodek, na primer B se zgodi zaradi A, 

kar pa ni razlog, da je A povzročil B (Pinto 2001, 56). Toda tudi arbitrarni Carlsonov slepi 

test (angl. blind test) še ni dokaz neveljavnosti astrologije (McRitchie 2009, 34–39)109. 

Celo najbolj obsežna in temeljita raziskovalna analiza astroloških dejavnikov je neuspešna 

v dokazovanju obstoja povezave med časovno vrsto, kamor uvrščamo razporejanje 

znamenj in ki je astrološka podlaga za interpretacijo značilnosti posameznika, in vedenjem 

psiholoških profilov posameznikov (Niehenke 1983). Edini doslej znani profil skladnosti 

med učinkom planeta in psihološkim (oziroma vedenjskim) profilom je Gauguelinova 

(1977) raziskava, ki je tudi statistično signifikantno potrjena. 

 

1.10.3 Znanost in psevdoznanost, epistemologija metod 

Nekateri znanstveniki astrološko paradigmo ocenjujejo z znanstvenim pristopom in 

kritično nastopajo do scientizma, ki zaradi arbitrarne epistemologije astroparadigmo 

stigmatizira (Seymour v Elko 1998). Raziskovalci astrološke paradigme skušajo (zaenkrat 

še neuspešno) rešiti prepletenost dejavnikov z novimi metodologijami analize velikih 

naborov podatkov (angl. big data) (Niehenke 2000). Zaenkrat še neuspešno.  

Znanstvena in humanistična epistemologija se po načinu zbiranja, umeščanja in 

sprejemanja informacij ter s tem posledično pridobivanja znanja povsem razlikujeta. Zato 

je primerjava med znanstvenimi in metafizično utemeljenimi paradigmami neprimerljivo 

nemerljiva (angl. incommensurable) (Kuhn 1970). Fizikalna epistemologija se nasploh 

razlikuje od metafizične interpretacije (Feyerabend 1978)110. 

Delitev znanja na znanstveno in psevdoznanstveno strukturo je še bolj problematična, če 

epistemološkost klasifikacije metodologije in potrjevanja znanstvenosti z združevanjem 

kvalitativnih in kvantitativnih ved povežemo z utemeljitvijo nezanesljivosti metodologij 

                                                
109 Ker definicija psevdoznanosti v doktorski disertaciji ni neposredno zanimiva za izid rezultatov 
analize značilnosti posameznikov, se bomo astrologije posluževali za analizo uporabnosti 
paradigme, s katero je lokacija interpretirana holistično in ki nam olajša razumevanje delovanja 
lokacije, kot ga spoznavamo z opazovanjem vedenja posameznika, in tega, ali posameznika s 
tipično vedenjskostjo lahko klasificiramo med pripadajočo značilno skupino, opisano z jezikom 
(idiolektom), ki je značilen za astrološki semiotično semantični format (Mazzucchelli 2000; Van de 
Moortel 2006; Aubier 1991; Lewis 2003; Campion 2004). 
110  Po tej argumentaciji se nemerljiva merljivost ekstrapolira tudi po relaciji scientistične in 
astrološke metodologije, s katero so opisane raziskovalne metode. 
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(Feyerabend 1978)111. Seymour (v Elko 1998) opozarja na neustreznost Popperjeve 

metodologije za analizo astrologije s sklicevanjem na neprimerljivo merljivost (angl. 

incommensurability) (Kuhn 1970) in problematiko kot enosmerno analizo (angl. single-

link theory)112. 

Znanstveniki predstavo astrološkega znamenja in semiotike astrologije epistemološko 

posplošujejo z astronomskimi pozicijami planetov. Postopki, nebeški diagrami, ki so 

hipoikone, s katerimi reproducirajo diadična razmerja (sestavljena iz dveh delov), 

generirana iz enote legisign (Peirce 1992), katerih grafične predstave so žetoni (Peirce 

1992, 2480), ni mogoče preprosto projicirati kot funkcijo fizikalno opisanega učinka. 

Peirce (1992) za opisovanje serij naravnih nebesnih fenomenov uporablja naziv Dicent 

Sinsign in predstavlja le gibanje nebesnih teles ter oblikuje “občasne predlogov”, zaradi 

česar jih imenuje Dicent Symbols (Peirce 1992). Znamenja napovedujejo kavzalne relacije 

med prikazom z neba in dogodki, ki se odvijajo na Zemlji, na primer v astronomskem 

vidiku: Merkur v Kozorogu pomeni, da je entiteta Merkur v fizikalnem odnosu med 

Kozorogom simultano v danem času in na danem kraju na Zemlji, v astrološkem jeziku pa 

konservativizem v idejah (Mazzuchelli 2000). Na podoben način Ptolemej v Tetrabiblosu I 

(Ashmand 1822) definira relacije med pomeni (simboli) planetov: Sonce je toplota, suša. 

Saturn je ekstremno nasprotje dneva in predstavlja hlad in vlago. Po Ptolemeju pa Saturn 

ne predstavlja nasprotja Soncu zaradi prostorske lokacije v vesolju, temveč simbolično 

ponazarja nasprotje toplote in hlada, zato vlada zimi, severnemu delu zemeljske oble, 

medtem ko Sonce vlada poletju in južnemu delu zemeljske oble. Ptolemejev simbolizem se 

s tem povsem razlikuje od topike astroparadigme.  

Definicije znanstvene kredibilnosti astroparadigme, delovanja in učinkovitosti astrološke 

paradigme se ustavljajo na nerešenem problemu prepletenosti dejavnikov (Bengtsson in 

                                                
111 Popperjeva (1959) metodologija klasifikacije z demarkacijskim pragom (angl. demarcation 
method) zato za humanistične vede (kozmološke, psihološke, sociološke) in do določene mere tudi 
za medicinske, ki so vede z relativno visoko stopnjo tolerance za doseganje demarkacijskega praga, 
zahteva postopke, ki so nezdružljivi s Popperjevo metodo klasifikacije v skupini neskladno 
merljivih (angl. incommensurability) znanosti (Kuhn 1970). 
112  Bistvo koncepta enosmernega povezovanja je zajeto v fizičnem poenostavljanju, uporabi 
eliminativnega materializma (Ramsey 2013) in spregledanju prepletenosti faktorjev (Pauli 1955), 
ki spremljajo percepcijo, kognicijo, vedenje in temu sosledno zaključevanje inference funkcije, s 
katero se fenomen udejanja.  
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Zyckowski 2008, 301), na “mehki” lokaciji pa na problematiki, ki povezuje 

nerazdružljivost faktorskih oblik (Pauli v Duch 2002, 153–168).  

Astrološka definicija vedenja je po mnenju sociologov lahko vprašljiva, saj je podrejena 

Forer-Barnumovemu efektu (Forer 1949) ali drugim samopripisovalnim odklonom, ki smo 

jih že izpostavili v uvodnih poglavjih. Če je taka trditev utemeljena na Post hoc ergo 

propter hoc metodologiji, pa je potrebno preveriti z ustreznimi metodami113. Carlsonov 

slepi test zato še ni dokaz o neveljavnosti astroparadigme (McRitchie 2009, 34–39). 

 

1.11 Promocijski ukrepi (angl. marketing)  

Promocijski ukrepi sestavljajo formulacije, v katerih opazujemo relacije med objekti in 

izidi ter relacij v odnosih med objekti v interakciji. Taka definicija nas vodi v opazovanje 

delovanja lukrativnega, pasionalnega in eksistencialnega motivatorja114. 

Klasični promocijski ukrepi z merjeno posledičnostjo (lat. ex post) učinka nas zanimajo v 

integrativni fazi kot postopek, ki ga je potrebno dodelati. Če ga uspešno utemeljimo na 

sončnoznamenjski paradigmi ex post, spremenimo v promocijske ukrepe (lat. ex ante). 

Informacijo o objektih uporabimo za napovedovanje izida fenomena, na primer vedenja 

posameznika, načina ali celo moči povezovanja med objekti. Testiranje take uporabnosti je 

vse bolj prisotno na družbenih omrežjih. Prepričevanje kot model klasičnih promocijskih 

                                                
113 Hawkingova semiotično nenatančno definirana izjava: “The reason most scientists don't believe 
in astrology is that it is not consistent with our theories which have been tested by experiment …” 
lahko pomeni, da še nimamo razvitih metod, s katerimi bi lahko ustrezno potrdili ali zavrnili topiko 
sončnoznamenjske paradigme, lahko pa je stavek zavajajoč in namiguje na neustrezno topiko 
metafizične podlage, na osnovi katere je utemeljena sončnoznamenjska paradigma.  
114 Če posplošimo trditev s primerom življenjskih relacij na grafu lokacije, ki mu pripadamo, bomo 
relacijo med na primer zakoncema ocenjevali z lukrativnostjo in s pasionalnostjo v procesu 
preživetvenih ciljev in z reproduktivnimi posledicami. Opis pa se razširi na relacije med starši in 
otroci. Starševska relacija do otrok je pasionalna in preživetveno definirana. Otroška relacija do 
staršev je lukrativna in pasionalna. Starševska relacija do starih staršev je preživetvena (za starejše 
starše). Celoten graf družine je do drugega grafa (na primer družinskih prijateljev), pod pogojem, 
da gre za prijateljsko (pasionalno) in ne lukrativno povezanost – pasionalna, če pa gre za lukrativno 
(na primer skupne naložbe v projekte) ali preživetveno (na primer na lokacijah s težkimi 
življenjskimi pogoji) je lukrativna in eksistencialna. Posplošeno lahko v vsaki propoziciji najdemo 
kot predikat motivator, ki pogojuje vzpostavljanje relacij z enim od izidov motivatorjevega profila. 
Argument za tako trditev bomo iskali v razčlenjenem modelu, s katerim bomo opredelili algoritem 
analize lokacije in posameznikovo vedenje na lokaciji. 
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ukrepov je utemeljeno na prenosu informacije in je, vsaj v SM, oblikovano kot analiza 

dialoga (Singh in drugi 2014, 1903–1910). 

Utemeljitev osebnih promocijskih ukrepov na psihografski metodologiji in s holistično 

zasnovanim opazovanjem je logična posledica ugotovitve, da so tri oblike faktorjev 

(demografski, geografski in sociografski) na lestvici samoaktualizacije (Maslow 1948) 

samoregulatorne sposobnosti (Bandura 2001, 265–299) ter, navezujoč se na Adlerjeve 

hipoteze sociografske superiornosti (Corr in Mathews 2009), prešibke, da bi z njimi lahko 

zanesljivo pojasnili celoten profil posameznika (angl. buyer persone).  

V povezavi s to trditvijo potrebujemo večji nabor informacij, na osnovi katerih bomo lahko 

prepoznali ex ante izid promocijskih ukrepov.  

 

1.11.1 Vloga promocijskih ukrepov 

Promocijske ukrepe lahko, a neobvezno, definiramo kot željo promotorja po 

vzpostavljanju relacije med posameznikom in produktom. Informacija, ki spremlja to 

povezovanje, opisuje relacijo med objektoma. Informacijo mora zato eden od objektov 

oddajati, drugi objekt pa sprejemati. Informacija se na lokaciji širi od oddajnika do 

prejemnika.  

V promocijskih ukrepih se začenja širjenje informacije v trenutku, ko se sproži postopek 

lijačenja (angl. funelling process) (Rogers 1995). Lijačenje je teoretično proces, ki vodi od 

prepoznavanja blagovne znamke v času razvoja pogojev za nastanek nagnjenosti in 

spreminja proces nastajanja nagnjenosti ter se zaključi s konverzijo. V tem zaporedju se 

nagnjenost dejansko vzpostavi in potrdi.  

Nagnjenost prepoznamo kot lastno vrednost lastnega vektorja relacije od enega objekta do 

drugega v prostoru in času. Če lastni vrednosti pripišemo pomen značilne značilnosti, 

potem bomo lastni vektor prepoznali v oblikovanju izida udejanjene informacije, ki se 

prenaša med objektoma na lokaciji. Informacija je pripadna značilni skupini in jo 

značilnost oblikuje v izidu odločitve in se spremeni v izid tipične nagnjenosti značilne 

skupine. Značilnost zato uporabimo za segmentacijo, s katero oblikujemo promocijske 

ukrepe na družbenih omrežjih (SM). Običajni postopek preproste lokacije, na kateri se 
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odvija promocija, deluje na principu ocene posameznika, izbiri ustreznega produkta in na 

postopku prepričevanja o nakupu. Rogersov (1995) model deluje na takem principu:  

1. stopnja: zavedanje (prepoznavnost blagovne znamke (angl. brand name)), 

2. stopnja: upoštevanje blagovne znamke, 

3. stopnja: nakupni namen posameznika,  

4. stopnja: nakup blagovne znamke, 

5. stopnja: zvestoba blagovni znamki. 

Informacija, ki je udejanjanje na primer nakupa, pa ni edina, ki nas zanima. Sam nakup je 

le posledica motivacije, ki spremlja odnos, vzpostavljen med objektoma. Udejanjanje se 

lahko razširja od nakupa do iskanja informacije za zadovoljitev interesov, ki niso vedno in 

izključno denarno podprti. Navijač moštva denimo ne všečka svojega priljubljenega igralca 

baseballa. Torej je ozadje motivacije udejanjanja lahko tudi samo zadovoljstvo, ki se 

vzpostavi kot relacija med objektoma.  

 

1.11.2 Splošno o promocijskih ukrepih in potrebah promocijskih ukrepov  

Za promocijo oz. celoten postopek promocijskih ukrepov so potrebne metode dialoga, kot 

so na primer (po Hubspot 2014): 

- izmenjava (angl. sharing),  

- oblikovanje lokacije (angl. community creation),  

- sporočilo, objava (angl. post), 

- ustvarjanje blagovne znamke (angl. branding), 

- pogovor (angl. conversation), 

- zavzemanje (zavzetost) (angl. engagement), 

- sodelovanje (angl. collaboration). 

Strategije so sicer pasivno in aktivno zasnovane, pri čemer so pasivne tiste metode, kjer se 

zbira informacije o bloganju in drugih virih, ki jih lahko zbiramo v SM, medtem ko so 

aktivni promocijski ukrepi analiza, usmerjena v zavzemanje oziroma sodelovanje pri 

pogovorih, namesto golega opazovanja dogajanja ali pasivnega klikanja všečkov. 
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Udejstvovanje (angl. engagement) razdelimo na dve metodološko nasprotni si taktični 

metodi (po Hubspot 2014; Evans in McKee 2010): 

- Proaktivne taktične metode, ki so prisotne v SM, so temelj, po katerem se način 

interaktivnosti razlikuje od množičnih medijev. Medtem ko so množični mediji, 

ki oddajajo informacijo v SM in s tem ustvarjajo vrednost samoumevne 

informacije115, SM interaktivne in dopuščajo sproščanje ideje (proizvajanje 

novih informacij in vsebine ali pa širjenje informacije, ki se nahaja prosto v 

SM). 

- Reaktivne (odzivne) strategije so metodološko recipročne in pomenijo, da lahko 

udeleženci informacijo, ki je prisotna v SM, komentirajo.  

Informacije o produktu, dejavnosti, dogodkih, trendih, ki se prenašajo na SM lokaciji, 

dosegajo tudi potencialne ciljne skupine ali udeležence v pogovorih, ustvarjajo “govorice” 

in jih prenašajo s širjenjem skozi omrežje do posameznikov, ki pred pojavom SM s temi 

informacijami niso razpolagali116. 

Aktivnosti sodelovanja in zastopanje v poslovnem kontekstu so namenjeni trenutnemu in 

potencialnemu posamezniku, posamezniku, prenašalcu informacije, ki se skozi zavzemanje, 

udejstvovanje in udeleževanje približuje zagovarjanju blagovne znamke. Zagovarjanje 

blagovne znamke oziroma zagovorniki blagovne znamke (angl. Brand advocates) so 

pomemben pospeševalec povečevanja prepoznavnosti blagovne znamke. Ne le da 

zagovorniki te informacije spodbujajo povezovanje produktov in posameznikov, temveč 

tako tudi ustrezno promovirajo znamko (Evans in McKee 2010).  

Promocijski ukrepi v SM se na splošno odvijajo z dialogom, vzpostavljenim na temeljih 

(po Evans in McKee 2010): 
                                                
115 Dejstvo kot nekaj splošno veljavnega (angl. conclusion taken for granted). Izraz je vpeljal 
Feyerabend (1978) za epistemologijo, ki je splošno veljavna na scientistični lokaciji.  
116 Med najboljšimi primeri skupnosti za izmenjavo informacij in sodelovanje z vključevanjem 
(angl. engage) so raziskovalne skupnosti, kjer motivator nagnjenost, sidro, proksi (angl. anchor) že 
obstaja, motivacija pa se naglo implementira, medtem ko je pri fokusnih skupinah, kjer gre za 
enkraten (angl. one-off) event in zato malo verjetnost vzdrževanja trajne izmenjevalnosti (angl. 
sharing), raziskovalna skupnost bolj naravna forma sidranja in je vir jasneje opredeljene 
nagnjenosti. Ne gre za kritiko fokusne metodologije, ki ostaja pomembno orodje za razvoj 
procesov za marketinške kampanje, opis produktnih lastnosti, raziskovalne skupnosti pa 
vključujejo fokusni razvojni princip z družbenimi strukturami in potencial za sodelovanje, ki ga 
najdemo na družbenih omrežjih (Evans in McKee 2010). 
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- prijateljevanja (angl. friending) – je vzajemno priznana povezanost profilov 

med skupinami (angl. intragroup) in znotraj skupin (angl. intergroup) v 

omrežjih. Značilnost povezav, ki obstaja med sodelujočimi, pogosto nakazuje 

določene vidike narave pričakovanih interakcij. Relacije z različnimi motivi so 

značilne tako v realnem kot v virtualnem življenju. Sodelovanje z 

interaktivnostjo je tudi povezano s pričakovanjem povratne vrednosti, ki jo 

sodelujoči izmenjujejo v kontekstu omrežja, 

- udejstvovanja (angl. engagement) – je mera za količino ali način, kako je 

posameznik omrežja udeležen glede na delež vsebine (informacije), aktivnosti z 

e-mailom ali oglasom, ki je na voljo na spletni strani ali v SM. V zadnjem času 

je udejstvovanje povezano predvsem s sodelovanjem in z razvojem 

zagovorništva, zastopanja idej blagovne znamke oziroma vplivnikov (angl. 

influencer), kjer udejstvovanje (ali tudi udeleževanje) pomeni spontano ali 

spodbujeno, v zaključni fazi pa je vedno posameznik tisti, ki širi informacijo z 

besedo od ust do ust (WOM) (Womma 2008). Opazovanje blagovne znamke v 

nakupnem lijaku (angl. funnel), povezano z družbenim omrežjem, tvori zaprt 

krog povratnega ciklusa (angl. funnel feedback loop). Ciklično vedenje, ki 

obkroža družbena omrežja, je nakupni proces, ki pogosto nima začetne ali 

končne točke in je iterativen proces, v katerem poslušanje vodi v inovativnost 

in izdelčne storitve, ki očarajo posameznike, v zameno pa doprinašajo k 

vrednosti WOM. Povratna informacije je pozitivno sporočilo (angl. post), 

katerega zaznamo v procesu poslušanja in analize SM. Udeleženost 

posameznika je predpogoj za zagovorništvo. V primerjavi z resničnim 

življenjem udejstvovanje na družbenih omrežjih nima enakega pomena in 

vrednosti, kot jo ima pasionalnost kot čustvena reakcija, razlog ali življenjski 

stil. Približevanje družbenih omrežij tej relevanci je tudi pot do uspeha 

promotorja. Uporaba motivatorjev, kriterijev ali študij osebnosti pomeni za 

aktivnosti v promocijskih ukrepih uspeh, za katerim promotorji stremijo. Za 

poslovne namene mora sodelovanje posameznikov voditi ne le v nakup, temveč 

tudi v inovativnost, izboljšanje storitve ali uporabniško izboljšavo, 

- sodelovanja (angl. collaboration) – med najboljše primere skupnosti za 

izmenjavo informacij in vključevanje (angl. engagement) sodijo raziskovalne 
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skupnosti, kjer motivator sidranja (nagnjenost, sidro, proksi) že obstaja in v 

katerih se motivacija naglo implementira, medtem ko je v fokusnih skupinah, 

kjer gre za enkraten dogodek in zato majhno verjetnost vzdrževanja trajnega 

širjenja (angl. sharing), raziskovalna skupnost bolj naravna oblika sidranja 

(nagnjenosti), 

- forumov (angl. forums) – so nivoji sodelovanja člana članu (angl. peer-to-peer) 

na osnovi sodelovanja. V tem procesu lahko sodelujejo tudi zaposleni v 

podjetju, ki povečujejo prepoznavnost blagovne znamke, ki z udejstvovanjem 

prispevajo k širitvi prepoznavnosti in družbenega grafa, 

- zagovarjanja (angl. advocation) – aktivnosti sodelovanja v poslovnem 

kontekstu so namenjene trenutnemu posamezniku, posamezniku, prenašalcu 

informacije, ki se skozi udejstvovanje in udeleževanje približuje zagovarjanju 

blagovne znamke. Zagovorniki blagovne znamke so pomemben dejavnik za 

prepoznavnost slednje, saj se slednji tudi postavljajo v blagovni znamki, ko je 

to potrebno. 

Poznavanje vedenjskih navad kot osnova za poznavanje lokacije izvira iz profila 

posameznika ali specifičnih skupin, ki izkazujejo značilnost kot obliko specifičnega 

vedenja, na primer podobne vedenjske navade, način razmišljanja ali dialoga (COI 2008). 

Za vedenjske navade, ki jih bomo identificirali kot impulzivne in kompulzivne, velja, da so 

podrejene čustvenim in kognitivnim stanjem, pri čemer intrinzični dejavnik prispeva k 

izraznemu vedenju, ki spremlja navado posameznika117.  

Primerjava ekstrinzičnega opisa, utemeljenega na sončnoznamenjski paradigmi – 

ascendenta s profilom posameznika, nam kaže prepoznaven arhetip, ki definira profil 

zunanjosti posameznika, primerljivega s posameznikom, in je ekstrinzični profil odzivnosti, 

ki ga lahko primerjamo z reaktivnostno vedenjsko obliko118. Ego, ki predstavlja intrinzični 

profil posameznika, je aktivnostni model, ki predstavlja v sončnoznamenjski paradigmi 

sončno znamenje, notranji jaz, delovanje konstantnih kognitivnih profilov posameznika 

(Jung 1991).  

                                                
117 V procesu analize impulzivnega kupovanja (Bratko, Brandl in Bosnjak 2013) ne razkrivajo trdne 
povezave med ekskluzivno psihografskim faktorjem in navadami, zato je verjetno, da je v navadi 
kompulzivnosti udeležena intrinzično-ekstrinzična funkcija. 
118 Buyer Persona je vsak tip posameznika, ki ima opise, definirane s štirimi ključnimi faktorji, s 
katerimi identificiramo profil posameznika.  
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Če promocijske ukrepe lahko povežemo s posameznikom na osebni ravni medosebnega 

dialoga, se približamo tehniki promocijskih ukrepov (angl. one-to-one marketing) (Peppers, 

Rogers in Dorf 1999). 

Segmentacijski dejavniki so prirejeni uporabi v promocijskih ukrepih in se združujejo v 

skupinah dejavnikov, ki so (po Kotler in Keller 2009, 412–475): 

- geografski,  

o populacijski,  

o lokacijski (geosredina): metropolitanska, urbana, ruralna,  

o klimatski,  

- demografski (Armstrong in Kotler 2005, 187), (Gunter in Frunham 1992), 

o starost,  

o spol (angl. gender), 

o po velikosti gospodinjstva, 

o po družinskem ciklusu (družinskem grafu), 

o generacijski, 

o dohodkovni, 

o po službenem položaju, 

o po izobrazbi, 

o po etničnosti, 

o po narodnosti, 

o po religiji, 

o po družbenem razredu,  

- psihografski (Pickton in Broderick 2005; Armstrong in Kotler 2005; Gunter in 

Furnham 1992), 

o aktivnosti, 

o interesi,  

o mnenja,  

o navade,  

o vrednote,  

- vedenjski (Armstrong in Kotler 2005; Gunter in Frunham 1992; Kotler in 

Keller 2009, 412–475), 

o opaženih prednostih, 
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o priložnostih, 

o pogostosti uporabljanja, 

o pripadnosti blagovni znamki,  

o uporabniškem statusu,  

o pripravljenosti za nakup, 

o navadah. 

Wood in drugi (2014) obravnavajo dve kategoriji metode povpraševanje/promocija (angl. 

push/pull): 

- Mnenjsko neelastična metoda povpraševanja (angl. opinion inelastic-method), 

ki pomeni pull kategorijo in se razvija iz neustrezno definiranega in oblikovane 

lokacije (na primer monopolistična ali oligarhna lokacija). 

- Mnenjsko elastična metoda povpraševanja (angl. opinion elastic-method) je 

push kategorija.  

Segmentacija je zato lahko utemeljena na profilih lastnosti posameznika ali pa je 

utemeljena na povezavah, ki se vzpostavljajo med osebami in predmeti, na primer po 

vzorcih povezovanja objektov, kot smo jih predstavili po FCA logični analizi (Wormuth in 

Becker 2004). 

 

1.11.3 Oblikovanje profila posameznika (Buyer persona)  

Posameznik je navidezna (virtualna) oblika objekta, s katerim predstavimo idealnega 

posameznika. Predstavljena je s podatki, ki jih realno zbiramo na straneh in na družbenih 

omrežjih, utemeljena je na demografskih in virtualnih vedenjskih značilnostih s 

špekulativno predstavljeno vzgojo, z osebno zgodovino, z motivacijami in s skrbmi. 

Hubspot (2014) definira posameznika kot virtualno, iz realnega sveta povzeto osebo, 

katere perspektiva je razmišljanje in delovanje skladno z ocenjevanjem lastnih možnosti, ki 

se nanašajo na problem, ki ga podjetje rešuje119. Posameznik ne obstaja vedno in 

                                                
119 Večdimenzionalni profil osebe narekuje poznavanje potreb, ki jih promotor mora poznati zato, 
da lahko artikulira vpliv, mapira potovanje, implementira moč, s katero vpliva na odločitev, 
introspektivno preučuje kriterije, ki izvirajo iz potreb posameznikov, ki so se odločile za dialog z 
blagovno znamko. Identifikacija posameznika (angl. buyer persona) kot modela posameznika ali 
posplošeno značilnega profila, s katerim imamo na družbenem omrežju stik, je nosilka informacije 
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ekskluzivno kot fizična oseba, temveč je lahko tudi pravna oseba (podjetje, organizacija, 

združenje) ali nastopa v obliki avatarja (poosebljene izmišljene osebe). 

 

1.11.4 Težava promocijskih ukrepov  

Vpliv fizične lokacije na informacijo je po metaanalizi soroden in primerljiv z virtualno 

lokacijo SM (Anderson in drugi 2012).  

Klasično širjenje informacije s pomočjo množičnih medijev (angl. broadcasting 

marketing) je utemeljeno na ideji ciljanja skupin in segmentacije lokacije, ki pripada štirim 

skupinam dejavnikov (Kotler in Keller 2009, 412–475; Kotler in Armstrong 2012; Evans 

in McKee 2010; Burnett 2008; Broderick 2005; Armstrong in Kotler 2005; Gunter in 

Furnham 1992). Psihografski dejavnik, s katerim želimo analizirati vedenje in utemeljiti 

stratificirane promocijske ukrepe na osebni osnovi, je relativno, a ustrezno definiran z 

atributi, s katerimi definiramo aktivnosti. Aktivnosti, ki jih prepoznamo kot interese, 

mnenja, navade in vrednote ter vedenje z opaženimi prednostmi, s priložnostmi, 

pogostostjo uporabe, pripadnostjo blagovni znamki, z uporabniškim statusom in navadami 

(Pickton in Broderick 2005; Armstrong in Kotler 2005; Gunter in Furnham 1992) ter s 

pripravljenostjo za nakup (Rogers, 1995), so specifike, po katerih prepoznamo 

posameznika. S takimi podatki je mogoče zgolj približno oblikovati promocijske ukrepe, 

poleg tega je segmentacija zasnovana na identifikaciji vedenja, ki jo določamo s 

psihografsko definiranimi skupinami dejavnikov, ki so zelo splošno in ohlapno definirani z 

modeli, v katerih se prepletajo psihološki in sociološki vplivi (Darnton 2008). 

Problematika promocijskih ukrepov in segmentacije se nadalje razširi, ko moramo 

oblikovati ustrezno promocijo produkta za ciljano skupino z značilnimi značilnostmi, kot 

je na primer iskanje specifične skupine produktov, ki pripadajo specifični značilni skupini 

posameznikov.  

Promocijski ukrepi s poosebljenim učinkom so cilj vsakega promotorja, ki ni ekskluzivno 

orientiran na množično promocijo blagovne znamke. Uporabnost poosebljenih 

promocijskih ukrepov je zasnovana na ideji promocije osebnih produktov z orientiranostjo 
                                                                                                                                              
o vedenju (obnašanju, vedenjskih karakteristikah) specifične skupine in je opisana kot 
segmentirano identificirana tipična informacija o objektu. 
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posameznika na skupino produktov ali po meri oblikovanih artiklov (angl. tailor made)120. 

Izziv za napovedovalne modele vedenja se nahaja v identificiranju dejavnikov, ki so 

najbolj vplivni oziroma ključni pri odločitvah. Identificirali smo tri glavne faktorske 

komponente, na osnovi katerih posamezniki izvajajo odločitve: 

- sociološko, kamor klasificiramo še kulturni dejavnik, 

- psihološko, 

- genetsko.  

Iz treh osnovnih kriterijev smo izpeljali logično funkcijo, ki oblikuje motivacijo, in smo 

motivatorje opredelili kot: 

- sociološki dejavnik – eksistencialni in pasionalni, 

- psihološki dejavnik – eksistencialni in lukrativni,  

- genetski dejavnik – eksistencialni in reproduktivni.  

Pogovor (angl. conversation), ki ga spremljata vključevanje in odzivnost (angl. reply, feed-

back) posameznikov na lokaciji, se vzpostavlja med pripadniki omrežja (angl. 

engagement). Analiza udejstvovanja v dialogu ali pogovoru, s pomočjo katerega se 

realizira možnost prepoznavanja vedenja ali povezav med objekti in oblikovanja vidikov 

lokacije, kot so na primer konceptne mreže med objekti ali povezave med objekti. Objekte 

identificiramo kot posameznike, produkte, storitve ali informacijo, ki povezuje objekte.  

 

1.11.5 Oblikovanje ideje o poosebljenih promocijskih ukrepih 

V dobi družbenih omrežij se sodobni sprejemajoči (prihajajoči) promocijski ukrepi (angl. 

inbound) približujejo promocijskim ukrepom. Osebni stiki med sodelujočimi v SM 

omogočajo neposredni stik od osebe do osebe in od ene osebe preko druge osebe, ki je 

povezana s prvo osebo, do tretje osebe. Tak dialog in taka gradnja omrežij prijatelja s 

prijateljem in prijateljevega prijatelja s prijateljevim prijateljem vodita v širitev viralnosti 

                                                
120  V navedeno skupino produktov lahko klasificiramo osebne predmete, predmete, ki jih 
posamezniki potrebujejo zaradi obremenjenosti s specifičnimi razlogi, kot je pasionalnost, ali 
predmete, ki imajo lukrativni potencial, oziroma predmete z alokacijsko vrednostjo, ki združuje 
pasionalnost in lukrativnost itd. 
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(Yang in Leskovec 2014). Prenos informacije med osebami in predstavljanje produktov je 

ciljanje, ki pomeni oblikovanje dialoga z idejo promocije produktov, storitev in dogodkov 

od osebe do osebe (Pitta 1998). Ob tem je ključno izpostaviti, da Pitta evidentira 

posebnosti promocijskih ukrepov, ki so obstajali v letih pred pojavom družbenih omrežij.  

Posamezniki se razlikujejo po sposobnosti priključevanja objektom v omrežjih in po 

kognitivno-afektivni sposobnosti, s katerimi se aktivirajo (Higgins 1990, 301–338). Nivoji 

aktivacije se razlikujejo odvisno od procesov, s katerimi je definirana okoliščina, ki jo 

posamezniki procesirajo in je odvisna od aktivnosti in asociativnih enot, ki jih stimulirajo 

ali zavirajo ali tudi ne vplivajo na izid aktivnosti (Corr in Mathews 2009). Odločitveni 

modeli posameznikov so utemeljeni na kognitvinih sposobnostih prejemnika informacije in 

razpoložljivih informacijah, s katerim so definirani produkti ali storitve. Odločitveni 

modeli, po katerih poteka odločanje posameznika za produkt in ki so primerni za 

oblikovanje ciljanega marketinga, so opredeljeni z izkušnjo, motivacijo in vplivom 

inherentnih, stalnih, bistvenih karakteristik atributov in dejavnikov lokacije, ki vplivajo na 

izid modela (Watson and Clark 1984, 465 –490).  

Na vedenje vplivajo vrednotovalne metode posameznika in družbeni učinki ali 

prekognicijske oblike posameznika, ki se izvajajo avtomatično (podzavestno) (Gollwitzer 

and Bargh 1996). 

Če v postopku pogovora pride do aktivacije, ki sproži širjenjem informacije, bomo stanje 

nagnjenosti prepoznali kot zunanji odziv oziroma kot stanje relacije med objektoma 

(posameznik, produkt), ki mu sledi spontano širjenje informacije o produktu, kar 

identificiramo kot prepoznavnost blagovne znamke (angl. brand awareness) 121 . 

Promocijski ukrepi, utemeljeni na prepoznavanju relacij v konceptni mreži, so orodje, s 

katerim lahko ustrezno izboljšamo informacijo o dialogu med objektoma in ekstrapoliramo 

vedenjske značilnosti posameznika ter jih uporabimo za implementacijo poosebljenih 

promocijskih ukrepov. Taka trditev je argumentirana le tedaj, ko imamo dovolj 

razpoložljivih in nedvoumnih informacij, s katerimi bomo definirali argument (lat. 

reductio ad absurdum). Vendar pa bomo argument s propozicijsko logiko nedvoumno 

argumentirali ekskluzivno in le, ko se bo razmerje dejavnikov v idealni lokaciji 
                                                
121 Promocijski ukrep je tedaj usmerjen v identifikacijo take konceptne mreže, na osnovi katere bi 
lahko z relacijo med objekti ugotavljali moč nagnjenosti in usmeritev (pozitivna in negativna). 
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spreminjalo v izid fenomena za celoten spekter posameznikov z značilnim vedenjem, in 

samo v primeru, ko je bil izpolnjen pogoj, da “vsakemu subjektivnemu mentalnemu 

dogodku pripada odgovarjajoči fizični dogodek, za katerega subjektivnemu občutku 

pripada karakteristična percepcija” (Chalmers 1990).  

 

1.11.6 Izzivi v promocijskih ukrepih s poosebljenim učinkom 

Poosebljeni promocijski ukrepi so povezani z vsebinsko kognitivno vedenjsko 

problematiko, v kateri iščemo semantične povezave med produktom in posameznikom.  

Semantično povezavo med objektoma definira konceptna mreža, sestavljena iz semantično 

podobnih formalnih konceptov (Wormuh in Becker 2004). Konceptna mreža je relacija 

med objektoma, ki se skladata v podobnostih, ki jih bomo semantično povezali v ontološko 

shemo (Noy in McGuiness 2001).  

Modeli konceptnih mrež so lahko modeli odnosov med produktom in posameznikom, ki je 

potencialni posameznik takih produktov, poslovnih odločitev posameznika ali 

vzpostavljanja relacij med posamezniki. Ontološko se relacije razvijajo med objektoma v 

interakciji. Odnose med objekti opazujemo kot relacije, opisane kot pozitivna, negativna 

ali nevtralna relacija (Liu 2012), v marketinškem pomenu na primer želja po produktu, 

povpraševanje po storitvi, zadovoljstvo z nakupom ali oddajanje osebnih podatkov.  

Vsakemu subjektivnemu mentalnemu dogodku pripada odgovarjajoči fizični dogodek, za 

katerega subjektivnemu občutku pripada značilna percepcija. Lokacija lahko zaradi take 

percepcije postaja konfuzna (Chalmers 1990).  

Raziskave, ki so jih opravili Beninger in drugi (2014) z opazovanjem in s preizkušanjem, s 

preverjanjem (angl. benchmarking) uporabnosti, namena in pogostosti udejanjanja (na 

primer nakupa, oddaje podatkov ipd.), raziskovalcu omogočajo spoznavanje vedenjskih 

značilnosti objektov v SM in dosegljivost njihovih relacij, kot so na primer ideje, želje na 

lokaciji.  

Izidi raziskav SM kažejo, da se lokacija, ki jo obdelujemo z osnovnimi tehnikami (angl. 

ground truth), lahko razlikuje, kar opažajo Beninger in drugi (2014). Segmentacija je 

zaradi teh značilnosti podrejena tudi sposobnostim, s katerimi bo promotor z izbiro 
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ustrezne strategije z obdelave posameznikov uvrščal produkte v skupine potencialnih 

posameznikov, katerim bo produkt najbolje izpolnjeval pričakovanja (Levitt 1980, 83–91).  

V konceptu poosebljenih promocijskih ukrepov v doktorski disertaciji uporabljamo za 

napovedovanje vedenja posameznika zaprti leksikon sončnoznamenjsko-paradigmatskega 

tipa.  

Uporaba zaprtih leksikonov za dialog nam omogoča prepoznavanje skupin posameznikov 

(Bontcheva in drugi 2013)122.  

Atributi, ki so komponente zaprtih leksikonov, opišejo razmerje med objekti, ki je lahko 

konvergenčno ali divergenčno, kot je na primer obstoj posameznikov, ki predstavljajo 

navidezno osebnost in so v virtualnem svetu prisotni z značilnostmi, opisanimi v natalnem 

horoskopu (Van de Moortel 2006).  

Če se atributi, ki jih definiramo za opis konstrukta, objekta posameznika, skladajo z 

atributi opisa objekta produkta, bodo objekti semantično povezani123.  

Segmentacijo lokacije in ciljanje posameznikov bomo po tej logiki utemeljili na iskanju 

atributov, s katerimi bomo opisali produkte, ki bodo semantično pripadali ustreznim 

značilnim skupinam posameznikov. Segmentacija in ciljani promocijski ukrepi so tako 

odvisni od promotorjeve izbire ustreznih atributov, s katerimi bo vzpostavljal dialog med 

produkti in posamezniki. Promotor bo pri tem pazil le, da bo izbiral take nabore atributov, 

ki bodo značilno skladni s kognitivnimi kapacitetami potrošnikov, ki jih lahko promotor 

uporabi pri klasifikaciji potrošnikov. Opis produkta je zato potrebno najprej kritično 

oceniti z vidika njegovih prednosti in slabosti, ga ustrezno opisati, skladno z njegovimi 

lastnostmi, izbrati ustrezne atribute, ki so semantično najbližji tem lastnostim, in nato 

izbrane atribute primerjati z atributi, ki jih uporabljajo proizvajalci produktov za opis 

produkta.  

                                                
122 Atributi, ki opisujejo osebnost, so lahko katerikoli parametri, od opisov lastnosti posameznika 
do opisov karakteristik, ki nakazujejo njegovo vedenje. Med navedenimi lahko uporabimo vnaprej 
pripravljene leksikone, sestavljene iz atributov, s katerimi so opisane lastnosti opazovane osebe.  
123 Pogoj za tako relacijo je semantična relacija, saj je dialog na nivoju objektov, med katerima se 
dogaja prenos informacije, vzpostavljen z naravnim jezikom NL. Aplikacija izhaja iz 
Wittgensteinove (1958) ideje uporabnosti gramatične funkcije jezika za oblikovanje mentalnih 
vzorcev in Chomskyjeve (1975) ideje, da so vzorci oblikovani z jezikom.  
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Ugotovili smo, da osebna in družbena kognitivnost po Banduri (2001, 265–299), vpliv 

lokacije (Surowiecki, 2004), vpliv primarne in sekundarne socializacije (Putnam, Sanson 

in Rothbart 2002, 255–277; Parsons 1968, 135–160) in družinski graf postavljajo meje 

vedenja posameznikov, ko oblikujemo družbene vplive. Navedene argumente bomo 

uporabili za oblikovanje modela osebnega (ciljanih, poosebljenih) promocijskih ukrepov.  

Promotorja zanima, kako se odziva posameznik na sporočilo. Zanima ga, kdo, kje, kdaj in 

kaj, kako in zakaj se objekta semantično približata. Odgovori na w6 kompleks vprašanj 

(Singh, Mnai in Petland 2104, 1903–1910), obdelanih v poglavju 2.2.3 Definicija relacij na 

lokaciji in dialog, so nujno potrebni, če želi promotor segmentacijo produktov ali 

posameznikov identificirati kot posameznika. Delovanju lokacije pripada tudi ustrezen 

opis produkta, saj je učinek opisa na posameznika izjemno pomemben dejavnik, na osnovi 

katerega si bo posameznik razvil predstavo o vrednosti, prisotnosti, kompleksnosti, 

primernosti, uporabnosti, ustreznosti, praktičnosti, privlačnosti, se bo z njim identificiral, 

ga bo razumel, z njim bo sanjal, ga bo uporabljal itd. Vsi navedeni argumenti so atributi, s 

katerimi prepoznamo specifike pripadnikov značilnih skupin. Osebo bo produkt privlačil, 

ker ga spominja na družinsko življenje ali na potovanje z romanjem, zato je zanj sveti, 

lahko bo zanj le analitični objekt itd. V svoji obliki je relacija med atributi psihografsko 

podprta, zato je psihografski dejavnik, ki ga označujemo v doktorski disertaciji s (Ψ) ali 

(ΨAn), utemeljen na sončnem znamenju, uporaben za segmentacijo tržišča.  

 

1.11.7 Uporabnost psihografskega dejavnika v promocijskih ukrepih – študijski primeri  

Za namene promocijskih ukrepov je segmentacija, zasnovana na temeljih 

sončnoznamenjske paradigme, posebnega pomena124. Relacija, ki jo bomo opredelili kot 

navezo produkt-posameznik, je cilj promocijskih ukrepov. Zanima nas, koliko močna je ta 

naveza in kakšen prispevek ima v tej navezi psihografski dejavnik (ΨAn). Psihografski 

dejavnik bomo predstavili kot zalogo atributov značilnih skupin An, ki je definirana s 

sončnoznamenjsko paradigmo. V Tabeli 2.3 Zaloga vrednosti An: tabela naborov atributov 

                                                
124 Obstoj značilnih skupin, razporejenih v časovni vrsti, omogoča apriori formuliranje približka 
vedenja posameznika. Sončnoznamenjska paradigma ponuja možnosti razčlenjevanja projekcije 
dogodka. Ugotoviti moramo, ali so Ptolemejski model in helenistična paradigma resnično toliko 
močna orodja, da nam olajšajo opazovanje dogodka vnaprej. 
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za sončna znamenja od A1 do A12 s tem postane tudi psihografski dejavnik skupaj z vsemi 

atributi, ki opisujejo vedenje posameznika. Dosedajšnji poizkusi uporabe astrološke 

paradigme (Mitchell in Hagget 1997; Kwak, Jaju in Zinkhan 2000) kažejo določen 

potencial, ki pa se ga na splošno promotorji zelo redko poslužujejo. Mitchell navaja 

potencial ΨAn, vendar ne izpelje nobenih konkretnih empiričnih analiz. Kwak, Jaju in 

Zinkhan (2000) najdejo potrditev povezave med potencialom sončnoznamenjske 

paradigme in določenimi skupinami produktov, enako tudi Kilic (2011, 56–64), ki poroča 

o uspešni segmentaciji produktov na osnovi elementarne (Aristotelovske) logike, značilne 

tudi za astrologijo (segmentacija po elementih: ogenj, voda, veter, zemlja).  

Opazovali smo uporabnost mehke logike v promocijskih ukrepih. Odgovor na vprašanje, 

ali ustreza za specifično delovno mesto izbrana oseba, ki ji pripada značilna skupina, bomo 

z regresijsko funkcijo, ki opisuje koreliranost ustreznosti kandidata za delovno mesto in 

lastnosti kandidata, ki so opisane z atributi značilne skupine, definirali tako, da bo 

ustreznost opisovala relacijo med obema objektoma, ki pa ni definirana dihotomo (namreč 

z ustrezen, neustrezen). Po logiki mehkega nabora je definirana z dober, boljši, najboljši, 

po booleanski logiki pa z ustrezen, neustrezen (1,0; true/false). Mehki pristop povečuje 

vrednost definicije parametra in izboljša izid funkcije ter izboljša inferenco zadetka 

(false)125. 

                                                
125 V doktorski disertaciji smo večkrat uporabili semantičnost, povezano s Kripkejevo (1963) 
modalno logiko, oziroma obliko definirane relacije med objektom z opisnimi atributi. Opisni 
atributi v taki definiciji predstavljajo opisno binarno relacijo in modalni okvir. Relacija med 
objektoma z uporabo atributov, s katerimi opišemo relacijo, ki jo pripišemo semantičnosti, izvorno 
iz atributov, ki generirajo informacijo o objektu, na primer: (W,R,⊩). W je nabor ali objekt 
(vozlišča, svetovi), R je binarna relacija, ki je opisana z modelnim konceptom (opisni parameter, ki 
kaže lastnosti nabora ali objekta W) (dostopnostna relacija, s katero v predikatni logiki opišemo 
stanje pozitivno (angl. true) ali negativno (angl. false)) in je Kripkejeva relacija med W (vozlišči, 
objektom) in R (modalnimi formulami, opisnimi atributi). V doktorski disertaciji smo posvetili 
Kripkejevi logiki le kratek povzetek logike, ki spremlja celoten proces odločanja in izidov 
fenomenov. FCA metodologija izvira iz ontoloških procesov in klasifikacije. Pomeni procese 
opisovanja relacij med objekti z atributi oziroma s predikatnimi relacijami in razredi, s katerimi 
želimo opisati predstavnost in pomenskost vezi in objektov. Modalnost je v takem kontekstu le del 
predikatne logike in je postopek, s katerim definiramo relacije, ki niso logične, a se vseeno 
dogajajo. Kot na primer Schroedingerjev paradoks, relativnost, večdimenzionalnost nekartezičnih 
lokacij, metafizičnost dogodkov, ki se ne bi smeli zgoditi, ali idej, ki se niso udejanjile, čeprav bi se 
po veljavnih zakonih logike morale udejanjiti in so logično povezane s projekcijo izida, ki sledi iz 
relacij med objekti v interakciji.  
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1.11.8 Povezanost všečka z namero o nakupu produkta 

I. Nijland (2013) potrjuje Kimove in Kojeve (2011, 565–570) izide raziskav, da Facebook 

stran pozitivno vpliva na vrednost blagovne znamke (angl. brand equity) posameznikov 

Facebooka, obenem pa je trditev zavita v problem multikolinearnosti (Pedhazur 1982), ki 

zmanjšuje možnosti pojasnjevanja rezultatov analize koreliranosti Facebook strani in 

vrednosti blagovne znamke. Vrednost blagovne znamke po tej raziskavi ni povsem 

nedvoumno povezana z uporabo Facebook strani.  

Kot v vseh ostalih osnovnih družboslovnih raziskovalnih tehnikah in čutnostni analizi 

(angl. sentiment anlysis) tudi v tej najdemo omejitve, ki so povezane s problematiko 

interpretacije izida. Naivni realizem, izvirajoč iz kognitivnih sposobnosti ter sposobnosti 

interpretacije rezultata raziskovalca, lahko vodi v arbitraren izid raziskave, kot je na primer 

izid raziskave Bushelowa (2012), ki kaže, da ni jasne povezanosti med všečkanjem in 

nakupom, kljub temu, da se 45 % od 19 %, ki pogosto všečkajo strani, odloči za nakup. 

Bushelow zaključuje, da všečkanje ni direktno povezano z namero o nakupih na osnovi 

argumenta, da se manj kot polovica posameznikov, ki redno všečkajo stran, ne bi odločila 

za nakup produkta, in obenem nasprotuje rezultatom Wilmziga (2011), da čim bolj, kot je 

povezan posameznik z blagovno znamko oziroma je pripaden skupnosti, ki blagovno 

znamko ceni (angl. brand community), bolj je verjetno, da bo produkt kupil.  

Achen (2015, 76–82) v modelu, s katerim meri vpliv dialoga na referenčno kvaliteto in 

nakupno namero, ne najde neposredne koreliranosti med dialogom (angl. engagement) 

posameznikov na Facebooku, ki jo sestavljajo parametri; branje, obiskovanje, všečkanje, 

širjenje in komentiranje, in namenom nakupovanja, pač pa jo najde statistično značilno 

potrjeno v korelaciji, ki se ustvari med dialogom in nakupnim namenom preko kvalitete 

relacije, ki jo sestavljajo parametri; zaupanje, intimnost, identifikabilnost, recipročnost in 

predanost. Najmočnejši učinek med parametri dialoga ima všečkanje. V primerjavi s 

povprečnim korelacijskim koeficientom R2=0,86 pri p<0,0001, ki ga zaznava Achen pri 

merjenju dialoga, je korelacijski koeficient všečkanja R2=0,91 pri p<0,0001 pri 

standardnem indeksu ustreznosti (angl. standard fit index), izraženim kot rezidual 

standardnega korena kvadratnega povprečja (angl. standardized root mean square 

residual). SRMR = 0,08 (0,08 pomeni sprejemljivo ustreznost) je znak, da posredno 

všečkanje pomeni tudi povezanost z namenom nakupa. Metodologija kaže, da neposredno 
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všečkanje po tej metodologiji ne vpliva na izid nakupa in da so za izid nakupa potrebni 

elementi, ki sestavljajo kvaliteto relacije, izražene z zaupanjem, intimnostjo itn. 

Podoben efekt se v vedenju posameznika odraža z WOC (Surowiecky, 2004) in 

vplivniškim posredovanjem (Yang in Leskovec, 2014). Vedenje, ki ju lahko interpretiramo 

kot vedenje z učinkom sledenja ostalim (angl. bandwagon effect), je splošni kognitivni 

odklon, ki je značilen za vplivništvo (Metzger in Flanagin 2013, 210–220).  

V vsakem primeru pa se udejanjena sled (angl. opt-in lead) obnaša kot potencial lojalne 

pripadnosti posamezniku, saj je izid konverzije znak, da se posameznik, sled (angl. lead) 

odloči za oddajo svoje osebne informacije na osnovi motivacije, ki je lahko pridobitniška 

(lukrativna), na primer nagradna ali čustvena (pasionalna), na primer zabavna ali tolažilna 

motivacija, in je skladna z izidi Achena (2015, 76–82). Cvijikj in Michahelles (2013, 843–

861) najdeta povezanost med povečanjem dialoga in vsebino, objavljeno na Facebooku. 

Wilmzig (2011) potrjuje navedeni argument z analizo lojalnosti blagovni znamki.  

 

1.12 Analitični postopki 

Analize bomo izvajali z metodologijo za opazovanje relacij med posameznimi dejavniki, 

kot so metode za rudarjenje podatkov, s katerimi opazujemo dogajanje med skupinami, 

skupne usmeritve in klasifikacijo. Za potrebe analize smo predhodno definirali relacije 

med objekti s formalno konceptno analizo (FCA) in projicirali povezave med objekti, 

utemeljene na lastnostih posameznika in produkta. 

Ker smo profil posameznika definirali v dveh strukturah:  

1. opis profila in vedenja posameznika z definicijo parametrov Γ, Δ, Σ, Ψ, ki opisujejo 

posameznika,  

2. opis profila in vedenja posameznika z An po sončnoznamenjski paradigmi, 

smo kvantitativne analize izvajali tako, da smo učinek vsakega od modelov medsebojno 

primerjali, s čimer smo zaznavali delovanje nagnjenosti (A2P). Modeli so označeni in 

oštevilčeni tako, da Pn1 pomeni linearno kombinacijo spremenljivk, sestavljeno iz 

parametrov posameznika, Pn2 pa je sončnoznamenjska značilna skupina. Vzpostavili 
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bomo pogoje za izide povezav in merili zadetke, pri čemer tiste zadetke, ki se skladajo z 

napovedjo, označimo z 1, zadetke, ki se ne skladajo z napovedjo, pa z 0.  

• Zadetek je opisan kot “Zadane, 1, True”; je An=Pn.  

• Nezadetek je opisan kot “Zgreši, 0, False”; je An≠Pn. 

V celokupnem analitičnem postopku so nujne ustrezne kvantitativne metode z analizo 

učinkovanja lokacije. Za kvantitativne metode uporabimo različne metodologije, ki so 

utemeljene na merjenju korelacije in regresije, pri čemer testiramo regresijski model in 

hipotezo koreliranosti, za kar uporabljamo neinvazivne in invazivne metode analize 

sodelujočih v raziskavi.  

 

1.12.1 Formalna konceptna analiza in konceptualizacija lokacije z relacijami 

Formalno konceptno analizo (FCA) (angl. formal concept analysis) smo uporabili kot 

pripravljalni postopek, na osnovi katerega smo zasnovali modela Pn1 in Pn2. FCA je del 

sentiment analize, s katero opravimo analizo učinka prepoznavnosti profilov posameznikov 

in njihovo vedenje na lokaciji. Profil analize združuje kvalitativno in kvantitativno 

metodologijo126. Objekt, ki ga opišemo z atributi in mu definiramo informacijo, postane 

definiran objekt in ga bomo v poglavju matematične analize formalnega koncepta 

definirali z G, M, I (Wormuth in Becker 2004), kjer G predstavlja objekt, M opisne 

atribute, I pa predstavnost, informacijo in binarno relacijo med G in M, s katero je 

ponazorjen pomen objekta127. Po tej definiciji sta Pn (objekt 1) in An (objekt 2) v 

interakciji in opisana kot konceptna mreža A2P. V analizi konceptnih mrež bomo pomen 

aktivacije nagnjenosti in konvergence nadaljevali z opazovanjem širjenja informacije na 

stopnji sprejemanja mnenja in posledično odločitve posameznika o nagnjenosti do izdelka. 

                                                
126 Wormuth in Becker 2004.  
127 Ko definiramo relacijo med objektoma, postanejo konceptne mreže objektov, ki so medsebojno 
povezane, konvergentno ali divergentno korelirane in če se argument povezovanja skriva v 
identifikaciji informacije, ki je karakteristična za oba objekta, so tvorci povezovalne informacije 
objektov skriti v atributih, s katerimi smo opisali objekta (Wormut in Becker 2004; Bodendorf 
2011). Med objektoma se tako tvorita opcijska konvergentnost ali divergentnost, izid je korelacija, 
ki jo bomo opisali z imenom nagnjenost oziroma privlačnost med objektoma. Če med objektoma 
obstaja korelacija in sta objekta posameznika, je korelacija opisana s homofilijo (povezovanjem 
posameznikov) (Zafarani, Abbasi in Liu 2014, 259–287), če sta objekta posameznik in produkt ali 
storitev, pa je korelacija opisana z nagnjenostjo (nagnjenostjo objekta k objektu). 
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Formalni koncepti objektov v interakciji ter prenos informacije, s katero opišemo 

nagnjenost med formalnima konceptoma, nakazujejo relacijo med objektom in 

posameznikom (osebo, ki jo opišemo s formalnim konceptom G, M, I) in objektom Pn 

(produktom, ki ga opišemo s formalnim konceptom G1, M1, I)128.  

 

1.12.2 Rudarjenje po družbenih omrežjih 

V nadaljevanju podajamo nekaj rešitev, ki jih moramo opazovati v perspektivi nadomestila 

sončnoznamenjske paradigme. Primeri podatkovnega rudarjenja, ki izvirajo iz zaprtih ali 

odprtih leksikonov, so tehnične rešitve, s katerimi lahko izboljšamo sončnoznamenjski 

model. Tehnika rudarjenja splošna arhitektura za inženiring teksta (GATE) (General 

Architecture for Text Engineering) je tehnika za tekstovno inženirstvo, iz katere izhaja 

model TwitIE (Bontcheva in drugi 2013)129. Model predstavlja postopek, ki pomeni 

generalni sistem iskanja informacij v omrežjih. TiwtIE je pomemben prispevek k 

izboljšanju metodologije zaprtoleksikonske paradigme. Za zaprtoleksikonske paradigme je 

prispevek TwitIE pomemben predvsem zaradi izboljšanja umeščanja atributov, ki jih 

pripišemo značilni skupini. Trditev je argumentirana z možnostjo, da zaprto-leksikonski 

format, kot je astroparadigma, nima ustrezno definiranega nabora atributov, kjer so atributi, 

ki pripadajo določeni značilni paradigmi, premalo natančno ali sploh napačno definirani. V 

praksi bomo neustrezno definiran profil zaznali kot nepravilno klasificirano sled (angl. 

leads).  

Dvopomenskost, ki izvira iz semiotičnosti in tavtologij ali nasprotujočih pozicij, tudi 

zaradi uporabe NL postaja ustrezni vir nenatančnosti pri določitvi izida. TwitIE pa je za 

razliko od sončnoznamenjske paradigme časovno neurejen. Iz navedenega razloga mora 

                                                
128  V poglavju matematične definicije in formalne konceptne analize smo pomen (G, M, I) 
oblikovali kot objekt G, ki ga nakazujejo opisni atributi M z relacijo I. Kognitivna karakteristika, ki 
jo opišemo z G (Leibniz-Dascalova definicija (x)), in pomen, kot ga sprejema G1 (Leibniz-
Dascalova definicija (y)) nosita v relaciji x + y → z ; G+G1→A2P pomen, zato je konceptna mreža 
kognicijsko opisana kot percepirana vrednost, ki jo ponazarja znamenje, ki smo ga opisali z 
ustreznim naborom atributov NL. Sončnoznamenjska paradigma v časovnem (dinamičnem) 
procesu (i) po Leibniz-Dascalovi definiciji opisuje dogodek A2P kot fenomen, ki izhaja iz 
percepcije, ki jo ustvarja pomen relacije med G in G1. G percepira G1 kot ustrezen v primeru, da se 
(x) in (y) skladata semantično (Dascal v Swieczkowska 2012, 45–62).  
129 Model analize NL TwitIE smo večkrat uporabili v doktorski disertaciji za analizo NL. 
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analitik prepoznavnost profila poiskati v naboru atributov oz. idiolekta, ki ga pridobi z 

rudarjenjem po SM. TwitIE je prilagojen za omrežje Twitter.  

1.12.3 Odprto- in zaprto-leksikonske metodologije napovedovanja vedenja 

Med množico analitičnih orodij smo opazovali tiste, za katere so avtorji pridobili 

konkretne rezultate po analitičnih postopkih, preizkušenih v praksi:  

- lingvistična preštevna metoda (LIWC) (angl. Linguistcs and Word Count) 

(Pennebaker 2007; Eisenstein in Xing 2011), 

- diferencialna lingvistična analiza (DLA) (angl. Differential Linguistic Analysis) 

(Schwartz et al. 2013), 

- WordNet (Hu in Liu 2004; Kim in Hovy 2004; Gruber 1993a; Miller 1995) in  

- WordNEt Affect (Strapparava in Valistutti 2004, 1083–1086). 

LIWC, DLA, WordNet in WordNet Affect postopki imajo primerljivo uporabnost s PSG 

postopkom.  

Obdelava naravnega jezika (NLP) (angl. Natural language processing) poteka po sistemu 

odprtega ali zaprtega leksikona. Leksikon (Eco, 1986) uporabljamo za analizo dialoga in 

formalno tudi za sestavljanje konceptnih mrež, iz katerih pridobivamo semantični pomen 

relacij med objekti, ki jih opišemo z atributi objektov, zajetimi v NL.  

V kontekstu lingvističnih postopkov analize SM nas zanima, ali se dialog v NL semantično 

širi po omrežju od osebe do osebe in če se, v kakšni meri se promovira ekspresivnost. Z 

neinvazivno metodo Coviello in drugi (2104) testirajo in kvantificirajo semantično 

ekspresivnost v množičnih virtualnih omrežjih. Neinvazivni način pomeni, da se 

opazovanje udejanja z zbiranjem podatkov, ne da bi analitiki izvajali emocijske teste na 

posameznikih omrežij. S to metodo Coviello in drugi razširjajo model, s katerim nato 

lahko določijo uporabo besed s sorodno semantično kategorijo, utemeljeno na LIWC 

metodi. Avtorji dokažejo, da povečanje uporabe ene kategorije spremeni uporabo druge 
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kategorije na družbenih kontaktih in posploši kumulativni učinek na celoten nabor 

družbene strukturne oblike130. 

Metrika družbenih omrežij in spletnih strani je način definicije generiranja, širjenja, 

pretoka in razumevanja informacije, ki ji je izpostavljen uporabnik virtualnega lokacije. 

Vsako omrežje ima lastne specifike merjenja in vsakemu omrežju bomo merili le del 

nabora razpoložljivih metrik. Metrika je tudi sicer razdeljena na merjenje primarnih in 

sekundarnih (induktivnih) informacij.  

 

1.12.4 Čustvena (sentiment) analiza  

Osnovni namen čustvene analize (angl. sentiment analysis) oziroma poslušanja dialoga je 

klasifikacija polarnosti podanega teksta v osnovi stavka in dokumenta kot skupka stavkov. 

Opisana je lahko z izraženim mnenjem ali s topiko dokumenta, stavka, entitete itd. 

(Cambria in drugi 2013; Liu, 2012M, Prabowo in Thelwall 2009). Standardni pristop 

sentiment analizi je klasifikacija na (po Liu, 2012)131:  

a) pozitivno, negativno in nevtralno ter  

b) definiranje polarnosti.  

Pri tem je vse bolj popularna uporaba klasifikacije semantičnih definicij z močjo, s katero 

entiteta vpliva na definicijo s transformacijo nominalne v numerične (številske) 

»ordinalizirane« spremenljivke (opisno definirane jakosti in učinkov atributov).  

                                                
130 Coviellova metoda je utemeljena na uporabi LIWC (2007) metodologije (Pennebaker 2007) – 
metode, ki temelji na procesnih razredih, v katerih vsak vsebuje več semantičnih kategorij, ki 
predstavljajo afektne, percepcijske, biološke, sociološke procese in osebna mnenja.  
131 Dela Turneya in Littmana (2003) so vezana na detekcijo polarnosti mnenja o produktih (angl. 
product reviews) oziroma analizo povratne informacije o objavah (angl. feedback post), s katerimi 
prisotni na grafih (angl. network) podajajo klasifikacijske kategorije atributov v obliki definicij 
percepiranega stanja, ki jih vzpostavljajo relacije signifier-signified v odnosu med posameznikom 
in objektom. Opis relacije signifier-signified je opisni status fenomena, ki se oblikuje v relaciji med 
obema statusoma (psihološki profil posameznika in objekta) in ga je mogoče analizirati tako s 
semiotično analizo kot tudi kvantitativno z uporabo ustreznih algoritmov za statistično analizo 
(PCA, Max Entropy itn.) (Zafarani, Abbasi in Petland 2014, 259–287; Yang in Ko 2011; Thelwall 
in drugi 2010, 2544–2558). 
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V kvantitativnem delu bomo ta del analize izvajali z uporabo analize glavne komponente 

(PCA) (Zafarani, Abbasi in Petland 2014, 259–287) in Max Entropy (Prabowo in Thelwall 

2010)132. 

Raziskovalci uporabljajo čustveno analizo oz. mnenjsko rudarjenje (angl. opinion mining) 

za analizo nerešenih lingvističnih problemov (Cambria in drugi 2013), na primer 

konferenčne resolucije, negacije, anafore/katafore, imenovanje entitete, pomen besede. 

Raziskovanje mnenja je v kompleksnosti strukture jezika veliko in s hevrističnimi 

metodami analiziramo z zlatim pravilom133. Zlato pravilo je podlaga za osnovno tehniko 

(angl. ground truth), ki jo uporabimo za ocenjevanje učinka združevanja posameznikov v 

skupine na družbenih omrežjih (Yang in Leskovec 2014).  

Raziskovalca, ki uporablja analitične metode družbenih omrežij zanima, koliko je 

analitična metoda zanesljiva in kakšna je njena inferenčna zanesljivost134. Čustvena analiza, 

kot jo predlagajo Wood, Reiners in Srivastava (2014), vsebuje vprašanja, s katerimi 

raziskovalec pridobi informacije o objektu, o nosilcih mnenja (definirani kot avtoriteta 

(angl. proxi)) in strokovnjakih, oblikovalcih mnenja (angl. opinion leader), času in 

                                                
132 Pomembna je tudi klasifikacija teksta po subjektivno/objektivno skupinsko definirani logiki 
(angl. subjectivity/objectivity identification) in je mnogo zahtevnejši postopek, saj vključuje osebna 
mnenja, po katerih poteka klasifikacija (Liu, Hu in Cheng 2012). Metoda je izjemno pomembna za 
analizo in procesiranje naravnega jezika (NLP). Druga metoda, ki jo uporabljamo v sentiment 
analizi (angl. opinion mining) tehnike je čustvena analiza lastnosti/aspekta (angl. feature/aspect 
based sentiment analysis) (Liu in Hu 2005). Tehnika je subjektivno-ekspresivna in vključuje 
mnenja o produktih. Konceptualno utemeljena na FCA analitičnih postopkih, je semiotično-
semantična ter lingvistično-semantična. Opisovanje atributa entitete (objekta, dogodka, vezi itn.) 
ima pomanjkljivosti, ki zajemajo identifikacijo relevantne entitete, ekstrakcijo aspektov in 
klasifikacijo mnenj v tri kategorije (pozitivno, negativno ali nevtralno) z dovolj visoko relevanco, 
tako da je mnenje utemeljeno na realni in preverljivi podlagi, kar pomeni distinkcijo med resnično 
in neresnično ekspresivno definicijo atributa in s tem posledično entitete, ter s ključno relevantnim 
izidom analize (Liu, 2012). Sentiment analiza se večinoma ukvarja z iskanjem odgovorov na 
ključna vprašanja, ki so zahtevna za razumevanje in jih uporabljajo avtorji za analizo naravnega 
jezika (NLP) (Cambria in drugi 2013).  
133 Povzeto po izrazoslovju iz angleškega prava, utemeljeno na logiki prvega vtisa. Pravilo velja, 
dokler ga ne zavrnemo z utemeljitvijo (lat. prima facie), s katero zadenemo najboljši približek 
verjetnosti, da je vzorec, ki smo ga merili, ali izkušnja, ki smo jo pridobili, pogojno in na osnovi 
izkušenj pridobljena inferenca, s katero lahko z najvišjo možno verjetnostjo še lahko napovemo 
izid dogodka. 
134 Metode uporabljajo tehniko strukturnih točk, s katerimi merimo natančnost, točnost in priklic 
(angl. recall), s čimer želimo definirati zanesljivost definicije, pridobljene na podlagi sentiment 
analize (Thelwall in drugi 2010, 2544–2558).  
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metodah, s katerimi promocija ali tudi zavajanje poteka v procesu definicije pomena 

produkta. Pang in Lee (2008) za klasifikacijo priporočata sledeče metode:  

- analiza največje entropije (verjetnostna diskriminacijska analiza, utemeljena na 

delnem poznavanju produkta ali profila), 

- naivni Bayesov operator (klasifikator) (je verjetnostno umeščanje), 

- metoda podpornih vektorjev (angl. Support Vector Machines, SVM) (vektorska 

klasifikacija multidimenzionalnih naborov). 

Klasificirane nabore nato razvršča analitik v tri skupine: pozitivna, negativna, nevtralna. 

Učinkovita čustvena analiza lahko podpre promocijske ukrepe z identifikacijo pomembnih 

značilnosti produkta tako, da analitikom omogoči izbiro pomembne informacije, ki naj jo 

proizvajalec (dobavitelj) pošilja posamezniku. V tem delu se srečujemo tako z ustrezno 

(pozitivno) kategorizacijo (angl. categorized post) promocije produkta kot z neustrezno 

(negativno) kategorizacijo (angl. miscategorized post) (Wood, Reiners in Srivastava 

2014)135.  

Za analizo semiotično-semantičnih in lingvističnih učinkov potrebujemo sentiment analizo 

in mnenjsko rudarjenje (angl. opinion mining), ki ga uporabljamo tudi za razumevanje 

časovne definicije fenomena136. Čutnostni vložki (senzorični inputi) in reaktivno odzivanje 

N-gram vedenja so za analize v propozicijsko semantičnih omrežjih (angl. semantic 

networks) bolj verodostojni (Friedenberg in Silverman 2006)137. Opinion mining oziroma 

                                                
135 V poglavju semiotične analize se seznanjamo s problemom definicije opisa, ki je v isti definiciji 
lahko pozitivna, negativna ali nevtralna. Dihotomija je za analizo SM ustrezna, vendar pove le 
malo o tem, kakšni so razlogi za tako odločitev. Razlogi, ki izvirajo iz kompleksnosti lokacije, kot 
so na primer psihološke analize, zahtevajo močnejša statistična orodja (Navarro 2015), zato je v 
tem primeru nujna uporaba faktorske analize (na primer PCA) za analizo kompleksov, povezanih z 
NLP. 
136  Podajamo primer: Izjava o fenomenu, dogodku ali produktu je lahko v danem trenutku 
pomensko toliko resnična, kolikor je anaforično definirana izjava resnična oziroma kolikor je 
semantično ustrezna semiotičnost izjave. Definicija, ki jo je semiotično mogoče ambivalentno 
definirati, nima v opinion mining analizi velikega pomena, saj je izkrivljena, zavajajoča, resnična 
ali povsem nevtralna v istem stavku. Problematika trditve se nahaja v definiciji, ki je semiotično 
ambivalentna (Eco 1976; Berger 2004). Za raziskovanje mnenja (angl. Opinion mining) je 
problematična, na primer zelo omejena tehnika analiza naravnega jezika (NLP), saj razen 
rezultatov pozitiven/negativen in nevtralen sentiment analiza večinoma ne meri ordinalnosti učinka 
(fenomena) (Cambria in drugi 2013). 
137  Pravilo razumevanja NL so izkušnje, modrost in sposobnost analize realnosti izrazov, 
umeščenost v ustrezno semantični smisel ter ocena verjetnosti, da se na osnovi izražanja uresniči 
dejanje z izidom, ki je korelirana v tolikšni meri, da postane opazovalcu logično inferenčna. 
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računalniško podprta študija mnenj, občutkov in emocij, ki so izražene kot razgrajene 

stavčne komponente (angl. parsing), je oblika, s katero natančneje opredelimo dialog in 

eksplicitiramo težave s prenosom informacije z NL. Parsability je angleški izraz, ki izvira 

iz razgradnje sporočila na stavčne komponente in je sintaktična analiza pomenov fraznih 

komponent. Tekst je mogoče analizirati na osnovi logičnega sklepanja o pomenu stavka, ki 

je povezan z relacijami med stavčnimi komponentami (glej Liu 2012; Chomsky 1976). 

Semiotika strukturiranih podatkov je mnogo manj zavajajoča kot nestrukturirani kompleksi 

sporočil ali polstrukturirani podatkovni nabori, saj so relacije v strukturiranih podatkih 

natančneje definirane138.  

Primarni cilj semiotične analize je vzpostaviti odgovore, identificirati pomembne razlike in 

nasprotja v diskusiji z namenom modeliranja sistemov kategorij, relacij (sintagmatičnih in 

paradigmatskih), konotacij, razlik in vodil kombinacij, ki jih uporabljamo. Poleg tega je 

semiotična analiza raziskovalna praksa, s katero želi implicitno obliko ekspresivnosti 

izražanja (na primer stavka ali znamenja) privesti v eksplicitno obliko (Eco 1976). Tekst, 

kot je na primer tiskani medij ali radijski oglas, je kompleks znakov, na osnovi katerih 

poteka dialog (Eco 1978). Začetna naloga analitika je v takem primeru identificirati znake 

in kode, ki se nahajajo v teh znakih, ter ugotoviti njihov pomen (tekstualne ali družbene 

kode, kot je na primer govorica telesa). V teh kodah so definirani nabori paradigme, kot je 

na primer struktura relacij med različnimi pomenkami (sintagmo) (Liu 2010). Obenem 

moramo definirati še vlogo znakov v tekstu (po Liu 2010):  

- Kakšno vrsto realnosti ponuja tekst in kako to izvajati? 

- Kakšne zaključke naredimo o posamezniku? 

                                                
138 Kompleksi umetne inteligence, ki združujejo algoritme podatkovnega rudarjenja, s katerimi 
informacije ekstrahiramo iz različnih virov, med njimi tudi razgrajene (angl. parsed) informacije, z 
ekstrakcijo tekstovnih struktur, s sintaktično analizo in z identifikacijo semantike ali latentne 
semantike (Landauer in drugi 2007), ter aplikacije, s katerimi induciramo indeksacijo informacij, 
običajno rangirano s Page Rankom. Ko se tekst nahaja na web omrežju (medmrežju) in na 
družbenih omrežjih, iskanje in filtriranje podatkov običajno izvajamo s strukturiranim ali 
polstrukturiranim podatkovnim iskalnikom, utemeljenem na tekstovni indeksaciji in filtriranju 
(odstranjevanju) odvečnih podatkov (na primer šuma). Metoda se razlikuje od iskalnika v 
strukturiranem sistemu, kot so podatkovne baze, v katerih so podatki visoko strukturirani (Belkin in 
Croft 1992) in zato ontološko mnogo bolje definirani kot v pogovornem jeziku ali v NL 
nestrukturirano. 
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Zaradi jedrnatosti izrazoslovja, ki ga predstavlja nabor atributov značilne skupine in s 

katero oblikujemo jezik dialoga (ali tudi samo nabora atributov), v opisih sončnih znamenj 

obstaja verjetnost tavtološkosti opisa. Jedrnatost (angl. lapidarity) vodi potencialno v 

razvoj metaforike, pojav tropov in s tem v probleme z ekspresivnostjo NL. Osnova za 

nabor atributov za poosebljene promocijske ukrepe so tekstovni opisi znamenj (Aubier 

1991; Lewis 2003)139, ki nakazujejo semantične povezave iz predikatne vloge atributa na 

realno vlogo okoliščin, s katerimi lahko ustrezno opišemo vzorec profila.  

 

1.12.5 Kvantitativna analiza podatkov z uporabo analize glavne komponente (PCA) 

Analiza glavne komponente (PCA) (angl. Principal Component Analysis) je namenjena 

analizi kompleksnih faktorskih lokacij. V doktorski disertaciji smo analizirali glavne 

faktorske skupine: 

- intrinzična (inherentna) (sunsign oziroma FFM podobni) kognicijska (angl. cold 

cognition) skupina (Costa in McCrae 1992; McCrae in drugi 2004, 179–201; 

Norman 1963, 574–83; Eysenck 1967), 

- ekstrinzična skupina (navzven delujoča) oziroma odzivnostna skupina 

(odzivnost na zunanje oblike) (Ryan 1995, 397–427; Corr in Matthews 2009), 

oblikovana na primer s kulturno funkcijo (Schwartz 1978, 419–441), 

- zunanja skupina, kjer zunanjost dejavnikov definiramo z demografsko, 

geografsko, s sociografsko in psihografsko komponento (Bontcheva in drugi 

2014), 

- afektna (angl. hot affective) skupina (Strapparava in Valistutti 2004; VanRooij 

2006; Thagard 2006), kjer ni mogoče vnaprej določiti vplivnosti dejavnika, 

predvsem zaradi samega izvora informacije140. 

                                                
139  Interpretacija tekstovnih vzorcev poteka konstekstualno s sončnoznamenjsko paradigmo z 
nabori atributov, ki so predikati. 
140 Delovanje smo po Thagardu (2006) podali v opisu delovanja faktorjev, iz katerih smo sestavili 
večdimenzionalni faktorski model, ki ga bomo analizirali, in za koncipiranje PSG.  
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1.12.6 Logistična regresija 

Logistično regresijo Gilbert (2012) in Turney (2002) obravnavata kot metodo, ki najbolj 

ustreza analizi rezultatov, pridobljenih iz raziskav, ki se izvajajo v psihologiji. Uporaba 

logistične regresije je za analizo opisnih spremenljivk, posebno ko je potrebno definicijo 

utemeljevati na mehkih konceptih, ko mora biti funkcija opisana nedihotomo. Ko je 

pojasnjevalna spremenljivka nenumerična in je nominalna, jo je potrebno z ustreznim 

postopkom (npr. z Likertovo lestvico) spremeniti v numerično, ordinalizirano 

spremenljivko (Stachniewicz 2003), s čimer podatki postanejo ustrezni za kvantitativne 

analitične postopke. Če so spremenljivke ordinalne, so lahko razmernostne in zato 

zadoščajo pogojem linearne regresije. Tudi razmernostne spremenljivke nujno ne 

zadoščajo predpostavkam homoskedastičnosti141 neodvisnosti in normalni porazdelitvi. V 

nadaljevanju ponujamo reševanje relacij regresijskega linearnega modela, kjer imamo 

skupek opisnih (nominalnih, kategoričnih) spremenljivk, ki jih pred analizo 

(ANOVA/MANOVA) ustrezno spremenimo v numerične (ordinalne, razmernostne) 

spremenljivke, ki so med seboj povezane.  

Yi = β0 + β1AnPi1+ β2AnPi2+…+ β12AnPi12 + ei 

- Y je pojasnjevalna (odvisna) spremenljivka z vrednostjo 0 ali 1. 

- Vrednosti Y napovedujemo na osnovi znanih vrednosti spremenljivk 

AnPi=(AnP1, AnP2, … AnP12). 

Iščemo verjetnost, Y = 1, če poznamo X = (x1,...,xp): 

p = P(Y = 1|X = (x1,...,xp)). 

- Test z linearno regresijo ne deluje:  

p=β0+β1X1+···+β1X12 saj mora biti p∈[0,1]. 

Odvisno od poteka raziskave in zahtev izidov prepletenih dejavnikov, se regresijo 

nadomešča s faktorsko analizo, kot je na primer PCA (analiza glavne komponente). 

                                                
141 Naključna ali vektorska spremenljivka v sekvenci ima enako končno varianco, homogeno 
varianco, z razporeditvijo variance, z nazivom homoskedastičnost. 
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1.12.7 Linearna diskriminantna analiza (LDA)  

Je oblika regresijske analize, ki smo jo uporabili predvsem za potrebe raziskovalnega 

vprašanja, da značilnost razvrščamo v skupine. LDA nam tudi omogoča razvrščanje 

posameznikov v 12 skupin. 

Razlika med podatkovnim rudarjenjem in statistično inferenco je sledeča: v postopkih 

podatkovnega rudarjenja ni veljavnih hipotez predpostavk in statističnih izidov, saj 

rezultat, ki ga dobimo, ni dokaz, temveč zgolj vzorec.  

1.12.8 Testiranje hipoteze  

Funkcijska hipoteza je predstavljena na sledeč način:  

Ho: Funkcijska povezanost med Y in x obstaja.  

H1: β ≠ 0  

Za testiranje hipoteze regresijske funkcije je ustrezen T-test, kjer vrednost testne statistike 

pridobimo z izrazom  

𝑡 =
𝑆! 𝛽
𝑠  𝑛 − 1 ~𝑇(𝑛 − 2) 

in je   𝑆! =  !
!!!

 (𝑥! −  𝑥)!!
!!!  , 𝑠 =  !!"

!!!
 =  !!

!!
!!!
!!!

   

 

 

3.  TEORETIČNI MODEL PROMOCIJSKIH UKREPOV  

 

Ključni cilj teoretične rešitve je poiskati algoritem, po katerem lahko izpeljemo 

metodologijo promocijskih ukrepov na družbenih omrežjih. Ciljani promocijski ukrepi so 

utemeljeni na ideji, da se posameznik (angl. Buyer persona) (posameznik, interesent, 

iskalec informacije o produktu) (An) in pripadajoči produkt (proizvod, storitev, dogodek) 

(Pn) združita v skupnem interesu v primeru, ko med njima pride do nagnjenosti (An=Pn 
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àAn U Pn = A2P). Nagnjenost opišemo z definicijo: “/.../ izpolnitev pričakovanja in 

izpolnjevanje nivoja zadovoljstva.” (Levitt 1980, 83–91). Izgradnja algoritma je zato 

utemeljena na ideji, da se konceptna mreža, s katero se povezujeta formalna koncepta 

objekt produkt in objekt posameznik, ustrezno oblikuje v primeru, da med produktom in 

posameznikom pride do semantične privlačnosti. Privlačnost, ki jo merimo s korelacijo 

med obema formalnima konceptoma, je potem izid, ki mu bomo pripisali nagnjenost.  

Nagnjenost, utemeljeno na semantični privlačnosti, bomo v algoritmu zgradili na primerih, 

ko se atributi, s katerimi opišemo posameznika, in atributi, s katerimi opišemo produkt, 

ustrezen posamezniku, semantično skladata. Atributi {γ, ψ, α, κ}, s katerimi opišemo 

posameznika, so nabori zaprtega leksikona idiolekta značilnih skupin sončnega znamenja 

in jih je skupaj 12. V naboru atributov se opis sončnega znamenja potencialno sklada še z 

naborom opisov štirifaktorskega modela An, opisanega z demografskim (Δ), geografskim 

(Γ), s sociografskim (Σ) in psihografskim (ΨAn) faktorjem. Opis posameznika 

An∈(Δ,Γ,Σ,ΨAn) ≈ ΨAn∈{γ,ψ,α,κ} se mora čimbolj skladati z opisom produkta 

Pn∈{γ,ψ,α,κ}, da se med njima ustvari konceptna mreža (Wormuth in Becker, 2004). V 

naboru takih semantičnih podobnosti je algoritem, ki smo ga oblikovali v doktorski 

disertaciji, namenjen preverjanju moči semantične povezave, ki se vzpostavlja med An in 

Pn.  

Faktorske komponente An modela podajamo v nadaljevanju: 

• Δ (x) je demografska faktorska skupina, 

• Γ (x) je geografska faktorska skupina, 

• Σ (x) je sociografska faktorska skupina in  

• Ψ (x) je psihografska faktorska skupina.  

ΨAn je psihografski zapis sončnega znamenja in je opis profila An. V naboru (Δ, Γ, Σ, 

ΨAn) je ΨAn opisan z rojstnim datumom in prispeva deleže psihografskih naborov 

parametrov. ΨAn uporabimo za primerjalni parameter, s katerim preverjamo učinek opisa 

posameznika, opisanega z naborom parametrov (Δ, Γ, Σ, ΨAn). V skupnem naboru so 

parametri definirani s štirimi dejavniki, opredeljeni kot linearni model, s katerim opišemo 

posameznika. Pn je definiran z enakimi ali zelo podobnimi atributi, kot je opisan ΨAn, pri 

čemer so opisi Pn povzeti po vzorcih An in smo jih sestavili z uporabo atributov.  
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Algoritem opisuje postopek, po katerem analiziramo učinek sporočila o produktih na 

posameznike. Posameznik, ki ga produkt privlači, se odziva pozitivno oz. z nagnjenostjo. 

Zanima nas tudi ustrezna odzivnost posameznika do produkta, ki jo definiramo kot 

ustrezno značilno skladno in se povezuje z ustrezno klasifikacijo Pn v značilni profil An. V 

praksi bomo z algoritmom opisali opazovanje izidov konceptne mreže, s katero opišemo 

odločanje, ki temelji na semantični podobnosti opisa produkta in opisa posameznika.  

Na družbenem omrežju (SM) Facebook z dialogom z NL nadziramo prenos informacije in 

opazujemo učinek prenešene informacije od produkta do posameznika. Učinek, kako 

posameznik interpretira informacijo, je izid nagnjenosti, ki se vzpostavi med 

posameznikom in produktom. Ker smo model posameznika oblikovali z opisom sončnega 

znamenja in opisom posameznika s štirifaktorskim modelom buyer persone in smo produkt 

opisovali z atributi sončnega znamenja, smo opazovali v SM Facebook izid nagnjenosti v 

procesu izmenjave informacije med obema formalnima konceptoma. Podatke o 

posameznikih, ki vzpostavljajo dialog v SM Facebook, smo zbirali in merili učinek izida 

nagnjenosti.  

Oblikovali smo postopek, po katerem smo izpeljali propozicijsko logične relacije med 

produktom in posameznikom. Izid propozicijskih relacij sta dve potrditvi znanstvenega 

vprašanja: 

- analiza koreliranosti An in Pn po značilnosti (specifičnega vedenja, kvalitete 

opisa): testiranje sončnoznamenjske paradigme,  

o identificiranje idiolekta,  

o povezovanje, širjenje in uporaba informacije na lokaciji, 

o odzivanje na informacijo v značilnih skupinah, 

- analiza kvalitete nagnjenosti: testiranje delovanja psihosocialnega genoma, 

o povod in nastanek semantične izomorfne, značilne povezanosti,  

o razlogi za odločanje za specifičen produkt ali storitev.  

 

1.13 Izid značilnosti in opis nagnjenosti s propozicijsko logiko 

Teoretično rešitev smo utemeljili na predpostavki, da se na lokaciji (npr. v SM), kjer 

poteka dialog med posamezniki, z uporabo NL, med generiranjem, širjenjem in 
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sprejemanjem informacije ustvarjajo pogoji za funkcionalne in dinamične relacije med 

objekti. Relacije se ustvarjajo med subjektom (posameznikom)142 in objektom (produktom, 

storitvijo ali eventom) kot privlačnost, nevtralnost ali odboj. Privlačnost združuje subjekt 

in objekt v funkcionalnosti ali semantičnosti, s katero se objekta identificirata na lokaciji. 

Proces identificiranja semantičnosti povezave poteka z izmenjavo informacije, ki jo bomo 

označili za generator nagnjenosti in je utemeljena na predpostavki, da med objekti obstaja 

privlačnost, ki jo opišemo s podobnostjo.  

1. Če podobnost med objekti obstaja in je povezovalna, potem med objekti obstaja 

taka privlačnost (nagnjenost), da je statistično značilna za skupine objektov, med 

katerimi se privlačnost ustvarja.  

2. Če take skupine obstajajo in imajo značilne lastnosti, ki jih lahko definiramo 

parametrično, potem bomo z definicijo parametrov opisali lastnosti skupin, ki jih 

združujejo podobne značilnosti in jih označimo za značilne skupine, ki uporabljajo 

za dialog idiolekt, tipičen jezik značilnih skupin, opisan z zaprtim leksikonom, ki 

ga ustvarja nabor specifičnih atributov, značilnih za idosinkratične skupine 

posameznikov.  

3. Če značilnost lahko dokažemo z analizo vedenja, ki sledi iz podobnosti, bomo 

definirali v takih skupinah parametre, ki so tipični za značilne skupine.  

4. Če so izpolnjeni pogoji značilnosti in med posamezniki in objekti obstaja taka 

značilnost in jo lahko opišemo z atributi, ki so značilno značilni za specifične 

skupine, bomo identificirali privlačnost, ki sledi iz značilnosti, saj so značilni 

atributi značilnosti avtomatično že tudi povezovalni atributi, na osnovi katerih se 

ustvarja privlačnost (nagnjenost)143. 

5. Če lahko identificiramo take atribute in iz njih ugotovimo značilnost144, le-to pa 

uporabimo za definicijo vedenja, nam podatka ponudita tudi že izid privlačnosti.  

                                                
142 Subjekt in objekt sta v procesu formalne konceptne analize identificirana kot objekta.  
 
143 Trditev izvira iz definicije, da je semantičnost karakteristična za podobne objekte, ki temeljijo 
na opisu, sestavljenem iz specifičnih značilnih atributov. 
144 Ključna v teoretični rešitvi je potem informacija o parametrih (atributih), s katerimi bomo 
opisali posameznika ali značilno skupino, nagnjenost, ki individuume in objekte značilnih skupin 
povezuje. Dokazilo o obstoju nagnjenosti uporabimo za testiranje delovanja promocijskih ukrepov, 
ki temelji na značilnosti in nagnjenosti in generira iz značilnosti in nagnjenosti relacijo, s katero 
lahko definiramo vedenje posameznika v relaciji do produkta na značilni ali personalni ravni. 
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Opis privlačnosti (nagnjenosti) je informacija, na osnovi katere izhaja izid odgovora na 

raziskovalno vprašanje. Za identifikacijo atributov značilnih skupin smo uporabili zaprti 

leksikon sončnoznamenjske paradigme (angl. sunsign) in atribute, ki so hevristično 

določeni za sončno znamenje145. Z atributi oblikujemo specifične oblike informacij v 

idiolektu NL, ki so značilni za značilno skupino in odzivnost značilnih skupin v SM. Če 

zaznamo značilnost v navedenem procesu, bomo dokazali obstoj tipičnega idiolekta, ki je 

povezovalni medij značilnosti in generira semantično značilno informacijo, na osnovi 

katere vzpostavljajo dialog med posamezniki in objekti, ki pripadajo določeni značilni 

skupini. Potrditev take značilnosti in nagnjenosti zato vodi v potrditev relacij, ki jih 

opazujemo v doktorski disertaciji, s čimer potrdimo raziskovalno vprašanje.  

 

1.14 Definicija značilnosti, vedenja in privlačnosti 

Z definicijo značilnosti bomo opisali značilnosti posameznika ali značilne skupine, vendar 

bomo obenem definirali tudi dinamiko metode, s katero bomo definirali 

idisoinkratičnost 146 . Metode, s katerimi bomo opazovali vedenje posameznikov na 

socialnem omrežju, omogočajo opazovanje razvoja dinamične vloge kompleksnega profila 

(Δ, Γ, Σ, ΨAn) posameznika, na katerega učinkujejo okoliščine (ω) v določenem časovnem 

intervalu (t) na lokaciji (Lotman, 2005). Opazovani fenomen, razvoj nagnjenosti, 

predstavlja dinamiko spremembe kognitivno-afektnih stanj posameznika, ki mu pripišemo 

status sledi (angl. leads). Opazovani trend je vedenje posameznika, ki ga bomo spremljali 

v dinamiki aktivnosti vzpostavljanja relacije s produktom v procesu izmenjave informacije. 

V dinamičnem procesu vedenja spremljamo valenčna stanja sledi in analiziramo vedenje 

                                                                                                                                              
Personalna raven ni nujno idioinkratična. Če je skladna z definicijo, potem jo lahko opredelimo kot 
značilno osebno raven. Za definiranje atributov, ki nam bodo služili za identifikacijo značilnosti, 
lahko uporabimo leksikone zaprtega tipa.  
145 Atributi so značilni za skupine posameznikov, ki pripadajo sončnemu znamenju, in so atributi 
idiolekta. Posamezniki, pripadni značilni skupini, vzpostavljajo dialog in generirajo informacijo s 
semantičnim pomenom s pomočjo idiolekta (Ferencik 2004) ali značilnega jezika skupin 
(Fairclough 1995; Liu, Hu in Chang 2005). 
146 Pojma sta neločljivo povezana in izhajata iz definicije kognicija-vedenje. Kognicijo opisujejo 
najmanj tri skupine parametrov (percepcija, spomin in zaloga znanja) (Ortony, Norman in Revelle 
2005; Corr in Matthews 2009; Nahata 2012). Morebitne višje forme definicije kognicije so 
eksplicitne forme in so interpretacije treh navedenih parametrov, s katerimi je interpretirano 
vedenje po zgornji definiciji. Vedenje je oblikovano kot model, način, s katerim se posameznik ali 
skupina odziva na lokacijo (COI 2008; Darnton 2008). 
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sledi v nezaključenem časovnem intervalu, ko se privlačnost še oblikuje147. Udejanjena 

sled (angl. opt-in leads) opiše zaključek fenomena nagnjenosti, ki se izide z zaključkom 

časovnega intervala, ko se funkcija nagnjenosti (A2P) udejanji v procesu povezovanja s 

produktom. Vedenje je potem kompleksna stopnja odnosa posameznika do produkta. 

Specifično vedenje, ki ga opisujejo atributi sončnega znamenja za vsako značilno skupino, 

je značilno vedenje posameznika, ki je utemeljeno na povprečjih približkov vedenja 

posameznikov, ki z izidi nagnjenosti izkazujejo svojo privlačnost do idiolektično opisanih 

produktov v podobnih okoliščinah148. 

Sončnoznamenjska paradigma opisuje okoliščine značilnosti vedenja skupine, ki jim 

posamezniki pripadajo.  

 

1.15 Informacija in izvor informacije 

Opazovali smo izvor informacije in vpliv informacije na izid fenomena. 

 

1.15.1 Izvor informacije o vedenju, okoliščine in izid fenomenov 

Opis fenomena zastavimo v prostoru in času. Ko želimo fenomen opisati, moramo 

definirati spremenljivke, ki ga sestavljajo. Spremenljivke in osnovne sestavine fenomena 

so razdeljene v skupine, s katerimi smo definirali lokacijo. V teoretičnem delu doktorske 

disertacije smo jih označili z w6 – kdo, kje, kdaj, kaj, kako in zakaj (Singh, Mani in 

Petland 2104, 1903–1910).  

                                                
147 Previdnost pri oceni nagnjenosti narekuje, da kritično interpretiramo eno konverzijo (unikatni 
fenomen). Ena sama konverzija še ni dovolj, da bi lahko potrdili tipično vedenje profila z lastnim 
vektorjem, ki je značilen za posameznika ali značilno skupino s stopnjo pripadnosti skupini, 
opisani s SSt=SSw+SSb. Potrebno je večje število konverzij, da bomo prepoznali posameznikov 
pravi profil, ki ga opisuje lastni vektor vedenja (An značilno vedenje, opisano z atributi idiolekta). 
148 Vedenje, opisano z lastnim vektorjem vedenja posameznika, je izid fenomena (vedenje), ki se 
statistično največkrat ponovi s podobno inferenco v podobnih izidih (situacijah). Če opisujemo 
vedenje značilne skupine, je vedenje opisano tako kot pri posamezniku z lastnim vektorjem 
značilne skupine, ki je največkrat opisana inferenca v podobnih situacijah, ko je skupina 
posameznikov z značilnimi lastnostmi reagirala v časovnem intervalu na enak ali podoben način 
“karakteristično ali značilno” (Δ, Γ, Σ, ΨAn) v “karakterističnih in značilnih” okoliščinah (ω).  
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Za skupino spremenljivk (A∈(w1, w2, w3)) moramo iskati odgovor, ki definira objekta 

posameznik in produkt (w1, kdo), ki mu določimo lokacijo v prostoru (w2, kje) v iskani 

časovni periodi (w3, kdaj).  

Če se sproži aktivnost nagnjenosti (npr. dialog) med objektoma, potrebujemo nabor 

spremenljivk B∈(w4, w5, w6), s katerimi opišemo relacijo med objektoma z odgovorom 

na vprašanji, katera oblika odnosa se razvija med objektoma (w4, kaj) ter kakšna je relacija 

med objektoma (w5, kako). Semantičnost povezovanja je potem tudi odgovor na zadnje 

vprašanje (w6, zakaj). Celoten nabor parametrov (W6) je podan kot:  

𝑊6 ⊇ w1 ∧w2 ∧w3 ∧w4 ∧w5 ∧w6  

Tako dobimo zapis funkcije, ki je dinamična v procesu prenosa informacije med objekti in 

se izide kot funkcija relacij med objekti v prostoru in času (formulacija 2).  

Ontologija zgornjega zapisa v funkciji, ki jo sestavlja nabor parametrov A+B, generira 

rezultat, ki je pojasnjen s kavzalnostjo (A⊕B→f(x)). Ker je kavzalnost registrirana kot 

nakazana reakcija, katere rezultat je dogodek (npr. reakcija), jo opazimo na premiku 

funkcije f(x). Fenomen nagnjenosti bomo opazovali kot dogodek (reakcijo), ki ga 

povzročijo aktivnosti parametrov (A) na parametre (B) z rezultatom v delovanju funkcije 

(A ∧ B), ki jo opišemo s fenomenom 

𝐿 𝑥 =  𝑤!!
!!! (x)  (1) 

 

𝑓 𝑥 = 𝐿 𝑥  𝑑𝑡  (2) 

Z opisom L(x) pridobimo tudi podatke o (Δ, Γ, Σ, ΨAn) in (ω), zato je Lagrangeov operand 

L(x) eksplicitacija (Δ, Γ, Σ, ΨAn) in (ω).  

 

1.16 Promocijski ukrepi, opisani z delovanjem lokacije in motivatorjev 

Promocijski ukrepi, ki jih sestavljajo parametri motivatorjev, so metoda, s katero 

parametre lukrativnosti, pasionalnosti, eksistencialnosti in reproduktivnosti semiotično-
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semantično umestimo na lokacijo s pomočjo NL. Informacija, ki jo promocijski ukrepi 

ponujajo na lokaciji, je oblikovana tako, da vpliva na kognicijo in privlačnost. Semiotična 

informacija zato vpliva na oblikovanje asortativnosti149. Promocijske ukrepe opišemo z 

vključevanjem vseh oblik promocije informacije, ki imajo semiotično tendenčne oblike 

spreminjanja ekspresivnosti sporočila (S) in vpliva na vedenje. Na lokaciji, ki se nahaja na 

družbeni lokaciji, se motivatorji spremenijo v WOC (Surowiecky 2004) in v ekstremni 

obliki jih opisujemo kot učinek ekstremnih promocijskih ukrepov z izidom v propagandi 

(Bernays 1928) z različnimi oblikami učinka na izid vedenja (Bandura 2001, 265–299). 

Splošni učinek medijev z manipulacijo z informacijo, s tematiziranjem, z izobraževanjem, 

z integracijami McQuail (v FES, 2014, 32–68) ter z učinki, ki jih zaznavamo z 

metakognitivno odzivnostjo (Bandura 2001, 265–299), so podani v nadaljevanju z enačbo:  

ωM⊇(Mpropaganda∧ Mmediji∧…∧ Mmarketing) ⊆ (ml∧m2∧m3…∧mn) 

Okoliščine, ki jih ustvarjajo promocijski ukrepi (promocija) (angl. marketing) (ωM), so 

množica promocijskih ukrepov Mn in so podmnožica motivatorjev m. Promocijski ukrepi 

oblikujejo informacijo na način, da vpliva na izid lastne presoje, pri čemer je učinek lahko 

časovno omejen ali kontinuiran. Časovno omejen je v fazi impulzivnosti (Verplanken in 

Herabadijevi 2001), kontinuiran pa se oblikuje kot blagovna znamka, simbol, ki 

semiotično predstavlja semantično vrednost objekta (Berger 2004).  

 

1.17 Napoved promocijskih ukrepov in izpeljava algoritma kampanje 

Promocijske ukrepe smo utemeljili na izbiri povezanosti profila An (v nadaljevanju 

podajamo vzorec izbora za tri profile: A2, A7 in A10) iz Tabele 2.3 Zaloga vrednosti An: 

tabela naborov atributov za sončna znamenja od A1 do A12) na produkt P (priložnost za 

zaposlitev).  

 

                                                
149 Asortativnost je funkcija s katero opisujemo kognitivne sposobnosti posameznika ter njegove 
kapacitete sprejemanja informacije. Izid asortativnosti lahko opišemo z deterministično 
terminologijo ali svobodo, ker so reakcije na aktivnosti motivatorjev in s tem promocijskih ukrepov 
toliko vplivne, da lahko delujejo odklonsko na vedenje.  
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1.17.1 Metodologija – algoritem izvedbe načrta promocijskih ukrepov  

Promocijski ukrepi, s katerimi bomo merili privlačnost, so utemeljeni na identifikaciji 

skupnih atributov posameznika in produkta.  

Atributi, skupni obema objektoma, so v konceptni mreži povezani tako, da za vsak 

predmet obstaja vsaj en posameznik (An), ki ga privlači semantično skladni produkt (Pn). 

Ker je izid lahko recipročen, opišemo predmet z atributi tako, da je privlačnost (asociacija 

An in Pn semantičnih podobnosti atributov) (Asendorpf in drugi 2002) produkta in 

posameznika izid privlačnosti posameznika in produkta, kot sledi: 

[(𝐴𝑛 ∈ {Δ, Γ, Σ,ΨAn}) ∪ (Pn∈{α,γ,ψ,κ})] →A2P 

- An je značilna skupina, 

- Pn je produkt,  

- {α,γ,ψ,κ} atributi značilne skupine An, ki so značilni za produkt Pn (semantično 

idisoinkratični nabori izrazov, ki pripadajo opisu produkta), 

- A2P je nagnjenost, ki jo nakazujeta uniji An in Pn. 

Sledi, da so značilni opisi, s katerimi se nakazuje privlačnost, semantično identični ali 

podobni za An in Pn.  

Pred nadaljevanjem moramo opredeliti še vrednost multimedijske vsebine. Znano je 

namreč, da je učinek slike bistveno večji od besede. V praktičnem primeru se bo na 

lokaciji multimedijska vsebina (angl. sememe) odražala kot pogovor med objekti. 

Ekstremni idiolektični sememe bo jedrnata struktura multimedijskega pogovora. V 

konkretnem primeru nosi ena slika bistveno večji nabor semiotične in semantične vrednosti 

kot opis. Če je semantično skladna z dialogom, poveča ekspresivno vrednost celotnega 

sporočila.  

V doktorski disertaciji nas zanima stopnja dialoga NL in ne prenos informacije z uporabo 

multimedijskih vsebin, zato je reševanje težav z dialogom prepuščeno delovanju 

semantične strukture izjavnosti (deklarativnosti) jezika (S) z uporabo atributov, ki 

povečujejo glagolsko (VP) in samostalniško (NP) ter konotacijsko (κ) izboljšano obliko 

sporočila in iz sporočila izhajajoče dialog, udejstvovanje, pogovor in prijateljevanje. 

Referenčna in ekspresivna moč jezika (Jakobson 1960; Ferencik 2004 McQuarrie in Mick 
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1996) sta oblikovana v Hallovem modelu (v Lewis 2003), ki je podan v Tabeli 4 Nabor 

emotivnih in kognitivnih atributov, ki ga uporabljamo za oblikovanje oglaševanja, 

odzivnost v udejstvovanju pa krepimo z izbiro ustreznih ključnih besed, ki so značilne za 

vsakega od An profilov.  

Slika 3.1 Implicitna forma algoritma za raziskovalni model 

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2015) 

Slika ponazarja potek postopka promocijskih ukrepov (SMM), ki se začenja z razvojem 

omrežja in določitvijo produkta, ki ga bomo oglaševali. Sledi izdelava sporočila, ki je 

značilno oblikovano iz nabora atributov An in ga uporabimo na lokaciji, ki jo sestavljata 

virtualni lokaciji Web 2.0 (družbena omrežja) in Web 1.0 (spletne strani in sintaktični 

iskalniki). Lokacijo Web 2.0, uporabljeno v doktorski disertaciji, predstavlja omrežje 

Facebook, Web 1.0 pa spletna stran z odložiščem (angl. Landing page). Dialog med 

sodelujočimi na družbenih omrežjih (SM) poteka tako, da sporočilo oglašujemo. Sporočilo 

prehaja med omrežji (osemenjevalno) in med Web 1.0 in Web 2.0 s ponovnim ciljanjem 
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(angl. retargeting) od Web 2.0 na Web 1.0 in obratno. Ko je iteracij toliko, da se sproži s 

širjenjem informacije na lokaciji dovolj visok nabor ekspresivnosti informacije (S), in je 

uporaba informacije po oceni promotorja tolikšna, da ponuja argument za nadaljevanje s 

SMM, sproži promotor proces klica k akciji CTA in vodi ustvarjene sledi na odložišče, 

kjer sled odloži svoje podatke (angl. opt-in form) in se spremeni v udejanjeno sled. 

Informacijo o udejanjenih sledeh marketer analizira z ustreznimi postopki. Rezultate 

analize primerja z izidi čustvene analize (angl. sentiment analusis) in mnenjem o izidu 

nagnjenosti. Izid nagnjenosti lahko potrdi ali zavrne učinkovitost PSG modela. V 

algoritmu so sledi (angl. leads)150 generirane po Rogersovem (1995) modelu151. Rogersov 

model predstavlja proces lijačenja. Lijačenje je simbolični naziv za proces, ki se razvija v 

postopku prepričevanja posameznika, ki smo ga imenovali buyer persona, od prve stopnje 

v prepoznavanju blagovne znamke do preizkušanja, nakupa in lojalnosti posameznika, ki 

se izide kot udejanjena sled.  

 

1.17.2 Eksplicitna oblika algoritma kampanje na družbenih omrežjih 

V nadaljevanju bomo oblikovali algoritem, ki bo odgovoril na (w6) vprašanja – zakaj za 

uporabo v promocijskih ukrepih in način, kako z uporabo NL za aktivnosti, kaj za dialog in 

za analizo vedenja, kako (značilnosti), kje na definirani lokaciji (družbena omrežja). 

Odgovori na vprašanje (W6) nam bodo omogočili identifikacijo uporabnosti 

sončnoznamenjske paradigme za analizo dejavnosti promocijskih ukrepov.  

Za odgovor na raziskovalno vprašanje moramo oblikovati algoritem, po katerem lahko 

izpeljemo: 

- proces, ki nas vodi v identifikacijo idiolekta, značilnega za dialog med An, 
                                                
150 Analiza, ki je utemeljena na sledljivosti realnih sledi, pomeni, da je realna sled definirana z 
atributi, s katerimi smo opisali značilne skupine. Informacija o sledi, ki jo pridobimo na osnovi 
izida iz značilnosti, predpisane z astro paradigmo sončnega znamenja, velja za udejanjeno sled.  
151 Zaporedje algoritma določimo tako, da začenja lijačenje posameznika (angl. funeling) v fazah 
(po Rogers 1995): 

1. stopnja: zavedanje (prepoznavnost blagovne znamke (angl. brand name)), 
2. stopnja: upoštevanje blagovne znamke, 
3. stopnja: nakupni namen posameznika,  
4. stopnja: nakup produkta,  
5. stopnja: lojalnost blagovni znamki. 
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- opazovanje okoliščin, ki izpostavijo obstoj značilnosti An,  

- analizo potenciala idiolekta v procesu oblikovanju privlačnosti 

An(x)∪Pn(y)→A2P(x,y). 

V nadaljevanju formaliziramo algoritem kampanje, kot smo ga prikazali z DFD 

diagramom na Sliki 6 DFD Diagram eksplicitne forme algoritma empiričnega postopka 

analize omrežij in produkcija izida A2P. V poglavju teoretične analize promocijskih 

ukrepov smo lijačenje, Rogersov (1995) model (AIDA), uporabljali za predstavitev 

delovanja kampanje promocijskih ukrepov in opis opredeljevali s petimi zaporednimi in 

hierarhično podrejenimi stopnjami.  

V SM smo izvedli promocijo produkta z dialogom preko pridobivanja sledi oz. 

posameznikov oz. z udejstvovanjem (dialogom), ki mu pripišemo zasluge za povečanje 

učinka dejavnosti promocijskih ukrepov in ki spodbuja pridobivanje posameznikov (angl. 

funnelling). S pozivom k akciji (CTA) spreminjamo oz. preoblikujemo sledi, ob čemer se 

zaključna faza te pretvorbe izvede na spletni strani, kjer je nameščen obrazec na odložišču 

(angl. opt-in form).  

Napredovanje raziskave je usmerjeno v trifazni postopek izvedbe SMM: 

1. Primarno: s pogovorom spodbudimo razvoj omrežja in povečamo zavedanje in 

prepoznavnost (1. stopnja), upoštevanje (2. stopnja) blagovne znamke in 

ustvarjamo sledi (3. stopnja). 

2. Sekundarno: izvajamo dejavnosti promocijskih ukrepov z lijačenjem (angl. 

funnelling), nadaljujemo z vodenjem sledi iz SM na spletno stran, ki je opremljena 

z dovolj informacijami, na osnovi katerih lahko preko odložišča (angl. landing 

page) sled spodbudimo k oddaji informacije o posamezniku v obrazec 

(nadaljevanje 3. stopnje).  

3. Terciarno: vmesne faze prepošiljanja sledi (angl. retargeting) povečujejo opaznost 

blagovne znamke (produkta) in sprožajo viralnost akcije promocijskih ukrepov (4. 

stopnja) z namenom povečanja števila sodelujočih, ki jih vodimo na odložišče in se 

identificirajo kot preoblikovana sled z oddajo lastnih podatkov v obrazec 

posameznika. Tako povečamo število sodelujočih, ko s kvantitativno analizo 

ustrezno preverjamo učinek postopka. 
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Zaporedje izvedbe faz algoritma152: 

1. S FCA se izbere (Pn) tako, da je semantično skladen z naborom An (π). Poiščemo 

opise produktov (Pn) tako, da opis sintaktično (atributivno) definira objekt Pn. 

2. Oblikuje se ustrezno z A2P semantično skladno sporočilo, utemeljeno na topikah 

skupin. 

3. Ustvari se sporočilo, ki je utemeljeno na topiki skupine Facebook. 

4. Izvede se pogovor s pripravljenimi sporočili:  

a. Na lokaciji Facebook se izbere An s pogovorom, tako da je število An v 

vsaki od 12 značilnih skupin čimbolj enakomerno porazdeljeno153. 

b. Iz pogovora se nabira sledi tako, da se sledi udejanjajo z udejstvovanjem: 

i. Na omrežju Facebook se poišče skupine, ki semantično pripadajo 

A2P. 

1. Semantična pripadnost je utemeljena na skupini, ki smo jo 

izbrali v empiričnem delu doktorske disertacije. 

ii. Na omrežju Facebook se izvede CTA.  

5. Podatki so kvantitativno analizirani s postopki: 

a. LDA, 

b. PCA. 

6. Podajajo se rezultati kvantitativne analize:  

a. Rezultati izida analize. 

7. Poda se mnenje o rezultatih analize in oceni se izid raziskovalnega vprašanja. Če 

kažejo rezultati izida inference, da je A2P večji od naključja (>50 % verjetnosti 

zadetka), potem je odgovor na raziskovalno vprašanje pritrdilen in je postopek 

promocijskih ukrepov, utemeljen na sončnoznamenjski paradigmi, potrjen, s tem pa 

potrdimo, da je PSG učinkovita metoda za izboljšanje promocijskih ukrepov na 
                                                
152 Opomba: algoritem je utemeljen na holističnem opazovanju učinkov faktorjev. Taka razdelitev 
je nujna, saj moramo relevanco psihografskega faktorja ocenjevati na osnovi prepletenih faktorjev. 
Pomeni, da bo NL kot nosilni medij posredoval na lokacijo informacijo, ki jo bodo posamezniki 
širili na lokaciji skladno s karakteristikami profila, opisanega s štirifaktorskim modelom in kjer je 
opis ΨAn za An le eden od štirih faktorjev. Če bi želeli izboljšati prepoznavnost profila, ločeno od 
ostalih treh faktorjev, bi morali izvesti analizo redukcionistično. Redukcionistični postopek 
potencialno vodi v arbitrarno epistemološkost metode ali vpliva na izid kombinirane metodologije, 
v kateri so izid lahko neskladni rezultati – razhajanje, ki izvira iz združevanja izidov različnih 
parametrov (odklon, ki izvira iz združevanja dveh ali več analiz).  
153 Število sodelujočih ni nujno enako v vseh 12 skupinah, vendar je zaželjeno, da je čim bolje 
univerzalno distribuirano, s čimer želimo doseči homogenost vzorčenja.  
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družbenih omrežjih. A2P v analizi delovanja PSG označujemo z linearnimi modeli 

Pn1, Pn2. 

Kampanjo vodimo s SMM z uporabo CTA med dvema lokacijama:  

- Osnovno – na družbenih omrežij Web 2.0.  

- Pomožno – s pomočjo na spletne strani Web 1.0.  

V nadaljevanju na sliki eksplicitiramo empirični postopek analize omrežij, s katerim bomo 

analizirali izid afinitete (A2P).  

Graf 3.1 DFD diagram eksplicitne forme algoritma empiričnega postopka analize omrežij 

in produkcija izida A2P  

 
Vir: Prijon, lastna raziskava (2015) 

Diagram toka podatkov, ki smo ga navedli na predloženi sliki, kaže, da se s formalno 

konceptno analizo (FCA) iz atributov, ki so karakteristični za An in Pn, oblikuje 

semantično sporočilo, ki ga vložimo v SM (v našem primeru Facebook). Z ustreznimi 

mehanizmi, ki jih izvajamo s SMM (na primer z dialogom ali s klicem k akciji (CTA)), 

nabiramo ustrezne informacije o poteku dialoga med An in Pn in jih skladiščimo v 
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podatkovni bazi. Dialog lahko poteka v skupinah Facebooka, ne pa nujno. Iz nabora 

pridobljenih informacij oblikujemo analitični postopek, ki potrdi ali zavrne raziskovalno 

vprašanje.  

 

1.17.3 Oblika tokov informacije I(π) na lokaciji  

Oblikovanje teoretične rešitve je zasnovano na opazovanju poteka informacije, ki ga 

priporoča logika nadzora vnosa (angl. input) in izida (angl. output) iz procesa izvajanja 

SMM. Informacija, ki jo poiščemo na lokaciji, se v procesu dialoga z udejstvovanjem 

sodelujočih v pogovoru porazdeli oz. širi. Oblikovanje zaporedij SMM je skladno z 

algoritmom PSG, ki ga predstavljamo v nadaljevanju: 

1. Razvoj lokacije: razvoj Facebook lokacije za namene študija PSG. Teoretično 30 

vzorcev zadošča za analizo omrežja, ob čemer pa dopuščamo možnost, da bi bilo za 

raziskavo bolje oblikovati 30 x 12 posameznikov za 360 vzorcev, vendar to ni 

pogoj za razvoj SMM in analizo izida. Idiolekt je pogojen z ekspresivnostno močjo, 

ki se ustvarja s pogovorom (S) med posamezniki na Facebook omrežju 

(AP.NP).VP⊢||S||.  

2. Uvodna analiza apriori FCA: preliminarna analiza je izvedena z zbiranjem 

podatkov o Pn. 

3. Priprava lokacije:  

a. Izbiro kanalov pogovora za specifične profile An in semantično pripadajoče 

produkte Pn opravimo tako, da projiciramo učinek medija pogovora (NL) 

na Facebook za sprožanje pogovora na lokaciji, na kateri opazujemo 

vedenje objektov.  

b. Izbira produktov (Pn).  

4. Projekcija pogovora in oblikovanje naborov informacije:  

a. Izdelava nabora sporočil za idiolektično pripadne atribute, s katerimi 

opišemo Pn (nabori atributov so izbrani po Tabeli 2.3 Zaloga vrednosti An: 

tabela naborov atributov za sončna znamenja od A1 do A12.  

b. Oblikovanje CTA.  

c. Oblikovanje obrazca za zbiranje udejanjenih sledi.  

5. Implementacija in širjenje informacije s sporočili (angl. post) in CTA v SM: 
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a. Sporočila implementiramo v SM in opazujemo učinek.  

b. CTA implementiramo v kasnejši stopnji razvoja SMM in upoštevamo 

zaporedja širjenja informacije v SM, kot sledi:  

i. Implementacija klica k akciji (angl. call to action) CTA za odjem 

podatkov o udejanjenih sledeh (angl. opt-in leads) in LP (lahko ga 

sestavlja tudi 12 CTA za celoten spekter sončnih znamenj). 

ii. Vodenje sledi na odlagališče LP (angl. landing page). 

6. Analiza sprejete informacije:  

a. Čustvena analiza pogovora za lokacijo Facebook. 

b. Vodenje beležke:  

i. Razvoj predstavnosti na lokaciji. 

ii. Opazovanje tvorbe sledi,  

c. Podajanje rezultatov pogovora.   

d. Oblikovanje poročila o rezultatu širjenja informacije.  

7. Zbiranje podatkov in analiza rezultata percepirane informacije: 

a. Oblikovanje profila posameznika in zbiranje informacije.  

b. Analiza informacije na osnovi rezultatov udejanjenih sledi (angl. opt-in 

leads) iz formularja udejanjenih sledi (angl. opt-in form) in profila 

posameznika. 

c. FCA analiza rezultata A2P. 

 

1.18 Izvedba kampanje promocijskih ukrepov SMM 

Kampanjo promocijskih ukrepov za analizo učinka PSG smo oblikovali kot analizo 

konvergenčnosti med objekti, opisanimi z enakimi nabori atributov. Postopek analize 

nagnjenosti An do Pn smo zasnovali na opisu produkta, ki smo ga vlagali na lokacijo. Opis 

produkta smo oblikovali s formalno konceptno analizo Pn. Podatki o naborih 

idosinkratičnih atributov An so pridobljeni iz virov Aubier (1991) in Lewis (2004) in jih 

podajamo v tabelah:  

1. Tabela 2.2 –	Opredelitev intervala značilne skupine po sončnoznamenjski 

paradigmi). 
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2. Tabela 2.3 – Zaloga vrednosti An: tabela naborov atributov za sončna znamenja od 

A1 do A12.  

3. Tabela 2.4 – Nabor emotivnih in kognitivnih atributov.  

Predstavnost o produktu opisuje dialog An, ki ga sprožijo poosebljena značilna sporočila 

(angl. post) Pn na lokaciji, širjenje informacije o produktu pa povečuje nabor sodelujočih 

posameznikov, ki postanejo posamezniki in ki se odločajo za produkte na osnovi njihove 

semantične privlačnosti (nagnjenosti).  

Izpolnjeni so pogoji za An U Pn.  

 

1.18.1 Priprava lokacije: FCA sončnih znamenj in lingvistična analiza atributov  

Relacija med objekti, ki so semantično povezani, je nakazana vrednost konceptne mreže, ki 

sledi iz relacije med objekti. Ekspresivnost, s katero je opisan objekt, je semantično 

nagnjenostna tedaj, ko je nabor atributov pravilno oz. ustrezno izbran in ko idiolekt 

produkta denotativno in konotativno ustreza pričakovanjem posameznika154.  

V sporočilu bo ekspresivnost (S) z izbiro ustreznih glagolskih (VP) in samostalniških (NP) 

fraznih komponent pridobil denotacijsko vrednost, medtem ko bodo pridevniške frazne 

komponente (AP) povečevale konotacijsko vrednost opisa produkta.  

Zavajajoč dialog, ki sledi iz jedrnatosti (angl. lapidarity) naborov atributov, na primer 

glagolski predikat (γ) – sem, imam, čutim, analiziram, delim itd., povzroča reaktivno 

kognitivnost in zmanjšuje zavajanje. Ekspresivnost je z glagolsko frazno komponento 

minimalna, ker je definicija lokacije enoznačna. Denotativna moč atributov (γ in ψ) je 

zmanjšano sporočilno zavajanje. Predstava o produktu, ki je denotativni opis, omejuje 

dvoumnost zapisa lastnosti produkta.  

 

                                                
154  Forma opisa je denotacijsko ali konotacijsko formulirana specifično za značilno skupino. 
Ekspresivnost (S) sporočila ali sintaksa sporočila, usklajena z načinom, po katerem bo ponazarjala 
približek nagnjenosti.  
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1.18.2 Izbira produktov (Pn), semantično pripadnih značilni skupini (An)  

Za izbiro nabora produktov155 smo uporabili atribute za An iz Tabele 2.3 Zaloga vrednosti 

An. Promovirani produkt lahko obstaja kot otipljiv objekt ali neotipljiva storitev oziroma 

dogodek.  

 

1.19 Napovedovanje pogovora in oblikovanje naborov informacij 

V predstoječem poglavju bomo oblikovali postopek dialoga na lokaciji. 

 

1.19.1 Udejstvovanje na SM lokaciji 

Pogovor mora biti za pridobivanje objektivnih rezultatov neprisiljen, kar zahteva 

neformalno spodbujanje sodelujočega k pogovoru, udejstvovanju (dialogiranju) 156 . 

Prisiljena oblika sodelovanja, udejstvovanja ali pogovora sproža afekt in popači rezultate.  

Cilj pogovora v predstoječi doktorski disertaciji ni usmerjen v tekstovno spodbujanje z 

namenom povečanje nabora sodelujočih, temveč v opazovanje specifičnih skupin in 

analizo njihovega vedenja z vidika značilnega An kognitivnega profila. Pogovor (dialog) s 

posameznikom ali z značilno skupino je zato usmerjen v neprisiljeno sporočanje informacij 

                                                
155 V doktorski disertaciji bomo izbirali produkte, kategorizirane v skupine po logiki (Wood in 
drugi, 2014):  

1. Širše skupine produktov, ki jih klasificiramo s trajnostjo: 
a. Trajni produkti (angl. durables) (avtomobil).  
b. Potrošniški produkti (angl. Consumables) (letovanje).  

2. Klasifikacije, ki jih podajamo z načinom pridobivanja: 
a. Produkti s specifičnimi karakteristikami (angl. feature-based) (starine, vrednosti). 
b. Produkti, opisani z mnenjem posameznikov (angl. experience based) (izkušnje s 

produktom); je javno mnenje (nagradna igra).  
c. Produkti, opisani z osebnim mnenjem posameznikov (angl. subjective based) 

(mnenje ekspertov, skupin, splošno mnenje); lahko je afektno definirano (slikarji 
ocenjujejo umetniške slike in opise slik). 

3. Druge metode, s katerimi lahko upoštevamo tudi drugačne definicije produktov v 
skupinah. 

156 Neformalno v takem primeru pomeni udejstvovanje brez uporabe CTA ali spodbujevalnikov, ki 
povečujejo ali zmanjšujejo odstopanja v afektu ali nastajanja velikih valenčnih kontingentov 
(navdušenje, marketinška formalna spodbujanja ipd.), kar omogoča nastajanje dialoga z 
usmerjevanjem. 
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o produktu, ki so specifično semantično sprejemljivi za posameznika, ne da bi pri tem 

uporabili klice k akciji. Zaključni klic v akciji (CTA) (angl. Call-to-action) izvajamo v 

zadnji fazi pogovora, ko želimo pridobiti verodostojne podatke o sodelujočih v pogovoru. 

Pomembno v celotnem postopku je, da izbor topike produkta opravimo še pred začetkom 

SMM, s čimer zmanjšamo subjektivni vpliv analitika na izid analize. Določitev topike v še 

ne oblikovani lokaciji povečuje objektivnost analiziranja, ker ne prejudicira izida analize, 

saj ne utemeljuje sporočil na ciljanih značilnih skupinah apriori.  

Analitik mora paziti, da je število sporočil, kolikor je le mogoče, homogeno razporejeno na 

vse značilne skupine, ki so lahko prisotne na lokaciji.  

V kontekstu oblikovanja vzorca CTA za Facebook je ključno, da izpostavimo vlogo CTA. 

Le-ta potencialno služi za zbiranje udejanjenih sledi in je zadnji v stadiju obdelave 

potencialnih sledi, ki vodijo v preoblikovanje.  

V nadaljevanju podajamo vzorec oblikovanih sporočil, kjer so An (posamezniki, ki se 

zanimajo za vlogo igralca v filmu Pn)157: 

1. Primer Facebook sporočila in dialoga: vključuje tudi naslov spletne strani www in 

spletno stran Facebook ter diskutantske lokacije:  

a. 1. Sporočilo: “Govori se, da ameriški producent namerava snemati akcijski 

film v Sloveniji.” 

i. Povratna informacija – všečkanje in deljenje informacije ter 

vprašanja iz W6 skupine (kdo, kje, kdaj, kaj, kako, zakaj).  

1. Komentar: vzpostavljena je denotacijska oblika in 

VP.NPàS1.  

b. 2. Sporočilo: “Kdo je to, še ni znano, je pa bilo obvestilo že objavljeno na 

spletni strani www.xxx.com.” 

                                                
157 Facebook sporočila so lahko denotacijsko in konotacijsko minimalna, dialog je usmerjen v 
učinkovito pojasnitev formalnega koncepta – objekt oseba (kdo) in objekt film (kaj) ter dogodek 
(kje, kdaj, kako, zakaj). Ekspresivna vrednost Facebook jezika (S) je usmerjena v oblikovanje 
konceptne mreže, s katero se širi informacija (angl. representamen) na denotacijskem nivoju, 
vendar z učinki valence (CTA v Sloveniji, akcija itn.). 
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i. Povratna informacija – odgovori na vprašanja W6 – negotovost na 

lokaciji, razvoj in širjenja informacije o projektu.  

1. Komentar: Povečuje se konotacijska vrednost, ker je na 

lokaciji več informacij o projektu VP.NPàS2.  

c. 3. Sporočilo: “Kako bodo pa ustvarili džunglo? ... Zadnjič sem opazil, da se 

pojavlja vse več šol za judo! ... Ja, dobro bi bilo znati kitajsko ali 

japonsko! ... Nekaj izkušenj iz vojne imam. … Problem je investicija. … Ima 

kdo kakšen predlog, kje bi se dalo dobiti financiranje? ...” 

i. Povratna informacija: S2.AP2 (pridevniška) àS3. 

ii. Povratna informacija: S3.AP3 (pridevniška) àS4. 

iii. Povratna informacija – širjenje je vse intenzivnejše in pridobiva 

obliko viralnosti S2<<S3<<…<<Sn in narašča.  

d. 4. Sporočilo: “Oglejte si to sporočilo na: https://www.facebook.com/page 

A1, to je diskutantska skupina o filmu, jaz sem našel več informacij, piše …” 

i. Povratna informacija: >>S3. 

ii. 5. Sporočilo: “Mislim, da sem dobil investitorja …” 

iii. Povratna informacija – oblikovanje izida A1 s pridobljenimi sledmi 

(angl. leads). 

e. 5. Sporočilo … (nadaljevanje uporabe AP) za izboljševanje S1…Sn: “Jaz 

sem poslal #A1 https://www.linkedin.com/manageGroup A1 in se mi je javil 

en potencialni investitor. Zahteva garancije …” 

f. Nadaljevanje sporočil … 

Promotor (producent) z opisom ponudbe (Pn) išče igralca (An). Verjetnost zaposlitve 

(A2P) kot igralec An je tem večja, čim boljša je ekspresivnost S, ki jo generirajo frazne 

komponente (VP in NP in AP kasneje), iz katerih je sestavljeno sporočilo Pn. Čim bolj 

informacija konvergira med objekti (Pn in An), torej je izpolnjeno največ pogojev, s 

katerimi Pn postaja vse bolj privlačen za An, tem bolj se povečuje verjetnost, da bo An 

dobil vlogo v Pn. Privlačnost je opisana z nagnjenostjo med An in Pn. 

V opisanem primeru se soočamo z dvojno konceptno mrežo (želja posameznika An, da bi 

postal igralec v filmu Pn), ki jo sestavljajo: privlačnost med objektom (filmska vloga, film) 

Pn in posameznikom, ki bi rad postal igralec (igralec) An.  
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2. Primer Facebook sporočila in pogovora: 

a. Utemeljitev pogovora na specifično temo (npr. Japonska, Bonsai, Sushi, 

Onsen): 

i. 1. sporočilo: Kako naredimo bonsai za 300 EUR iz navadnega grma, 

ki ga bomo v vrtnariji plačali 15 EUR? 

1. Povratna informacija: všeček in širjenje (in), postavljanje 

vprašanj, W6 Komentar: “To pa je zahtevno …” 

2. Odgovor pošiljatelja: “Japonci svoja drevesa hranijo na 

prostem.” 

3.  Povratna informacija v obliki všečka in komentar: “Meni pa 

to usiha.” 

4. Odgovor pošiljatelja: “Drevesa morajo biti redno zalivana.” 

5. Povratna informacija: všeček in komentar: “Kje pa to lahko 

kupim? … Ali se da to naučiti? … Koliko to stane?” 

6. Itd. 

ii. 2. Sporočilo – Grad Matsumoto je med najlepšimi gradovi na 

Japonskem … 

1. Povratna informacija: všeček 3-krat. 

 

1.19.2 Idiolektično oblikovanje sporočil (angl. post) v SM 

Za izdelavo idiolektično oblikovanih sporočil smo oblikovali format algoritma:  

1. izbira produkta,  

2. izbira najprimernejšega opisa produkta, ki je semantično najbližji idiolektično 

idealni ekspresivnosti (Si), 

3. izvleček ključne besede iz opisa produkta Pn (Ki), 

4. izbor semantično najbližje ključne besede Pn iz točke 3 iz nabora leksikonskih 

atributov (učna množica):  

o primerjava ključne besede Pn z etalonom leksikona atributov (Ki≅KAn), 

o primerjava ključnih besed Pn s ključnimi besedami opisa posameznika iz 

točke 3 (Ki≅KSMM), 
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5. določitev ustreznega profila An, ki se semantično sklada s Pn na osnovi nabora 

ključnih besed Pn (Ki≅KAn) ∨ (Ki≅KSMM): 

o skladiščenje ključne besede in fraze Pn ter izbor pripadnih An: 

§ največkrat pojavljeni atributi za specifični An (max 

KAn�{γ,ψ,α,κ±}] →Sf), 

§ največkrat pojavljeni atributi, ki so VP, NP in AP (max 

KAn�{γ,ψ,α,κ±}] →Sf), 

6. izbor An opisov, ki pripadajo Pn in ki imajo največji nabor VP, NP in AP in ki 

omogočijo definicijo najboljše ekspresivnosti (AP.VP).NPàS. Profil z največjim 

naborom AP predstavlja najboljši konotacijsko definirani S ((Ki≅KAn) ∧ (Ki≅KSMM) 

→ KAn), 

7. izdelava sporočila za Pn, skladnega z značilno pripadnim An; max 

(KAn�{γ,ψ,α,κ±})→Sf, z uporabo NP, VP frazne komponente, in povečanje 

vrednosti tako, da se ekspresivnost izboljšuje z izborom AP konotacijskih 

komponent (|| κ±||=max). V zaključni obliki se propozicija sporočila glasi: 

Si⊇Ki ; Si → [Sf↔((Ki≅KAn) ∨ (Ki≅KSMM)] ; [max (KAn�{γ,ψ,α,κ±}∧(|| κ±||=max))]→Sf 

 

An(SMM) ⇋ S; S=Sf 

8. definicija kode sporočila. 

Rezultat algoritma je sporočilo s semantičnim približkom sintaktično urejenega nabora 

atributov, ki so značilne podmnožice An, urejene po VP+NP+AP=S modelu za An in so 

skladne s semantično (semiotično) vrednostjo, ki ustreza SMM za (Δ, Γ, Σ, Ψ) nabor 

posameznika. Testiranje sporočila v SMM, pri čemer s testno množico Sf preizkusimo in 

analiziramo izid sporočila v SM. V nadaljevanju ponujamo vzorčni Graf 2 Diagram toka 

podatkov za algoritem, ki smo ga oblikovali za oblikovanje sporočila na osnovi semiotične 

vrednosti opisa produkta.  

 

Graf 3.2 Diagram toka podatkov za izdelavo sporočil Pn iz An atributov 
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Vir: Prijon, lastna raziskava (2015) 

Diagram toka podatkov kaže, da izbiri produkta Pn sledi analiza opisa produkta. Vsak 

produkt, ki ga proizvajalec pošlje na tržišče, že vsebuje standardni ali specifičen opis. 

Obenem profil kaže semantične značilnosti produkta (njegov namen, specifike, način 

uporabe, smisel, klasifikacijo). Analiziramo produkt s FCA in mu poiščemo semantično 

sporočilnost, ki je semiotično-semantično najbolj ustrezen An. Izbor ključnih besed 

uravnavamo s podatkovnimi bazami, ki so zaloge atributov An. An je v danem primeru 

istočasno posameznik in značilni profil posameznika, katerega vedenje inferira pripadnost 

značilni skupini, in uporablja idiolekt za dialog s Pn. Vzorec obrazca za izdelavo 

semantično skladnih sporočil ponujamo v empiričnem delu doktorske disertacije na Sliki 7 

Vzorec modula za izvedbo FCA analize v poglavju 4.3.8 Tehnika definicije pripadnosti Pn 

značilnim skupinam (in topike skupin). 

Priporočljiva je koncentracija ključnih fraz, ki ne presega določenega deleža sporočila. 

Normativ za oblikovanje sporočil za SEO-SEM je 7–12-odstotna koncentracija ključnih 

besed v sporočilnosti. Kako tak normativ variira, je odvisno od cilja.  
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1.20 Analiza tokov informacije  

V nadaljevanju ponujamo procesno shemo poteka analitičnih postopkov.  

Graf 3.3 Implicitni model analiziranja lokacije  

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2015) 

Shema kaže nastajanje sledi, kar opazujemo s čustveno analizo in z analiziranjem grafa. V 

CTA akciji vodimo sledi na udejanjanje (angl. Opt-in) na odlagališče (angl. Landing page). 

Opazovano udejanjanje merimo s PCA in LDA. Za meritve nagnjenosti in značilnosti, ki 

jih povezujemo z relevanco in s konvergentnostjo An do Pn z izidi kvantitativnih metod 

analize.  

1.21 Kvantitativna analiza  
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Kvantitativni analitični postopek dokazovanja nagnjenosti smo povezali z iskanjem 

lastnega vektorja in obstoja značilnih skupin, uspešnostjo razvrščanja An v skupine Pn ter 

ANOVA/MANOVA analizo. Lastni vektor v doktorski disertaciji merimo z metodo glavne 

komponente (PCA), potrditev uspešnosti razvrščanja SSt=SSb+SSw+err pa merimo na 

vsaki skupini An, kar izvajamo z linearno diskriminantno analizo (LDA) in 

ANOVA/MANOVA postopkom. Vsako analitično fazo ocenimo s statistično značilnostjo 

(p).  

 

1.21.1 Vodenje evidence zbiranja podatkov, njihova analiza in podajanje izida meritve  

Evidenca zbiranja podatkov je podprta s podatkovno bazo, zgrajeno na aplikaciji 

Filemaker Pro v.12. Objektno orientirana programabilnost in visoko strukturirane 

relacijske podatkovne baze Filemaker omogočajo robustno obdelavo podatkov. 

Kvantitativno statistično analizo smo delno izvajali z aplikacijo “R” in aplikacijo “SPSS”. 

 

1.22 Projekcija odgovora na raziskovalno vprašanje 

Odgovor za raziskovalno vprašanje je sestavljen iz dveh trditev: 

- potrditve značilnosti in 

- potrditve nagnjenosti An=Pn. 

Učinek PSG in nagnjenosti je utemeljen na primerjavi napovedovalnega, induktivnega (lat. 

apriori) postopka in postopka izida, dedukcije (lat. aposteriori) nagnjenosti (A2P). Če je 

privlačnost (nagnjenost) skladna z inferenčno stopnjo, kot sledi:  

[p]= | !!!"#"$%"&'()*"č!" |
| !!!"#$%&' |

 → [p] > 50% (+/- 2,5%)  

(2,5 % je statistično značilni nivo α=0,05) in je napovedna moč modela večja od naključja, 

potem je izid SSt: 

SSt=SSw+SSb+e ; ||SSw||<1 ||SSb||>0, ||e||>0 

že tudi potrditev raziskovalnega vprašanja. 
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4.  EMPIRIČNI POSTOPEK RAZISKAVE  

 
Empirični postopek je utemeljen na Teoretičnem modelu promocijskih ukrepov kot 

algoritmu, s katerim analiziramo lokacijo in posameznika. Postopek smo utemeljili na 

propozicijskih izpeljavah, ki smo jih izpeljali v teoretičnem modelu promocijskih ukrepov 

in na osnovi katerih smo o oblikovali algoritem raziskovalne metode.  

V postopku oblikovanja tako teoretične kot empirične rešitve smo skušali odgovoriti na 

raziskovalno vprašanje: “Ali lahko z uporabo opisa sončnega znamenja posameznika, za 

katerega velja, da so atributi, s katerimi so opisane lastnosti posameznika, značilni za 

sončnoznamenjske skupine, izboljšamo promocijske ukrepe tako, da z uporabo atributov 

teh značilnih skupin opišemo posameznika in produkt, med njima pa se zaradi uporabe 

značilnih atributov vzpostavi relacija semantične podobnosti, kar lahko opišemo s 

privlačnostjo, ki se pri posamezniku razvije do izdelka?” 

Kratka ponovitev teoretičnega algoritma: Dialog med osebami, ki se pojavljajo v procesu 

relacije, je zgrajen na atributih, s katerimi sončnoznamenjska paradigma opisuje značilnost 

posameznikov. Uporaba značilnih atributov v Tabeli 2.3 Zaloga vrednosti An: tabela 

naborov atributov za sončna znamenja od A1 do A12 za dialog v SM sproža povratne 

informacije. Input informacije o produktu s sporočilom o produktu, ki smo ga opisali s 

tipičnimi značilnimi atributi posameznika, je akcija, ki ji sledi odziv posameznika, ki ga 

produkt privlači. Produkt je opisan z enakimi atributi kot posamezniki, pripadniki značilnih 

skupin. Postopek je utemeljen na ideji, da je mogoče z ustrezno izbiro opisa produkta 

motivirati posameznika, da se bo za produkt odločil zgolj na osnovi značilnih An atributov, 

s katerimi bomo opisali produkt. Če so opisi produkta semantično skladni s predstavnostjo 

posameznika o produktih, po PSG semantičnost izvira iz skupnega nabora, ki je značilen 

za atribute značilnih skupin An. Pričakujemo, da se bo posameznik, ki opazi semantično 

skladnost opisanega produkta, odločil zanj zato, ker mu je opis semantično bližji od opisov 

produktov, ki niso povezani z njegovimi osebnimi lastnostmi ali vedenjem.  
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Dialog med obema objektoma (produkt, posameznik) smo utemeljili na ontologiji 

podobnosti atributov. Opis posameznika smo utemeljili na štirih dejavnikih, s katerimi so 

opisani posamezniki v profilu posameznika (Δ, Γ, Σ, ΨAn). Podatke o sodelujočih smo 

zbirali kot udejanjene sledi iz pogovorov (vzpostavljanja dialoga) na družbenih omrežjih 

(SM). Ti dejavniki so:  

1. demografski (Δ),  

2. geografski (Γ),  

3. sociografski (Σ),  

4. psihografski (ΨAn).  

Slednji so eksplicitirani v parametrične oblike. Dejavnike smo porazdelili na 

šestparametrični model posameznika (angl. Buyer persona), opisan z nominalnimi 

spremenljivkami, in smo ga podali v Tabeli 4.1 Modul udejanjenih sledi (angl. Opt-in 

form), kot sledi v nadaljevanju: 

1. dve demografski nominalni spremenljivki (spol (Δs), starost (Δst)),  

2. ena geografska spremenljivka (geosredina (Γs)),  

3. dve sociografski nominalni spremenljivki (izobrazba (Σi), družinski graf (Σdg)), 

4. ena psihografska nominalna spremenljivka (rojstni datum (ΨAn)). 

Nominalne spremenljivke, ki oblikujejo profil posameznika, smo ordinalizirali in jih 

kvantitativno analizirali, za kar smo uporabili metodo glavne komponente (PCA) in 

linearno diskriminantno analizo (LDA). Prispevki vsakega od dejavnikov in postopki 

analize linearnih modelov so podani v poglavju 5.2 Izid analize.  

 

1.23 Cilji empirične raziskave  

V zasnovi teoretičnega algoritma je posameznik opisan z demografskim, geografskim, s 

sociografskim in psihografskim dejavnikom, ki se v procesu dialoga v SM vede značilno. 

Funkcionalna težava lokacije je “nečista”, s šumom obremenjena lokacija. Posameznik, 

katerega vedenje opazujemo na taki lokaciji, se ne vede popolnoma značilno in skladno s 

sončnoznamenjskimi opisi. Posledično tej trditvi je učinek lokacije na posameznika 

ekstrinzičen. Intrinzične komponente se z ekstrinzičnimi, s katerimi opišemo vedenje 
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posameznika, prepletajo v procesu dialoga in izkazujejo vedenje, ki se razlikuje od 

značilno “predpisanega” z atributi sončnega znamenja.  

Cilj analize je pridobiti podatke o značilnosti vsake od 12 skupin in pridobljeno znanje o 

značilnosti uporabiti za oblikovanje nagnjenosti, ki se pojavi med An in Pn, zasnovano na 

semantičnosti. Objekti so v danem primeru razvrščeni kot An (posameznik) in Pn 

(produkt). Produkt je lahko materialni ali nematerialni predmet, storitev ali prireditev.  

 

1.23.1 Definicija dejavnikov in inferenca, opisana z lastnimi vektorji 

Imamo nabor atributov, sestavljen iz (An,Pn)∈{γ,ψ,α,κ}, kot ga podajamo v teoretičnem 

delu doktorske disertacije, podanem v Tabeli 2.3 Zaloga vrednosti An: tabela naborov 

atributov za sončna znamenja od A1 do A12.  

Meritev je z namenom primerjave med klasično segmentacijo in segmentacijo po 

psihografskih značilnostih razdeljena na dva dela, ki ju primerjamo. Če imamo: 

- prvi model, ki ga sestavljajo Δs, Δst, Γs, Σdg, Σi, in 

- drugi model, ki ga sestavljajo ΨAn, 

nas zanima: 

1. Ali med psihografskim dejavnikom (ΨAn), ki je utemeljen na sončnoznamenjski 

paradigmi in za katerega potrebujemo zgolj podatek o rojstnem datumu, konvergira 

z opisom Pn, ki je sestavljen iz enakih ali podobnih semantičnih atributov?  

2. Ali model psihografskega opisa posameznika lahko nadomesti natančnost zadetka v 

primerjavi z modelom, s katerim smo posameznika opisali z demografskim, 

geografskim in s psihografskim dejavnikom?  

3. Kateri od obeh modelov je natančnejši pri opisu konvergence med An in Pn v 

zadetkih A2P oziroma ali med njima obstaja razlika v natančnosti napovedovanja? 

4. Ali je opis {Δ, Γ, Σ,ΨAn} ∈An ({α,γ,ψ,κ}∈Pn)]) primerljiv? 

Oblikovali smo različne modele, ki jih sestavljajo različni parametrični kompleksi 

štirifaktorskega modela. Čeprav je cilj doktorske disertacije analiza učinkovitosti metode 

PSG in preverjanje delovanja le psihografskega dejavnika, se ponuja priložnost za analizo 
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štirifaktorskega modela, po katerem lahko bolje prepoznavamo delovanje psihografskega 

dejavnika158.  

Bistveno za razumevanje celotne problematike doktorske disertacije je, da je 

sončnoznamenjska paradigma skupek značilno razporejenih opisov in nabor atributov, ki 

opisujejo psihografski dejavnik kompleksnega intrinzično-ekstrinzičnega modela vedenja 

posameznika, na katerega vplivajo pridobljene lastnosti, kot so vzgoja, izobrazba, lokacija, 

delovno mesto, geolokacija, politični dejavniki ter situacije, v katerih posameznik sprejema 

odločitve, kot so valenčna stanja.  

Iz navedenega razloga smo model oblikovali večfaktorsko.  

V nadaljevanju opazujemo konvergentnost izida nagnjenosti. Dihotomija inference izida 

privlačnosti (nagnjenosti), kot smo jo definirali v teoretičnem algoritmu, pomeni, da je 0 

zgrešeni cilj, 1 pa zadeti cilj in je obenem tudi definicija konvergence;  

(An�Pn) à An∪Pn = ||T||�||F|| (An in Pn nakazujeta izid konvergence dihotomo). 

Konvergentnost modela med psihografskim profilom posameznika in profilom produkta 

smo merili kvantitativno. Konvergentnost A2P je opisana z izidom korelacijskega 

koeficienta in z modelom Pn2, ki je opisan z naborom glavnih komponent, ki so še 

minimalni nabor, s katerim pridobimo zadovoljive in statistično značilne rezultate 

povezovanja faktorjev.  

 

1.23.2 Projekcija izida nagnjenosti z delovanjem motivatorjev  

V teoretičnem delu doktorske disertacije smo se soočili s pomenom štirih motivatorjev. 

Vzorec semantičnih smislov, povezanih z motivatorji, je podan v nadaljevanju. V 

nadaljevanju ponujamo vzorec analitičnega postopka, kot sledi iz vzorca za A2: 

1. Eksistencialni motivator (je nematerialna oblika motivacije, s katero metafizično 

opišemo relacijo med dvema objektoma oz. relacijo, s katero je opisan vidik 

življenja v nematerialnem svetu (za posameznika iz značilne skupine A02)): 

                                                
158 Psihografski faktor smo definirali kot intrinzično-ekstrinzični model. Parcialno so torej v takem 
modelu že nakazane relacije med prirojenimi in pridobljenimi lastnostmi posameznika.  
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a. γ jaz imam, 

b. ψ stabilnost, 

c. α materialne dobrine,  

d. κ zanesljivost, varnost. 

2. Lukrativni motivator (je materializirana oblika eksistencialnega motivatorja) (A02): 

a. γ jaz imam (pomeni tako eksistencialni kot lukrativni motivator),  

b. ψ stabilnost, pojasnjena z urejenimi naložbami ali s premoženjem, 

c. α materialne dobrine v obliki premoženja (hiša, naložbe z nizko 

volatilnostjo, bančni račun), 

d. κ konservativnost, zanesljivost in vztrajnost, pohlepnost. 

3. Pasionalni motivator (je nematerializirana, metafizična oblika fenomena, kjer se 

eksistenca ločuje od bistva v definiciji odnosa med subjektom in fenomenom, kot je 

na primer ljubezensko razmerje, ki ne zajema materialne oblike reprodukcije z 

občevanjem, na primer (A02): 

a. γ jaz imam pomeni v pasionalnem pomenu semantično povezavo z enim 

posameznikom (sledi tudi iz (κ) konservativnosti, družinskosti, stabilnosti). 

Ker je pasionalnost vezana na metafizične oblike relacij (platonska 

ljubezen), predstavlja reproduktivni motivator relacijo med metafizično in 

fizično ljubeznijo, 

b. ψ stabilnost pri obravnavi enega samega partnerja, brez volatilnih ali 

konfliktnih relacij, 

c. α vrednost ali sposobnosti videnja fenomena, 

d. κ čutnost, prisrčnost, naklonjenost, posestniški nagib. 

4. Reproduktivni motivator (je materializirana oblika pasionalnega motivatorja. 

Koncept definicije je osredotočen na materializirano obliko fenomena, kot je na 

primer fizična reprodukcija z naravnim postopkom produkcije – razmnoževanje 

vrst z občevanjem, na primer (A02): 

a. γ jaz imam je v tem pomenu povezana s (κ) – zanesljivost, varnost, 

praktičnost – in ponuja garancijo za preživetje. Reproduktivni motivator je 

neposredno aktualizacija garancije eksistencialnega motivatorja. 

Reproduktivni motivator nakazuje garancijo za ohranitev vrste in eksistence,  

b. ψ stabilnost, gotovost, 
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c. α vrednost ali sposobnost. Bikova (A2) relacija (semiotično je Bik tudi 

simbol osemenjevanja iz grške mitologije) je reproduktivni in pasionalni 

motivator izjemnega pomena, 

d. κ družinskost. 

 

Na enak način smo analizirali tudi ostale An. V teoretičnem modeliranju smo iz analize 

izločili reprodukcijski motivator. Mislimo, da testiranje tudi tega motivatorja ne bi izdatno 

izboljšalo izidov epistemologije doktorske disertacije oziroma poznavanja nagnjenosti in 

konvergence (An�Pn) à An∪Pn. 

 

1.23.3 Postopek preverjanja privlačnosti in nabor merjenih parametrov 

Psihografski profil je opisan z naborom atributov sončnega znamenja, ki smo ga primerjali 

z opisom produkta tako, da smo izmerili končni odziv posameznika na opis produkta, kot 

sledi iz primera: 

- Merimo aktivno udejstvovanje posameznika in izmerimo število všečkov ter 

ocenimo izid pravilnih in nepravilnih klasifikacij v značilne skupine, skladno z 

A2P trditvijo. 

Udejstvovanje, ki je povezano s številom všečkov, je razdeljeno na merjenje števila 

pravilnih všečkov in konkretno pomeni zadetek, ki je relevanten z definicijo vnaprejšnje 

trditve, kot je definirana po PSG z izidom A2P (zadetek je konvergenten oziroma 

dihotomo izražen z 1, ko se je udejanjila sled, skladno s trditvijo, da nagnjenost izvira iz 

semantične skladnosti med posameznikom in produktom). Identifikacija nepravilnih 

všečkov pomeni, da zadetek ni konvergenten (dihotomo je izražen z 0).  

Nabor dejavnikov posameznika (Δ, Γ, Σ, ΨAn) smo merili po postopku, ki je naveden v 

poglavju zbiranja podatkov v nadaljevanju empiričnega dela doktorske disertacije. V 

procesu analize vedenja imamo zato pripravljene tri faze:  

1. pridobivanje produktov in izdelava sporočila na osnovi FCA (kot je podana v 

teoretični rešitvi težave), 
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2. implementacija sporočila na lokacijo in pridobitev odziva na sporočilo,  

3. analiza informacije po postopkih, s katerimi merimo konvergenco159. 

Iz navedenih postopkov nato izdelamo končni izid povezanosti An in Pn. 

Za prenos informacije moramo izbrati ustrezno lokacijo, pri čemer je najbolj logična izbira 

med promocijskimi ukrepi, izpeljanimi na lokaciji SM (SMM) Facebook. Za Facebook je 

značilno, da se posamezniki v osebnem profilu identificirajo s podatki, med katerimi je 

najpomembnejši za analizo An rojstni datum, kot osnova za definicijo značilne skupine, na 

katerem je utemeljena celotna sončnoznamenjska ciklična časovna vrsta. Brez tega podatka 

analize ni mogoče izvajati. Upoštevali smo dilemo, da datum rojstva, naveden na Facebook 

profilu posameznika, ni resničen, zato smo uvedli preverjevalne metode, po katerih smo 

pridobili osebne podatke o datumu rojstva in ostale podatke o posameznikih na bolj 

relevanten način; s potrditvijo natančnosti informacije z udejanjeno sledjo (oddajo 

podatkov na odložišču (angl. Opt-in form)) s pomočjo klica k akciji (CTA). Na enak način 

smo analizirali faktorske komponente profila posameznika: demografskega (Δ), 

geografskega (Γ), sociografskega (Σ) in psihografskega (ΨAn). Tudi v tem primeru 

dopuščamo možnosti, da osebni podatki niso resnični, saj nimamo zagotovila, da so se 

posamezniki, ki so participirali v analizi, identificirali z resničnimi podatki (na primer s 

spolom, z lokacijo, z izobrazbo, z družinskim statusom itn.). Na virtualni lokaciji je 

tovrstna pomanjkljivost možna.  

1.23.4 Metodologija zasnove analize  

Postopek smo zasnovali na invazivni analizi.  

V nadaljevanju podajamo postopek, po katerem smo opazovali invazivni tok informacij, za 

katerega velja, da na vedenje vplivamo z aktivnostmi in merimo njihovo odzivnost. 

Ker vsak od motivatorjev (lukrativni, pasionalni, eksistencialni in reproduktivni) spodbuja 

odzivnost, ki je tipična za vsakega od profilov produktov in sodelujočih, smo oblikovali 

ustrezno metodologijo pridobivanja nabora produktov, ki ustrezajo topiki motivacije. 

                                                
159 Konvergenca je danem primeru identificirana z natančnostjo zadetka. Čim višja je konvergenca 
(korelacija), tem večja je verjetnost izboljšanja zadetka. Čim višja je konvergenca, tem večja je 
verjetnost, da bomo na relaciji med posameznikom in produktom zaznali nagnjenost. Nagnjenost 
povečuje verjetnost, da bo produkt privlačen za individuuma, posameznika (angl. buyer persona).  
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Nabor informacij, implementacija in zbiranje informacij je zato potekalo na lokaciji, ki 

smo jo definirali z ustrezno topiko in populacijo delujočih opazovali v topikah skupin 

Facebooka.  

 

1.23.5 Definicija lokacije in značilnosti dialoga  

V postopku analize smo upoštevali, da splošna kultura posameznikov omrežja Facebook 

obseg in tip sporočanja sprejema različno, zato smo metodologijo sporočanja ustrezno 

prilagajali posameznikom lokacije. Konkretno to pomeni, da se na obsežna tekstovna 

sporočila odziva le manjši delež sodelujočih oziroma bo osip števila posameznikov 

(posameznikov, ki sodelujejo v dialogu) v dialogu sorazmeren z obsegom in s konotacijsko 

vrednostjo sporočila. V teoretičnem delu smo navedeni problem opisali kot vpliv in 

asortativnost.  

Posebnost dialoga sodelujočih na lokaciji je čas opazovanja sporočila. Za sodelujoče na 

družbenih omrežjih je značilno “opazovanje”, ne pa tudi “registriranje” sporočila, ki ga 

raziskovalci identificirajo kot površni pregled ali posnetek (angl. skimming) (Hubspot, 

2014), in je način, po katerem posameznik družbenega omrežja za branje sporočila porabi 

zelo kratek čas. Metoda dialoga s posameznikom, za katerega je značilen površni pregled, 

zahteva oblikovanje konciznega sporočila o produktu. Informacija, s katero definiramo 

semantični pomen sporočila za vsak tipičen produkt Pn, mora biti zato čim krajša in 

denotativno in konotativno uravnotežena. Omenili smo problematiko lapidarnosti 

(jedrnatosti) in koncentracije ključnih besed. Zaradi učinka površnega pregleda smo 

oblikovali sporočila z jedrnatimi opisi160, ki je nujno potrebna zaradi navad, ki jih 

posamezniki lokacije največkrat izberejo za lastni način pregledovanja lokacije (na primer 

časovnice (angl. Timeline)).  

Ustvarjali in opazovali smo odziv na semantično najbolj denotativna (pomensko 

materializirana) in najbolj konotativna (metaforično definirana) sporočila. Jedrnatost je 

lahko latentno semantična oziroma je lahko metaforična. Ekspresivnost v zelo kratkih 

sporočilih lahko ponuja ustrezen (pomensko jasen) stavek, skladno oblikovan z značilno 

                                                
160 Izraz jedrnatost smo uporabili za poudarek kratkosti in zgoščenosti oblike in smisla sporočila. 
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kombinacijo (AP.VP). NPà S in jasno ekspresivnostjo, ki pa ima denotativno in 

konotativno dve semiotični obliki: zavajajočo in resnično ter kognitivno in afektno obliko, 

s katero se prenaša informacijo z NL na lokaciji.  

||S|| je absolutna ekspresivnost sporočila, kar pomeni, da ne vsebuje latentne semantične 

denotacijske in kontacijske vrednosti in ne spreminja valenčnih stanj v posameznikovih 

sporočilih. Dopuščamo sicer možnost, da delež napake v izidu konvergentnosti A2P 

pripada vplivu NL z latentno semantičnostjo. 

Kriterij oblikovanja sporočila je prilagojen trem pogojem, s katerimi smo oblikovali 

sporočila:  

1. ekspresivna moč, 

2. uravnoteženost denotacijsko-konotacijske vrednosti,  

3. izid odzivnosti posameznika zaradi kognitivno-afektne forme in valenčnih stanj,  

4. dolžina sporočila. 

V procesu invazivne analize smo analizirali tri motivatorje in opazovali odziv sodelujočih 

na aktivnosti tako, da smo s sporočilom na specifično temo v skupinah na Facebooku 

sprožili odziv in merili odzivnost sodelujočih na sporočilo s štetjem všečkov. Invazivni del 

zato sloni izključno na merjenju števila všečkov na poslano sporočilo na lokacijo. 

 

 

 

1.24 Algoritem izvedbe empirične analize  

Empirični del analize smo izvedli po teoretično profiliranem algoritmu. Kratka definicija 

algoritma je povezana s postopkom, kot sledi na DFD diagramu v nadaljevanju – Graf 5 

Algoritem izvedbe empirične analize.  
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Graf 4.1 Algoritem izvedbe empirične analize  

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2015) 

Proces empiričnega dela doktorske disertacije se začenja z razvojem omrežja in določitvijo 

produkta, ki ga bomo promovirali. Razvoj omrežja je progresiven in poteka tudi med 

izvajanjem SMM. Sledi izdelava sporočila, ki je značilno oblikovana iz nabora atributov 

An. Sporočila odlagamo na lokacijo skupin kot sporočilo, ki ga pošilja Pn (opis Pn je 

sporočilo, ki jo kot informacijo oddajamo posameznikom Facebook lokacije). Lokacija je 

sestavljena iz Web 2.0 in Web 1.0, kjer lokacijo Web 2.0 v doktorski disertaciji opisuje 

omrežje Facebook, Web 1.0 pa spletna stran. Spletna stran je namenjena izboljšanju 

dialoga s sledmi in služi za odložišče (angl. Landing Page). Vzpostavljaje dialoga med 

sodelujočimi v SM poteka tako, da sporočilo širimo in prepošiljamo med omrežji 
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(osemenjevalno) in med Web 1.0 in Web 2.0 161  s ponovnim ciljanjem (angl. 

retargetingom) na Web 1.0 ali Web 2.0. Ko je dovolj iteracij, da se sproži širjenje 

informacije o produktu z ustrezno intenziteto, ki jo ustvarja ekspresivnost (S) sporočila, in 

je sprejemanje in razumevanje informacije po oceni promotorja tolikšna, da ponuja 

priložnost za zaključevanje SMM, sproži promotor proces klica k akciji CTA in vodi 

ustvarjene sledi na odložišče, na katerem se nahaja obrazec preoblikovanih sledi (angl. 

Opt-in form). Podatke za opis udejanjenih, preoblikovanih sledi, na osnovi katerih 

promotor izdela profil posameznika, nato analizira z ustreznimi postopki.  

Število všečkov vnašamo v podatkovno bazo in nato izvajamo kvantitativno analizo izidov 

rezultatov. Povprečje zadetka je opisano kot povprečje zadetkov za vse An v naboru 

sončnoznamenjske paradigme.  

 

1.24.1 Časovni potek analize  

Izid odzivnosti je podrejen izidu fenomena, ki je udejanjen v zaključku časovnega intervala 

(npr. odločitev ali vedenje sta posledica kognitivnih kapacitet, ki so vezane na akumulacijo 

znanja posameznika). Vedenje se spreminja glede na zalogo znanja, ki ga posameznik uspe 

akumulirati v določenem času. Posameznik 162  je pripravljen sprejemati kakršnokoli 

sporočilo o blagovni znamki, tudi če ni značilno semantično skladno z atributi 

posameznikovega An. S tem namenom smo definirali časovno omejen proces SMM, ki je 

trajal 4,5 tedna. V navedenem obdobju smo opazovali 5 skupin produktov. Vsaka od 

skupin je bila definirana s specifičnimi temami. 

 

1.24.2 Izbira topike sporočila in oblikovanje skupin na lokaciji Facebook 

Zaporedje poteka analize podajamo v nadaljevanju v obliki preprostega izida, ki vključuje 

zaporedja aktivnosti na Grafu 6 Zaporedja izbire topik, produktov in zaporedje dialoga. 

Najprej smo izbrali tematiko (topiko), nato smo oblikovali sporočilo, posledično se je v 

določenem času oblikoval odziv posameznika.  
                                                
161 Web 1.0 je klasični internet, Web 2.0 so družbena omrežja. 
162 Prepoznavnost vedenjskih lastnosti posameznika.  
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Graf 4.2 Zaporedja izbire topik, produktov in zaporedje dialoga 

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2015) 

Opisano zaporedje predstavlja časovnico analiziranja lokacije. Produkt, ki je opisan 

skladno z navodili iz prejšnjih poglavij, v tem primeru izvira iz vnaprej definiranih tematik 

(topik), ki smo jih obravnavali kot del lokacije in so podmnožica Facebooka. Lokacija 

topik je konstruirana kot Facebook skupina, ki vsebujejo tipično temo in je ontološki 

objekt (produkt), opisan s semantičnimi primitivi, značilnimi za značilno skupino An. 

Semantični primitivi lokacije tematik so opisani kot objekti (G, M, I). Iz navedene logike 

izhaja, da sta objekta povezana v relaciji A2P na sledeč način:  

- Objekt 1 (semantični primitiv An), identificiran s formalnim konceptom (G1, M1, 

I1). 

- Objekt 2 (semantični primitiv P), identificiran s formalnim konceptom (G2, M2, I2). 

Logični izid ontološke relacije med objektom 1 (An) in objektom 2 (Pn) je konceptna 

mreža, ki pojasnjuje izid A2P: 

[({α,γ,ψ,κ}∈An) ∪ ({α,γ,ψ,κ}∈P)] →A2P   (I) 

in 

||A2P||=T↔[((γ∧ψ∧α∧κ)∈AnN)∨((γ∨ψ∨α∨κ)∈AnN)]≅[((γ∧ψ∧α∧κ)∈P) 

∨((γ∨ψ∨α∨κ)∈P)] (II) 

 

TOPIKA	

PRODUKT	

POSAMEZNIK	

SMM	



Prijon, Egon. 2016. “PSG (Psiho-Socialni Genom) – Sončno znamenje natalnega 
horoskopa kot podlaga za promocijo v virtualnih omrežjih.” Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 

 185 

- ekspresivnost nakazane relacije (S) za An U Pn (A2P), A2P je privlačnost, ki jo 

nakazuje unija An in P, 

- glagolska in samostalniška frazna komponenta (VP)∧(NP) za An,  

- glagolska in samostalniška frazna komponenta (VP)∧(NP) za Pn,  

- {α, γ, ψ, κ} atributi (denotacijsko-konotacijske) za značilne skupine in produkta, ki 

so semantično skladni. Relacija (semantični značilni nabori izrazov, ki pripadajo 

opisu nakazane nagnjenosti) A2P je nagnjenost, ki jo nakazuje unija An in Pn. 

Rezultat izida (S) je pojasnjen z unijo atributov An in Pn (I) in je resničen (T), če velja, da 

je nabor VP (γ) in AP (ψ∧α∧κ) za An enak ali približno enak za VP (γ) in AP 

(ψ∧α∧κ) za P (II).  

||(S)||=T↔ [((VP)∧(NP)∧(AP)∈AnN)∨((VP)∨(NP)∨(AP)∈AnN)] ≅	

[((VP)∧(NP)∧(AP)∈P)∨((VP)∨(NP)∨(AP)∈P)] (III) 

Iz propozicije (III) sledi, da je pričakovana odzivnost lahko visoka ali nizka in zavisi od 

ustrezne izbire in moči posamezne frazne komponente. 

Konotacijsko najnižja stopnja sporočila, vloženega na lokacijo SM, lahko sproži visoko 

odzivnost, ne pa tudi nujno. Kripkejeva (1963) modalna logika napoveduje tak možen izid. 

 

1.24.3 Praktična izvedba promocijskih ukrepov na družbenih omrežjih (SMM) 

Za SM velja, da sodelujočih v omrežjih ne smemo “obremenjevati” s sporočili (Hubspot, 

2014), zato je potrebno pripraviti minimalno “doziranje” sporočil. Minimalno po mnenju 

raziskovalcev praviloma dosega boljše odzive kot sporočila, ki so vsiljiva ali nadležna 

(Hubspot, 2014). V skupinah smo pripravili program doziranja sporočil, ki ni presegal 6 

sporočil dnevno163, definirali smo tudi ure, ko je odzivnost najboljša. Tako so bila 

                                                
163  Skupina Hubspot (2014) je mnenja, da je pretiravanje s sporočili povod za ignoriranje 
pošiljatelja s strani poslušalcev (sodelujočih v diskusiji), zato smo planirali po 4 sporočila dnevno 
za vsako omrežje. Sporočila smo razporejali tako, da smo informacijo vlagali v omrežja na vsake 
2–4 ure po eno sporočilo, s čimer smo se želeli izogniti razsledilnosti (angl. unfollowing).  
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sporočila poslana na lokacijo z 2-urnim zamikom od 8.00–10.00, 10.00–12.00, 14.00–

16.00 in 16.00–18.00.  

 

Prikaz praktične izvedbe SMM: 

1. Izberemo produkt.  

2. Izberemo sporočilo. 

3. Definiramo uro implementacije na družbeno omrežje.  

4. Poberemo podatke o izidu analize (preštejemo všečke). 

5. Vnesemo v podatkovno bazo izid števila všečkov za vsako oddano sporočilo.  

V nadaljevanju je grafično opisan zgornji postopek prikaza praktične izvedbe SMM.  

Graf 4.3 Praktična izvedba kampanje (DFD SMM)  

 

Vir: Prijon, lastni vir (2015) 

 

Sporočila smo ustrezno kodirali in vodili dnevnik SMM, kot ga podajamo v nadaljevanju: 
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Slika 4.1 Modul za nadzor poteka SMM za omrežje Facebook 

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2015) 
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1.24.4 Definicija topik na osnovi učinka motivatorjev  

Skladno s teoretičnim konceptom smo preverjali skupine motivatorjev. Oglasi, ki smo jih 

uporabili na lokaciji, vsebujejo motivacijski naboj. V postopku izdelave teoretičnega 

algoritma smo oblikovali projekcijo izida učinka motivatorjev, ki jih uvrščamo v štiri 

skupine: 

a) eksistencialni,  

b) lukrativni, 

c) pasionalni, 

d) reprodukcijski. 

Vsakemu od oglasov smo analizirali učinek odzivnosti aktivno sodelujočih v skupini. Iz 

rezultata odzivnosti smo dobili nabore vedenja, ki so značilni za skupine (glede na topike). 

Uporabili smo tri skupine sporočil, ki smo jim definirali status vpliva motivatorja: 

- skupina A za eksistencialni,  

- skupine B, C, D za pasionalni in  

- skupina E za lukrativni motivator. 

 

1.24.5 Analiza pričakovani težav v postopku analiziranja lokacije  

Analiza problematik, ki bi se lahko pojavile v postopku, je podana v nadaljevanju. 

Oblikovali smo nabor pričakovanih problematik. Iz kompleksnosti lokacije, ki jo definirajo 

(Δ, Γ, Σ, Ψ) parametri, izvirajo sledeče omejitve PSG in algoritma:  

- Udejstvovanje na lokaciji in merjenje števila komentarjev: 

o Upadanje zanimanja za dialog in sodelovanje.  

- Responzivnost, merjena s številom všečkov in komentarjev: 

o Nizka pripravljenost za komentiranje.  

o Majhna odzivnost na CTA. 

- Polarizacija interesa – nepripravljenost za udejstvovanje na lokaciji: 

o pozitivni/negativni odziv,  

o nevtralni odziv (opazovanje). 

- Težave v postopku analize A2P, ki izvirajo iz nizke odzivnosti na sporočilo.  
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- Odzivnost na izključno sintaktično sporočilo164. 

- Semantična skladnost opisa sporočila in slike, ki spremlja sporočila. 

- Vpliv motivatorjev:  

o eksistencialni,  

o lukrativni,  

o pasionalni.  

 

1.24.6 Argument odzivnosti posameznikov na informacijo na lokaciji 

Prejemnik informacije je posameznik, ki se odziva na vsako sporočilo, in ne gre za vzorec, 

s katerim bi lahko potrdili značilnost. Odzivanje na vsako sporočilo lahko pomeni tudi, da 

metodologija SMM ni ustrezno oblikovana, da so motivatorji preveč vplivni in (ΨAn) ne 

identificira posameznika z ustreznimi parametri. Odzivanje na vsako sporočilo je lahko 

tudi povezano z avtoriteto (angl. influence), ki jo ima oddajnik informacije na posameznika, 

močno blagovno znamko itn. Obstaja množica argumentov, ki nam pojasni, da je popolna 

odzivnost na vir informacije oblikovana iz prepletenih faktorjev, ki vplivajo na izid 

vedenja.  

Odzivnost na vsako sporočilo pomeni lahko nenazadnje tudi, da PSG ni učinkovita metoda 

promocijskih ukrepov. 

Na enak način lahko interpretiramo izid, ki se ne izide v značilnosti. Če se posamezniki, ki 

uporabljajo lokacijo in jim pošiljamo informacijo o produktu, ne odzivajo skladno s 

pričakovano značilno odzivnostjo, je razlog za tako odzivnost mogoče identificirati z 

modalno logiko (Kripke, 1963).  

V teoretičnem delu smo jih opazovali v poglavjih o psihologiji, sociologiji, odklonih in 

metafizično še nepojasnjenih razlogih, ki so dejavniki, s katerimi lokacija vpliva na 

odločanje posameznika.  

 

1.25 Vzorčenje  

                                                
164 Odzivnost na meme multipredstavnostno sporočilo je večja od sintaktičnega sporočila.  
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Izvedli smo postopek vzorčenja, ki je sestavljen iz različnih naborov sodelujočih. Namen 

te diferenciacije je opazovanje vedenja za večji vzorec, od katerega je delež sodeloval tudi 

v invazivni analizi, kar poveča znanje o vedenju sodelujočih in na splošno izboljša meritev. 

Razlog za tako odločitev je povečanje razpršenosti vzorca in povečanje zanesljivosti – 

večja, kot je, bolj je razpršena. To razpršenost podatkov smo v analitičnem postopku merili 

z Durbin-Watsonovo metodo analize avtoreference.  

 

1.25.1 Nabor podatkov 

Analizo lokacije smo oblikovali na osnovi začetnega izbora profilov, ki smo ga pridobili 

tako, da smo za vsakega od An; n∈{1…12} v naboru pridobili najmanj po en An. Za 

vsako od značilnih znamenj smo oblikovali po najmanj eno sporočilo in ga najmanj enkrat 

poslali v vsaj eno od skupin. V skupine, ki so oblikovane po tematikah, nismo oddajali 

sporočil, ki niso relevantna za topiko. Nabor podatkov o sodelujočih pa smo izbrali tako, 

da je sestavljen iz (Δ, Γ, Σ, ΨAn) dejavnikov. Začetni nabor se je med postopkom 

analiziranja povečeval in zmanjševal. Nabor posameznikov smo ohranjali konstantno 

diferenciran tako, da je v naboru analiziranih An bil zastopan najmanj po en predstavnik 

značilne skupine. V procesu analiziranja se je vzorec spreminjal. Za končno analizo A2P 

smo uporabili samo in izključno aktivne sodelujoče, ki so se najmanj enkrat odzvali na 

sporočila165. Skladno z zahtevami statistične analize smo oblikovali nabor sodelujočih, 

odziv pa smo merili z všečkanjem. Odziv z všečkanjem, ki je skladen z An=Pn, pomeni 

pozitivni izid nagnjenosti ter konvergenco A2P, hkrati pa pomeni tudi, da se je nagnjenost 

pojavila med An in Pn po pričakovanem PSG algoritmu An=Pn. Sodelujoči, ki je oddal 

več kot en všeček in ga je večkrat oddal tudi neustreznemu semantičnemu modelu 

konceptne mreže An≠Pn, pomeni v Rogersovem modelu zvestega posameznika, ki 

ponavlja nakup, in ga definira kot lojalnost blagovni znamki166 z všečkanjem vsakega 

                                                
165 Podobno kot Sentic Net (2015) smo se osredotočali na ekspresivnost stavka, ki je vodil od 
sporočila do odziva. Odzivnost je po A2P teoretično povezana z značilnostjo oziroma jo sentiment 
analiza prikazuje kot modus ekspresivnosti dialoga, ki je značilen za skupine s podobnim 
idiolektom. 
166 Rogersov model podajamo v razširjeni obliki v teoretičnem modelu. 
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sporočila, tudi če sporočilo ni značilno. Tak posameznik potencialno poslabša rezultate 

izida analize. 

1.25.2 Izbor strukture sodelujočih  

V naboru sodelujočih smo potencialno pridobili najmanj po enega posameznika od 12 

možnih značilnih skupin. Definirali smo tudi, da se bo v procesu pogovora vzorec 

povečeval nenadzorovano, kar logično sledi promociji in lijačenju. Ker se število oglasov 

ne spreminja, je povečanje števila sodelujočih dovoljeno, saj ne vpliva na izid, ki bi bil 

podrejen manipulaciji s podatki ali bi lahko kakorkoli vplival na odločanje novih 

sodelujočih. Taka metoda je po našem mnenju dokaz o ustreznem načinu vzorčenja. 

Diverzifikacija, ki izvira iz vnaprej nepripravljenega vzorca, sicer potencialno lahko 

ustvari neustrezni vzorec, toda Durbin-Watsonov koeficient in graf razpršenosti v analizi 

podatkov napake kažeta, da se je vzorec ustrezno oblikoval. Ker upoštevamo, da ima 

nepravilni odgovor enako vrednost kot negativni, smo relevanco na izid privlačnosti merili 

dihotomo (0 = negativni/napačni odziv, 1 = pravilen odziv).  

  

1.25.3 Oblikovanje topik za skupine produktov 

Z oblikovanjem skupin smo pridobili pomembne informacije:  

- oblikovanje v skupine, ki jim logično pripadajo produkti in posledično tudi 

konceptno pripadajoče značilne skupine. Izid takega skupinjenja so konceptne 

mreže z An ∪ P (An in Pn opisani s skupnimi atributi {γ, ψ, α, κ+, κ-}), 

- projekcija semantično logične pripadnosti Pn ustreznemu An ali obratno sledi iz 

FCA, 

- možnost izvajanja meritve s standardiziranim etalonom, ki je zgrajen na osnovi 

atributov, ki so skupni An in Pn.  

Topike, ki so uporabljene v postopku SMM, so sledeče: 

- Skupina A – Topika: Zaposlitev (splošne značilnosti profila in testiranje 

delovanja eksistencialnega motivatorja). 
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- Skupini B in C – Topika: Potovanja (življenje, kultura, religija, znanost, šport, 

umetnost, prehrana) in testiranje delovanja pasionalnega motivatorja. 

o Topika: Zahodna obala ZDA, ki je obravnavana kot področje, v katerem 

opazujemo odzivnost, ki se navezuje na kraje, kulturo in družbeno 

ureditev.  

- Skupina D – Topika: Umetnost (lokacija, relacija) in Topika: Ekstravaganca in 

opulenca (posebne pijače, križarjenja, dragi in kakovostni hoteli visoke 

kategorije) ter testiranje delovanja pasionalnega motivatorja. V tem kompletu 

testiramo odziv sodelujočih na kulturni kapital posameznika. 

- Skupina E – Topika: Nagradna igra; potovanje.  

Informacija je poslana v skupine A, B, C, D in E po razvrstitvi, kot smo jo podali 

uvodoma167:  

- A 

o Topika: Iščem-nudim zaposlitev 

(https://www.facebook.com/groups/220852931372367/ ) 

- B, C, D 

o Topika: Japonska-Bonsai-Sushi-Onsen 

(https://www.facebook.com/groups/209180009427917/ ) 

o Topika: Jugozahod ZDA 

(https://www.facebook.com/groups/1017960588291189/ ) 

o Topika: Ekstravaganca in opulenca 

(https://www.facebook.com/groups/766612670150381/ ) 

o Topika: Umetnost, starine in Ekstravaganca, opulenca 

(https://www.facebook.com/groups/1077531345643272/ ) 

- E  

o Topika: Nagradna igra  

Namen sporočil glede na topiko, ki ji pripadajo skupine, je povečevanje interesa in 

odzivnost sodelujočih na sporočilo Pn168. 

                                                
167 V postopku je dovoljeno dodajati ali odvzemati predstavnike značilnih skupin, če se izkaže v 
postopku analize, da je širitev omrežja posameznikov spontana in poteka skladno s časovno 
periodo. Število posameznikov ne vpliva na razredčevanja nabora podatkov. 
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1.25.4 Priprava vzorca sporočil 

Za celoten postopek analize smo “zbrali” skupaj 200 prijateljev in jih vključili v skupine, 

kot je podano v nadaljevanju. Aktivnih prijateljev je manj kot 200. Pasivnih in nevtralnih 

prijateljev nismo analizirali. Za vsako skupino smo pripravili nabor oglasov z ustreznim 

profiliranjem169: 

- V skupini A:  

o >30 analiziranih sodelujočih. 

- V skupini B:  

o 128 sodelujočih, 

o 22 sodelujočih. 

- V skupini C:  

o 128 sodelujočih. 

- V skupini D:  

o 28 sodelujočih. 

- V skupini E: 

o 2 sodelujoča. 

 

1.25.5 Priprava postopka in sestava podatkov 

Za potrebe analize smo izdelali podatkovno bazo SMM 110170, ki je sestavljena iz sledečih 

komponent:  

- An profil (nabori atributov An∈{γ,ψ,α,κ+,κ-}) s sledečimi značilnostmi:  

                                                                                                                                              
168  Merjenje naraščanja grafa ni relevantno, saj nas zanima rezultat, ki ga merimo kot izid 
nagnjenosti (fenomena) po zaključku intervala. Po preteku definiranega časa (~30 dni) smo 
prekinili meritve in novih posameznikov nismo vnašali v podatkovno bazo. Tako smo ohranili 
konsistentnost vzorca.  
 
169 Opomba: v vsaki od skupin smo ohranili tiste posameznike, ki so responzivni (so oddali svoj 
všeček ali komentar). Ker večina posameznikov obstaja kot pasivni opazovalci dogodka 
(neresponzivnost, neelokventnost), smo slednje izločili iz analize, saj ne prispevajo k izboljšanju 
analize A2P in PSG. 
170 SMM 10 je podatkovna baza, v kateri smo akumulirali podatke o posameznikih, analizirali 
njihov profil in izdelali profil relevance. Profil relevance je meritev s primerjavo etalona. Postopek 
etaloniziranja je opisan v poglavju Teoretičnega modela ciljanih promocijskih ukrepov. 
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o Frazne komponente γ=VP, ψ=NP, (α,κ+,κ-)=AP. 

o Konotacijsko-denotacijski klasifikator (γ, ψ, α, κ+, κ-). 

o Stelij An (opis značilnosti profila An po logiki akumuliranega sunsign 

profila). 

- SMM profil posameznika (Γ, Δ, Σ, ΨAn) z značilnostmi in opisi profila, ki smo 

jih navajali v teoretičnem delu doktorske disertacije. 

- P Profil s sledečimi značilnostmi: 

o Akumulator ključnih besed in fraz iz ročnega sortiranja atributov, ki so 

komponente ključnih besed in fraz. 

o Opis produkta, ki sledi iz nabora (γ, ψ, α, κ+, κ-); EMS modul. 

- Sporočilni in CTA modul:  

o Akumulator profiliranih sporočil, ki sledi iz nabora An atributov.  

o CTA akumulacijski modul, ki ga oblikujemo iz izbranega An. 

- Analitični modul za analizo posameznika (Slika 19 Opt-in form za zbiranje Δ, Γ, 

Σ, ΨAn podatkov o profilu posameznika): 

o Analiza posameznika: 

§ Značilni invazivni modul. 

o Analiza metrik (šteli smo samo všečke)171. 

- Dnevnik SMM kampanje. 

- Analitični modul za preverjanje drugih/avksiliarnih struktur dialoga.  

Podatkovna baza omogoča izvoz podatkov v formatu vrednosti, ločenih z vejico (.csv) 

(angl. Comma separated values), zato jo lahko uporabimo za oblikovanje nabora podatkov, 

ki so potrebni za izvedbo analitičnega postopka meritve povezave med Pn1 in parametri s 

PCA in z LDA s programskima orodjema R in SPSS).  

                                                
171 Ostale metrike, kot so graf in povezovanje, centraliziranost itn. nas v doktorski disertaciji niso 
zanimale, zato jih nismo uporabili, saj po naši oceni ne bi prispevale k boljšemu poznavanju profila 
oziroma navedeni podatki ne bi vplivali na izid kvantitativne in kvalitativne analize.  
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1.25.6 Priprava podatkovne baze in izvoz podatkov  

Z aplikacijo Filemaker Pro v.12 smo oblikovali model SMM 110, ki je urejen po 

predpisanem teoretičnem algoritmu, katerega format smo podali v teoretičnem delu rešitve 

problema. Relacijsko podatkovno bazo (RDB) smo oblikovali iz treh osnovnih gradnikov:  

- nabor An atributov,  

- nabor SM atributov: 

o profil posameznika, 

- nabor Pn profilov:  

o Pn izbor in definicija,  

o sporočilna oblika modula Ekstrahirano Modularno Sporočilo (EMS)172. 

SMM aktivnosti smo izvajali po dnevniku, kot ga podajamo na Sliki 6 Modul za nadzor 

poteka SMM v poglavju 4.2.3 Praktična izvedba promocijskih ukrepov na družbenih 

omrežjih (SMM) za omrežje Facebook, in je konstitutivni del SMM 110. Dnevnik za 

izvedbo kampanje v SM je nujno potreben zaradi evidentiranja dogodkov in načrtovanja 

pošiljanja sporočil na lokacijo. Vanj smo vpisovali dogajanja, ki smo jih nato izvozili 

v .csv tabele. Slednje potrebujemo v procesiranju kvantitativnih postopkov analize. 

Struktura SMM dnevnika je sledeča:  

- datum sporočila,  

- koda sporočila, 

- lokacija, na katero sporočilo implementiramo, 

- vsebina sporočila, 

- odzivnost (udejstvovanje na lokaciji) s podatki o sodelujočih. 

Na osnovi podatkov, ki so vpisani v dnevnik, smo pripravili vzorec izida nagnjenosti, ki 

sledi iz relacije med semantičnostjo opisov An in Pn. Kvantitativna analiza nam poda 

dokončno obliko nagnjenosti s pomočjo orodij za statistično analizo naborov podatkov. 

 
                                                
172 Ekstrahirano Modularno Sporočilo (EMS) smo poimenovali postopek, ki smo ga uporabili za 
ekstrahiranje atributov, ki po relevanci pripadajo opisu produkta Pn. V poglavju FCA smo opisali 
metodologijo, ki ontološko poveže An in Pn. 
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1.25.7 Priprava nabora skupin potrošniških produktov 

Skupine An in Pn, kjer želimo analizirati privlačnost A2P, določimo kot skladne tako, da 

preverimo izid konceptne mreže, oblikovane iz formalnih konceptov An in Pn. 

Predpostavka, ki velja za vse profile, je, da je smiselno analizirati za vsako skupino le tiste 

Pn, katerih semantični primitiv dosega take vrednosti, po katerih ga lahko definiramo kot 

pripadnega semantičnemu primitivu An. Semantične primitive Pn smo pridobili tako, da 

smo iz opisa Pn izločili specifične atribute, na osnovi katerih nato Pn primerjamo z atributi 

značilnih skupin An. V nadaljevanju smo postopek z EMS definirali kot sporočila z 

značilnostmi Pn, katerim pripadajo skupine An. Sporočila na lokaciji uporabimo kot input 

informacije oddajnika Pn, na osnovi katere potem opazujemo udejstvovanje sodelujočih 

prejemnikov An na lokaciji.  

  

1.25.8 Tehnika definicije pripadnosti Pn značilnim skupinam (in topike skupin) 

Skupina, za katero smo izbrali topiko, je v tem primeru podmnožica – lokacija, ki pripada 

širši uniji množic, ki skupaj sestavljajo lokacijo Facebook. Postopek oblikovanja skupine 

za temo pogovora na lokaciji in izdelavo SMM je potekal tako, kot navajamo v 

nadaljevanju. Zaradi majhnega nabora podatkov smo podatke ročno vnašali v podatkovno 

bazo. V nadaljevanju ponujamo vzorec modula – Slika 4.2 Vzorec modula za izvedbo FCA 

analize, s katerim smo izvajali etaloniziranje. 
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Slika 4.2 Vzorec modula za izvedbo FCA analize  

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Iz kratkega opisa produkta (A = opis produkta), ki smo ga izvedli za vsak produkt in je 

opis značilnosti proizvoda (Pn), smo izločili ključne besede iz opisa (B = ekstrahirane 

ključne besede iz A), jih nato primerjali z etalonom, v katerem je nabor atributov značilnih 

skupin (C = baza obstoječih kodiranih ključnih besed), in jih prenašali v polja, kjer 

ustvarimo nabor semantično skladnih ključnih besed (D = nova baza semantično najbližjih 

ključnih besed naboru B). Iz baze D nato sistem opravi razvrstitev po značilnih skupinah. 

V zadnji fazi analitik sam določi najbližje semantične značilne skupine in jih označi 

nagnjenostno AnUPn relevantne.  
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V nadaljevanju ponujamo vzorec obrazca, s pomočjo katerega smo pridobili značilne 

profile An, ki najbolj verjetno pripadajo produktu Pn. Pripadnost je ocenjena na osnovi 

najpopolnejšega nabora {γ, ψ, α, κ+, κ-}. Da bi produktu sploh lahko pripisali An, mora 

vsebovati najmanj {γ in ψ}, ker sta nujni frazni komponenti ekspresivnosti S. 

Slika 4.3 Modul za ekstrahiranje značilnih skupin An, ki so po verjetnosti najbolj pripadne 

Pn 

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

V modulu so vidni izvlečki fraznih komponent, ki smo jih vložili v podatkovni sistem. 

Izpolnjeni kriterij minimalne ekspresivnosti S je primeren za klasifikacijo v An izbor 

nagnjenostno potencialnih naborov značilnih skupin. Označen je z rumeno barvo: 

A01…A12. Za oblikovanje sporočila za značilno skupino Pn smo uporabili atribute 

izbranih skupin iz nabora originalnega sporočila proizvajalca Pn in nabora An, ki ji pripada 

potencialno nagnjenostni An.  
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1.25.9 Izvedba postopka FCA  

V nadaljevanju podajamo zapis zaporedja, ki spremlja ekstrakcijo ustreznega profila An, ki 

semantično pripada Pn.  

A: Analiza profila produkta in določitev semantičnosti An: 

1. Faza: Izberemo željeni produkt, ki ga bomo promovirali in mu določimo kodo. 

2. Faza: Poiščemo najprimernejši opis, ki ustreza značilnostim produkta. 

3. Faza: Izvlečemo ključne pomene iz opisa in jih vstavimo v modul (izvlečena 

modularna sporočilnost EMS). 

4. Faza: Na osnovi izvlečenih ključnih besed iz opisa izbiramo ključne besede in 

fraze, ki so na voljo v naboru atributov in so semantično najbližje ključnim 

besedam iz modula izvlečenih ključnih besed (bistveno za izid je, da so ključne 

besede semantično najbližje tistim, ki so značilne za izbrani Pn). 

5. Faza: Na osnovi izvlečenih ključnih besed, ki so semantično-semiotično najbližje 

Pn in so izbor najbližjih pojmov, s katerimi je opisan produkt, pregledamo 

največjo pogostost (relevanco, verjetnost pripadnosti) ustreznemu An (izbor An 

na osnovi nabora Keywords). 

6. Faza: Izberemo tiste profile, ki imajo najvišjo relevanco nabora atributov 

(hevristično tiste, ki imajo 3 ali več atributov (γ, ψ, α, κ+, κ-)). Prednost damo 

opisom z največjo denotacijsko vrednostjo ekspresivnosti (γ, γ+ψ ali γ+ψ+α) 

sporočila in imajo zato večjo relevanco v profiliranju vedenja. 

B: Izdelava sporočila na osnovi izbranih An: 

7. Faza: Potem, ko je določena tema sporočil, ki pripadajo Pn, oblikujemo sporočilo 

iz ključnih besed, ki so značilne za vsak An. Sporočilo je sestavljeno iz (γ, ψ, α, 

κ+, κ-). Pomoč pri izdelavi sporočila je ponujena v modularni ekspresivnosti, ki 

smo jo pridobili iz nabora izvlečenih ključnih besed ekstrahirana modularna 

sporočilnost (EMS) (v fazi 3). 
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8. Faza: Definicija kode sporočila. 

V nadaljevanju podajamo v obliki grafičnega prikaza potek ekstrakcije An, ki so skladni s 

Pn shemo algoritma, ki smo ga opisali v zgornjem postopku. 

Graf 4.4 Grafični DFD diagram za izdelavo sporočila za specifično topiko skupine – 

povezava objektov An in Pn  

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Uvodoma smo pojasnili, da sta semantična primitiva An in Pn skladna (konvergentna), ker 

se skladata v skupni ekspresivnosti (||S||). Ekspresivnost je lahko podobna ali enaka in 
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izvira iz kompleksnega nabora (VP,NP,AP)∈{γ,ψ,α,κ+,κ-} in ga opišemo kot formalna 

koncepta An=(G1,M1, S) in Pn=(G2,M2, S) in je An=Pn173.  

 

1.25.10 Postopek izdelave sporočila  

Sporočilo smo izdelali po postopku, ki smo ga podali s teoretičnim algoritmom in z 

uporabo nabora atributov z modulom SMM 10, kot ga podajamo v nadaljevanju. 

Slika 4.4 Modul za izdelavo sporočila  

 
 
Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 
                                                
173 Ekspresivnost (||S||) ponazorimo s konceptno mrežo, v kateri sta formalna koncepta An in Pn 
enaka ali podobna. (||S||) – absolutni semantični pomen sporočila je opisan z naborom ključnih 
besed atributov, značilnih za značilne skupine (An, Pn)∈(γ,ψ,α,κ+,κ-). Na taki trditvi potem 
gradimo logično propozicijo, da sta nabora ključnih besed An in Pn relativno skladna v naboru 
atributov (An, Pn)∈(γ,ψ,α,κ+,κ-). Empirično smo to trditev preverjali z analizo odzivnosti An 
glede na sporočilo, ki definira Pn. Če je odzivnost dihotomo pozitivna (1), pomeni, da nagnjenost 
med objektoma obstaja, v nasprotnem primeru ne obstaja.  
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Modul je oblikovan na osnovi odločitve, kateremu An pripada oglas za produkt po 

algoritmu, ki smo ga podali v prejšnjem poglavju. Ker je nabor atributov pridobljen z EMS 

modulom in po FCA omejen ali nepopoln, za oblikovanje sporočila uporabimo popolnejši, 

že predhodno pripravljen nabor zaprtega leksikona An. Pazimo na koncentracijo ključnih 

besed v sporočilu.  

 

1.25.11 Pomen določitve specifične skupine Pn za značilno An s FCA  

Če po algoritmu FCA iz prejšnjega poglavja določimo profil Pn, kot ga določimo z EMS in 

sledi iz izbranega nabora atributov, je profil Pn po propoziciji, s katero smo definirali 

nagnjenost (A2P) za topike skupin, značilno semantično ustrezen. Topika je po A2P 

propozicijsko skladna le za omejeno število značilnih profilov An. V skupini pod topiko 

Ekstravaganca in opulenca smo lahko opazovali tri značilne profile: A01, A05 in A10. 

Tako je bil tudi sestavljen nabor sporočil. Ker so se v pogovor vključevali tudi drugi profili 

An, se je rezultat zaradi te lastnosti poslabševal. Tako poslabšanje je pričakovano, saj ni 

mogoče zanemariti učinka, ki ga blagovna znamka, na primer zelo znanega avtomobila, 

žgane pijače ali družbe za križarjenje po Karibskem morju, ne bi pustila na posameznikih 

lokacije. Tak rezultat lahko poslabša učinek nagnjenosti.  

  

1.25.12 Izbor topike in izbor blagovne znamke sta ključnega pomena 

Konceptna mreža je učinkovita le, če v procesu privlačnosti sodelujeta dva skladna 

kompatibilna objekta. Ker je vpliv lokacije moteč, je nujno potrebno zagotoviti “čistost” 

lokacije oz. poskrbeti za zmanjšanje šuma v analitičnem postopku.  

Ker delež šuma lahko izločimo tako, da omejimo SMM časovno, smo vpliv na izid 

nagnjenosti omejili in s tem omogočili, da se je odzivnost sodelujočih oblikovala na osnovi 

informacije, ki jo nosi sporočilo, ne pa na osnovi informacije, ki jo pooseblja blagovna 

znamka ali informacija, ki se oblikuje na osnovi WOC174 (Surowiecki, 2004).  

                                                
174 WOC (angl. wisdom of crowds) (Surowiecky, 2004).  
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Zaznavali smo kognitivne odklone v odločanju na osnovi odklona sledenja (angl. 

bandwagon effect). Ko je interes sodelujočih usmerjen v všečkanje sporočil blagovne 

znamke, nagnjenost, ki bi izhajala iz PSG paradigme, ni več prevladujoči algoritem, ki 

upravlja z nagnjenostjo, temveč se všečkanje uravnava glede na mnenje, ki upravlja z 

informacijo o produktu, iz česar sledi, da se izid všečkanja (ali druge oblike dialoga) ravna 

po logiki sledenja vplivnikov oziroma s parametri zaupanje, intimnost, identifikabilnost, 

recipročnost in predanost (Achen 2015, 76–82). V takem primeru smo odzivnost 

sodelujočega zaznali kot “zgrešeni” odziv in zabeležili divergentnost nagnjenosti. 

1.26 Zbiranje podatkov  

Zbiranje podatkov poteka tako:  

1. Določimo topiko skupin.  

2. Izberemo produkte, ki so pripadni temi po semantični ekspresivnosti in relevanci 

ter skladni z značilnostjo An.  

3. Izdelamo oglase za izbrane produkte. 

4. Objavimo oglase na lokaciji skupin, ki ji oglas logično in semantično pripada. 

5. Opazujemo odzive sodelujočih175. 

Podatke zbiramo v SMM postopku na sledeč način: 

1. Interval 1.–3. dan:  

a. An začenja pogovor v (f) o Pn s kratkimi sporočili – semantično skladnimi 

in skladnimi z zahtevami algoritma (privlačnost). 

b. An dialog vodimo tako, da izvajamo prepošiljanje sporočil iz SM na spletno 

stran in nazaj na (f) (angl. retargeting)176. 

c. Opazujemo dinamiko omrežja s čustveno analizo in rast grafa An z 

implicirano nagnjenostjo (f). 

                                                
175 Posamezniki so izbrani tako, da jim nismo vnaprej definirali topike sodelovanja in jim pri 
sodelovanju nismo preprečevali udeleževanja v sodelovanju v topikah, ki niso neposredno 
relevantni za njihovo značilno specifiko. V naboru podatkov je trditev potrjena z naključnim 
oblikovanjem vzorca. Potrditev je podana z razmerjem med številom značilnih oglasov, številom 
izbranih značilno karakterističnih posameznikov in izidom odzivnosti. V poglavju rezultati analize 
je v tabeli izida inference to razmerje vidno v kolonah posameznikov, oglasov in zadetkov.  
176 Smisel retargetinga je povečanje vidnosti oglasov in diskutantskih skupin ter povečanje učinka 
osemenjevanja. 
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2. Interval 20.–30. dan:  

a. Sprožimo CTA v (f).  

b. Poberemo podatke izida.  

3. Interval 30.–45. dan:  

a. Izvedemo ureditev podatkov. 

b. Opravimo kvantitativno analizo podatkov.  

Podatke zbiramo 1-krat dnevno.  

Implementacija sporočil na Facebooku vsebuje še lokacije, ki so potrebne za ponovno 

ciljanje, na primer s Facebooka na spletno lokacijo, kar smo izvedli z .owly kratico177. 

  

1.26.1 Zbiranje podatkov o pogovorih s klicem k akciji (CTA) in s formularjem 

udejanjenih sledi (angl. opt-in form)  

Je najpomembnejši in najzanesljivejši način zbiranja podatkov. S tako metodologijo smo v 

zelo kratkem času pridobili velike nabore podatkov o sodelujočih posameznikih. Klic k 

akciji (CTA) smo uporabili za zbiranje podatkov v postopku testiranja eksistencialnega 

motivatorja v skupini A in postopku testiranja lukrativnega motivatorja v skupini E.  

 

1.26.2 Oblika podatkov v zajetju s formularjem udejanjenih sledi za oblikovanje profila 

posameznika 

Podatki so strukturirani na način, kot smo ga podali v teoretičnem delu doktorske 

disertacije. Postopek zajemanja podatkov smo podali v predhodnem poglavju (Poglavje 

4.3.1 Nabor podatkov). 

V nadaljevanju podajamo v Tabeli 5 Modul udejanjenih sledi (angl. Opt-in form) razpored 

analiziranih faktorjev posameznika (angl. Buyer persona) z opisom parametrov, ki 

pripadajo ustreznim faktorjem – geografski faktor (Γ), demografski faktor (Δ), sociografski 

(Σ) in psihografski faktor (ΨAn).  

                                                
177 .owly je krajša verzija URL, katere lastnik je skupina Hootsuite. 
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Tabela 4.1 Modul udejanjenih sledi (angl. Opt-in form) 

Naziv parametrov	 Prametri	 Ordinalne 
vrednosti	 Opis parametra	

Slika 1.  
Geosredina	 Γs	 1	 Ruralno	   

  
2	 Suburbano	   

  
3	 Urbano	   

Spol	 Δs	 1	 Moški	   

  
2	 Ženski	

 
  

Status	 Δst	 1	 Samski	   

  
2	 Poročen	   

Izobrazbena struktura	 Σi	 1	 Brez izobrazbe	

  
2	 5. stopnja/gimnazija	

  
3	 6./7. stopnja	   

Dohodek 
gospodinjstva	 Σdg	 1	 Brezposelni	   

  
2	 Operativni	   

  
3	 Samozaposleni	

  
4	 Administrativni	

Psihografska struktura	 ΨAn	 1	 A01	
 

  

  
2	 A02	

 
  

  
3	 ---	

 
  

  
12	 A12	

 
  

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Podatke ročno vnaša vsak od sledi (angl. leads) v obrazec in jih pošlje na e-mail analitika, 

ki jih ročno vnaša v podatkovni sistem in oblikuje tabelo za izvajanje analize afinitete – 

(.csv)  tabelo, v kateri so navedeni parametri štirih dejavnikov.  

 



Prijon, Egon. 2016. “PSG (Psiho-Socialni Genom) – Sončno znamenje natalnega 
horoskopa kot podlaga za promocijo v virtualnih omrežjih.” Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 

 206 

1.26.3 Zbiranje podatkov za kvantitativno analizo relevance značilnosti  

Podatke za analizo relevance značilnosti smo zbirali v podatkovni bazi SMM10. V 

nadaljevanju podajamo vzorec tabele, ki smo jo oblikovali v okviru podatkovne baze.  

Slika 4.5 Formular za zbiranje podatkov za oceno značilnosti, ki sledi iz neinvazivne 

analize časovnice (angl. timeline) posameznika 

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 
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1.26.4 Analiza učinka oglasa z metodologijo meritve števila všečkov  

Metoda je primerna za analiziranje učinka oglasa, ker pa je postopek ustrezen tudi za 

oblikovanje končne oblike verjetnosti zadetka, s čimer potrdimo A2P, in obenem tudi 

podlaga za kvantitativno analizo glavne komponente (PCA), smo temu postopku poleg 

formularja udejanjenih sledi (angl. Opt-in form) namenili največ pozornosti.  

Postopek je sledeč: 

1. Na lokacijo oddamo sporočilo. 

2. Opazujemo odziv sodelujočih. 

3. Vsak všeček vpišemo v obrazec.  

4. Seštejemo število všečkov. 

5. Rezultat všečkanja predstavlja izid relevance:  

a. Skladen s PSG izidom nagnjenosti, če je An = Pn.  

b. Neskladen s PSG izidom nagnjenosti če An ≠ Pn. 

Število skladnih in neskladnih izidov s PSG podaja učinkovitost PSG algoritma z izidi 

nagnjenosti zadetka. Izražena je z inferenco, ki jo dobimo iz razmerja med pravilnimi 

všečki in celokupnim naborom všečkov, ki so bili oddani v procesu analiziranja 

nagnjenosti. Inferenca (in) je izražena z:  

in (%) = !"#$%&'(∗!""
!"#$%&'()∗š!.!"#$%!&∗š!.!"#$%&%!"'$()

 

Ustrezni je parameter, ki označuje pravilno, ustrezno, skladno (angl. true) klasificirani 

všeček (An=Pn) in ga v procesu analize definiramo z Zadane, 1 ali True. 

Celokupni je ustrezni + neustrezni všeček (An=Pn + An≠Pn) in ga v procesu analize 

definiramo z Zgreši, 1 ali True. 

 

1.26.5 Časovni interval analiziranja lokacije  

Ker smo v teoretično izdelanem algoritmu ugotavljali, da je odzivnost časovna funkcija, 

smo definirali za čas opazovanja časovni interval, v katerem smo v zaporednih enakih 

periodah oddajali sporočila na lokaciji Facebook, kot ga podajamo v nadaljevanju. Čas 
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opazovanja je trajal ~30 dni. 1-krat dnevno smo zbirali všečke na vsaki od topik skupin. 

Odzive smo vnašali v podatkovno bazo SMM10 in oblikovali nabor podatkov, kot jih 

predlagamo v Tabeli 5 Modul udejanjenih sledi (angl. Opt-in form) za zbiranje Δ, Γ, Σ, 

ΨAn podatkov o profilu posameznika, ki smo ga analizirali.  

 

1.26.6 Postopek zbiranja podatkov za izvedbo analize skupine Pn za skupino A 

V prilogi so podani obrazci, po katerih smo izvajali način zbiranja podatkov, postopek pa 

poteka po sledečem protokolu:  

1. Oddali smo specifična sporočila za 4 profile v skupino Iščem/nudim zaposlitev.  

2. Sledi smo preusmerjali na spletno stran, na kateri je sled dobila opis teme (tekst v 

prilogi doktorske disertacije Priloga: dopis skupine A), in nato na obrazec 

udejanjenih sledi spletne strani, kjer so sodelujoči oddajali svoje podatke178. 

Skupaj smo prejeli 57 odgovorov, od katerih smo jih zaradi pomanjkljivega izpolnjevanja 

izločili 18 ter ohranili 39 sodelujočih, ki so oddali podatke skladno z zahtevami, ki so 

skladne s Tabelo Profil posameznika v Tabeli 5 Modul udejanjenih sledi (angl. Opt-in 

form). 

 

1.26.7 Postopek zbiranja podatkov za Pn za skupine B, C, D 

Oddali smo sporočilo za značilno skupino v tri skupine: 

- A: Japonska, bonsai, sushi, onsen. 

- B: Jugozahod ZDA.  

- C: Umetnost in starine ter Ekstravaganca in opulenca. 

Zbiranje podatkov o odzivih sodelujočih za skupine B, C, D je ročno. Skupaj smo oddali 

70 sporočil in prejeli odziv 13 sodelujočih. Skupaj so imele skupine A, B, C, D, E 52 

sodelujočih, 130 sporočil in 13 pozitivnih odzivov.  

                                                
178 V času pisanja disertacije spletna stran ni več aktivna. Odzivnost za E skupino je nizka. 
Zabeležili smo le 2 posameznika, ki sta oddala všeček. 
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1.26.8 Postopek zbiranja podatkov za skupino E 

Podatke smo zbirali tako, da smo oblikovali nagradno igro z vrednostjo 100 EUR za 

izžrebanega. Posameznik se je moral odločiti za njemu najbližje semantično sporočilo 

(sporočilo, ki mu je najbolj všeč), ki smo ga oblikovali po metodi PSG. Vzorce sporočil 

podajamo v prilogi doktorske disertacije. Proces smo oblikovali tako, da smo uporabili 

spletno lokacijo strani, na kateri smo objavili obrazec za registracijo sodelujočega, in nabor 

sporočil lansirali v SM lokacijo pod psevdonimom179 ter oblikovali CTA, s katerim smo v 

različnih skupinah (potovanja, iščem, nudim zaposlitev) sprožili zanimanje za nagradno 

igro. Merili smo izid udejanjenih sledi z informacijami, oddanimi v formularju udejanjenih 

sledi (angl. Opt-in form).  

Analizirali smo pridobljene podatke. 

 

1.27 Analiza podatkov  

Izvajali smo kvantitativne analize.  

Razčlenitev postopkov analize: 

- Linearna diskriminantna analiza.  

- Analiza glavne komponente za (Δ, Γ, Σ). 

- Testirali smo hipotezo korelacije AnUPn.  

- Izmerili smo homogenost vzorca. 

- Izmerili smo normalno razporeditev vzorcev.  

 

1.27.1 Procesna shema merjenja in analize  

Upoštevali smo kvantitativne metode analiziranja lokacije in rezultatov podatkov, ki so se 

generirali v postopku doktorske disertacije. V nadaljevanju prikazujemo diagram toka 

                                                
179 Metodo s psevdonimom (z lažnim profilom upravitelja računa Facebook) smo oblikovali zato, 
da ne bi onesnaževali rezultatov v že obstoječi semosferi Facebook profila – Egon Prijon.  
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podatkov, na katerem so označeni postopki, ki smo jih uporabili za statistično analizo 

podatkov, pridobljenih iz postopka SMM. Sentiment analize v procesu preverjanja 

delovanja PSG v doktorski disertaciji nismo izvajali.  

Graf 4.5 DFD graf metod za statistično analizo podatkov 

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 
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Z vnosom idiolektičnega sporočila v skupine Facebook sprožimo pogovor na lokaciji 

družbenih omrežij in na spletni strani, kjer se nahaja odlagališče (angl. landing page) z 

opisom topike. Tok informacije se z udejstvovanjem s pogovorom na lokaciji ojača, 

ustvarja sledi in se zaključi s CTA, ki vodi sodelujoče na odložišče. V celotnem procesu 

dialoga in tvorbe informacije potekata analiza pogovora in poslušanje omrežij. Zaključek 

procesirane informacije je analiza sprejete in uporabljene informacije, ki jo opravljamo v 

zaključni fazi po udejanjanju sledi na formularju udejanjenih sledi (angl. Opt-in form). 

Zaključek SMM sta informacija o delovanju privlačnosti in izid značilnosti, ki sledi iz 

privlačnosti. 

 

1.27.2 Kvalitativni postopek čustvene analize z invazivno analizo 

V procesiranju informacije o sodelujočih smo izvedli invazivni postopek analize 

odzivnosti sodelujočih na značilno oblikovana sporočila.  

Invazivni postopek analize je oblikovan tako, da opazujemo profil odzivnosti na objavljeno 

sporočilo, ki je značilno in ima obliko neformalnega pogovora s ciljanim smotrom, kjer 

iščemo odzivnost sodelujočih, izraženo z odzivom na sporočilo. Kvantifikacijo odziva na 

sporočilo smo merili z dihotomo spremenljivko: 

1. zadane (angl. true, 1) ali  

2. zgreši (angl. false, 0).  

Analizo smo izvedi “ročno” na vzorcu 52 sodelujočih, s 5 skupinami tem in 130 sporočili. 

Cilj analize je bil pridobitev rezultatov učinka jezika na izid dialoga med sodelujočimi, 

skladno z navodili o oblikovanju pogovora, podanega v teoretičnem modelu promocijskih 

ukrepov.  

  

1.28 Rezultati kvantitativne analize  
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Za analizo smo uporabili dve metodi multivariatne analize: linearno diskriminantno 

analizo (LDA) in metodo glavnih komponent (PCA). Oblikovali smo dva faktorska 

modela: 

1. Pn1=Γs+Δs+Δst+Σi+Σdg+ΨAn (Pn1=gs+ds+dst+si+sdg+pan). 

2. Pn2= ΨAn+Pn (Pn2=pan+pn). 

V modelu Pn2 smo primerjali uspešnost napovedovanja z ugotovitvijo podobnosti 

nagnjenosti, ki se razvije iz rojstnega datuma posameznika, sodelujočega v analitičnem 

postopku iz značilne skupine (pan, ΨAn), in značilne skupine, ki ji pripada opis produkta 

(pn, Pn). 

V postopku regresijske analize smo preverjali, kolikšen del variance odvisne spremenljivke 

uspemo pojasniti. V analizi smo testirali še avtokorelacije z Durbin-Watsonovim testom in 

ugotavljali, ali so napake, ki izhajajo iz neustreznega vzorčenja, naključne. Porazdelitev 

podatkov smo preverjali s Shapiro-Wilksovim testom, povezanost med spremenljivkami pa 

smo testirali s Spearmanovim korelacijskim koeficientom. Proces korelacije smo opazovali 

z relacijo med An in Pn semantičnimi izidi zadane-zgreši. Uporabili smo nabor sodelujočih 

iz vseh skupin A, B, C, D, E, kjer pomeni: 

1. A = skupina eksistencialnega motivatorja (37 sodelujočih/37 všečkov/4 sporočila). 

2. BCD = skupina pasionalnega motivatorja (15 sodelujočih/87 všečkov/120 

sporočil)180. 

3. E = skupina lukrativnega motivatorja (2 sodelujoča/6 všečkov/6 sporočil). 

Ugotavljali smo verjetnost zadetka za vsako od skupin A, B, C, D, E (54 sodelujočih, 5 

skupin, 130 vzorcev) z LDA in pravilnost napovedovanja za Pn1 model. Učinka PSG 

zaradi pomanjkanja vzorcev nismo testirali na vsakem od motivatorjev ločeno.  

  

                                                
180 Za navedeni nabor sodelujočih, ki se klasificirajo v A, B, C, D, E velja, da so lahko podrejeni 
delovanju tako pasionalnega kot lukrativnega motivatorja. Razlog za tako trditev je, da se v 
časovnem intervalu posameznik spremeni iz opazovalca blagovne znamke v zvestega posameznika 
blagovne znamke.  
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1.28.1 Analiza vpliva motivatorjev na izid regresijske premice 

Opazovali smo, kako se regresijska premica vede v naborih A, B, C, D, E. Izide vedenja 

sodelujočih smo opazovali kot posledico treh različnih motivatorjev, za katere 

predpostavljamo, da učinkujejo na izid izbire všečkov. S tako definicijo opišemo razlog za 

motivacijo kot sociološko-psihološki učinek lokacije na posameznika, na primer:  

- kot NL zavajanje,  

- kot potrebo po samoaktualizaciji posameznika,  

- kot spremembo stanja kognicije posameznika,  

- kot spremembo valenčnega stanja v procesu dialoga,  

- kot kateregakoli od učinkov lokacije na posameznika z izidom v kognitivnem 

ali odklonu promocijskih ukrepov181.  

Gre za vpliv motivatorja na izid regresijske premice in predstavlja vedenje posameznika, 

opazno kot odziv, ki ga pripišemo najmanj enemu od treh motivatorjev. V 

napovedovalnem PSG modelu, v katerem se konvergenca odraža z An=Pn, pride ob 

prisotnosti motivatorja do razhajanja v konvergenci med An in Pn, kar opazimo z 

odklonom vedenja od pričakovanega (An=Pn). Odklon zabeležimo kot varianco 

vedenjskih značilnosti od pričakovanih značilnosti za An. V nadaljevanju podajamo Graf 2 

Graf učinka sporočila z izidom napovedi za An (pn) in izid variance za A, B, C, D, E 

skupine učinka treh motivatorjev in izid variance za linearni model Pn. V nadaljevanju pa 

bomo z LDA analizirali vplive motivatorjev z uporabo linearnega modela Pn1.  

  

                                                
181 Zaradi pomanjkanja prostora v doktorski disertaciji spiska odklonov nismo podajali.  
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Graf 4.6 Graf učinka sporočila z izidom napovedi za An (pn) in izid variance za A, B, C, D, 

E skupine 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Iz grafa je razvidno, da je vsaj eden od motivatorjev dejaven v odklonu odzivanja 

An+PnàA2P v naboru A (točke 1–37), da je ta motivator eksistencialni, da je v naboru B, 

C, D razlog za odklon vsaj eden od motivatorjev in da je ta motivator pasionalne narave.  

Metoda, predstavljena na Grafu 2, nima analitične moči in je ne uporabljamo kot analitični 

dokaz obstoja take trditve. Posamezne spremenljivke v modelu so dihotome in nominalne, 

metoda pa zahteva uporabo numeričnih (številskih) spremenljivk. Ker govorimo samo o 

vplivu, je grafična predstavitev informativna, ne pa namenjena preverjanju.  

V kvantitativnem delu analiziramo skupino A (točke 1–37), skupine B, C, D (točke 38–

124) in skupino E (točke 125–130). Odzivi 1–130 so pridobljeni v časovnih intervalih tako, 

da so bili oglasi za Pn oddani v dogovorjenem konstantnem časovnem intervalu z 

definiranimi periodami v postopku zbiranja podatkov in po postopku, opisanem v 

teoretičnem delu v poglavju 3.8 Izvedba kampanje promocijskih ukrepov SMM. Odzivi An 

na sporočila niso bili časovno zaporedni. V periodi 1–37 so bili mnogo intenzivnejši 

(hitrejša populacija podatkov) v primerjavi s periodo 28–130. Od odziva 1 do odziva 37 so 

pretekli 3 dnevi. Od odziva 38 do odziva 124 so pretekli 3 tedni. Od odziva 125 do odziva 

130 je pretekel 1 teden. Skupaj je preteklo 4,5 tedna od odziva 1 do odziva 130. 
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1. Meritev skupine A smo ustavili po 3 dneh (ko so prenehali všečki). 

2. Meritev skupin B, C, D smo ustavili po 3 tednih (všečki so se nadaljevali). 

3. Meritev skupine E smo ustavili po 1 tednu (ko se je zaključila nagradna igra). 

Za izid kvantitativne analize smo uporabili dve metodi, vsaka pa nam omogoča 

prepoznavanje trendov, ki smo jih opisovali v teoretičnem algoritmu rešitve:  

1. Metoda z linearno diskriminantno analizo (LDA) – nam omogoča analizo podatkov 

sodelujočih, ki so razporejeni v značilne skupine. Z nehierarhično metodo, kot je 

LDA, vnaprej določimo število skupin ter analiziramo vedenje posameznikov, ki 

jim pripadajo posamezniki. LDA nam z izidom pove, kolikšno varianco vedenja 

pojasnimo v vsaki skupini. Značilnost LDA je napovedovanje kategorično odvisne 

spremenljivke zadetka, ki ga lahko opredelimo dihotomo z 0 – ne zadane in 1 – 

zadane vrednost. Metoda omogoča učinkovito napovedovanje članstva v določeni 

skupini odvisne spremenljivke. Z ustrezno projekcijo lahko skupine analiziramo, 

kjer z LDA iščemo največjo medskupinsko varianco (SSb) in najmanjšo varianco 

znotraj skupine (SSw). Tako pridobimo model, po katerem lahko razlikujemo 

pripadnost posameznika neki skupini in ki se razlikuje od pripadnikov drugim 

značilnim skupinam. Na tak način definiramo tudi moč pripadnosti. Če je 

pripadnikova (ali vedenjska) varianca SSw majhna in SSb velika, ga tak podatek 

dobro umesti med značilno značilne lastnosti za vsak od An ter se močno razlikuje 

od drugih An v ostalih skupinah.  

2. Metoda z analizo glavne komponente (PCA) nam omogoča iskanje trenda, ki je 

povezano s skupnim vektorjem gibanja (na primer ideje, ciljev ali v našem primeru 

skupnih ključnih besed, ki nas vodijo do izida prepoznavanja trenda, ponazorjenega 

z lastnim vektorjem vedenja, s katerim lahko opredelimo vedenje določene skupine, 

ki ima skupne cilje ali se vede podobno). Metoda nima klasifikacijske moči, 

opisuje povezanost medsebojno razpršenih izidov vedenja posameznikov na 

lokaciji, ki je opisano z nekoreliranimi spremenljivkami z namenom zmanjševanja 

dimenzije spremenljivk v lastni vektor, ki ga taka zmanjšana dimenzija opisuje. 

Metoda ponazori vedenje, ki je za populacijo splošno, nič pa ne pove o vedenju s 

klasifikacijo po skupinah. V rezultatu zato dobimo izid korelacije, ki je statistično 

značilna za celotno populacijo, torej izid, ki potrjuje obstoj skupnih vektorjev, 
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vendar je izid posplošen za vseh 12 značilnih skupin. LDA odpravi to 

pomanjkljivost.  

Za analizo Pn smo oblikovali linearna regresijska modela, sestavljena iz dejavnikov (Γ, Δ, 

Σ, ΨAn) in parametrov (Γs, Δs, Δst, Σi, Σdg, ΨAn), in modela analizirali tako, da smo 

ugotavljali prispevek vsakega v pojasnjevanju relacije med An in Pn. Povezanost 

(konvergenca) med An in PnàA2P je dobro pojasnjena tedaj, ko so izidi analize definirani 

z visokim SSb in visokim SSw iz LDA in z dobrim prileganjem glavnih komponent 

modeloma P1 in P2 iz PCA. Napovedovalna moč modelov Pn1 in Pn2 se kaže v odstotku 

pojasnjene variance vsake od glavnih komponent, ki smo jih pridobili z analizo podatkov 

ter z natančnostjo razvrščanja sodelujočih v pripadajočo značilno skupino. Durbin-

Watsonov test, Shapiro-Wiksov test in testiranje hipoteze nam omogočijo, da ocenimo, ali 

so rezultati, ki jih pridobimo z LDA in s PCA, zanesljivi. Z merjenjem značilnosti 

(statistične značilnosti) potrdimo, da se vedenje vzorca lahko uporabi za potrditev 

delovanja PSG za celotno populacijo. Iz navedenega razloga opravimo test zanesljivosti 

izida podatkov vzorca in s tem potrdimo veljavnost izida analize za celotno populacijo.  

 

1.28.2 Linearna diskriminantna analiza (LDA)  

Opravili smo analizo LDA za linearni model Pn1. 0 pomeni zgreši, 1 pomeni zadane, kot 

je predpisano po metodologiji klasifikacije z LDA v nadaljevanju. Izdelali smo statistično 

analizo skupin, testirali smo enakost povprečij in izmerili smo razpršenost napake ter 

analizirali model P1 z ANOVA analizo. Rezultate testiranja podajamo v prilogi doktorske 

disertacije. 

V nadaljevanju podajamo povzetek kanonične diskriminante za funkcijo P1. 

Tabela 4.2 Povzetek kanonične diskriminantne funkcije Pn1 

Funkcija	

Lastna 

vrednost	 % variance	

Kumulativno

 %	

Kanonična 

korelacija	

1	 .102a
	 100.0	 100.0	 .305	

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 
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Vrednost kanonične korelacije za naše spremenljivke, ki napovedujejo model, znaša 0,305, 

(Slika 24), kar pomeni, da je velikost učinka spremenljivk, ki napovedujejo rezultat, enaka 

55,23 %. Vrednost hi-kvadrata za Wilksovega lambdo znaša 12,193 (sig = 0,058), kar 

pomeni, da napovedne spremenljivke pogojno statistično značilno napovedujejo rezultat, 

ali bo neka enota spadala v skupino Zgreši oziroma Zadane, kar pomeni, da smo 

konstruirali relativno močan model. V nadaljevanju podajamo standardizirani kanonični 

koeficient diskriminantne funkcije za model P1. 

Tabela 4.3 Standardizirani kanonični koeficienti diskriminantne funkcije za model Pn1 

 

Funkcija	

1	

gs	 .134	

ds	 1.097	

dst	 .234	

si	 -.448	

sdg	 .065	

pan	 .330	

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Iz Tabele 4.3 Standardizirani kanonični koeficienti diskriminantne funkcije za model Pn1 

lahko razberemo, da spremenljivka pan sama nima velike napovedovalne moči (0,330). V 

nadaljevanju smo opazovali statistično značilno vplivne parametre P1. 

Napovedovalne moči ne bomo merili za vsako od komponent posebej, saj smo že v 

teoretičnem delu v propozicijskih stavkih ugotovili, da je An intrinzično/ekstrinzično 

definiran in da potencialne stranke definiramo kot kompleks prepletenih faktorjev. 

Izpeljava zaključka iz ene same faktorske komponente lahko vodi v napako dedukcije 

vplivnih komponent na izid vedenja.  
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Tabela 4.4 Statistično značilni vplivi parametrov Pn1 

Model 

Nestandardizirani koeficienti 
Standardizirani 

koeficienti 

T 

Signifikant 

nost B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 1,413 2,582  ,547 ,585 

gs ,053 ,399 ,014 ,134 ,894 

ds ,527 ,771 ,069 ,684 ,495 

dst -,457 ,701 -,063 -,652 ,515 

si ,205 ,478 ,045 ,428 ,669 

sdg ,784 ,344 ,244 2,279 ,024 

pan ,253 ,099 ,237 2,550 ,012 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Zanesljiv je nabor faktorjev, ki zagotavlja p<0,05 napako. Iz rezultata, ki smo ga pridobili 

v Tabeli 9, vidimo, da sta parametra sdg in pan edina, ki sta statistično zanesljivi meritvi. 

Napake so v Pn1 naključno porazdeljene. Opazovali smo koeficient kanonične korelacije 

za Pn1 in lastne vrednosti funkcij. Večja lastna vrednost kaže na večjo moč diskriminantne 

funkcije. Lastne vrednosti pretvorimo v odstotke variance, ki jo predstavlja izbrana 

diskriminantna funkcija (angl. variate). Komponento diskriminantne funkcije z najvišjo 

kanonično korelacijo smo uporabili za nadaljevanje napovedovanja odstotka pojasnjene 

variance. Opazovali smo koeficient kanonične korelacije za P1 in lastne vrednosti linearnih 

funkcij, kot jih podajamo v nadaljevanju. 

Tabela 4.5 Koeficient kanonične korelacije za Pn1, lastne vrednosti linearnih funkcij 

Funkcija 

Lastna 

vrednost % variance Kumulativni % 

Kanonična 

korelacija 

1 ,514a 54,8 54,8 ,583 

2 ,171a 18,3 73,1 ,382 
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3 ,103a 10,9 84,0 ,305 

4 ,072a 7,7 91,7 ,259 

5 ,052a 5,6 97,3 ,223 

6 ,025a 2,7 100,0 ,158 

a. Prvih šest kanoničnih diskriminantnih funkcij smo uporabili za analizo.  

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Prva diskriminantna funkcija predstavlja 54,8 % pojasnjene variance pri korelaciji med 

našimi diskriminantnimi funkcijami, druga 18,3 %, tretja pa 10,9 %. Kvadrat kanonične 

korelacije za prvo diskriminantno funkcijo znaša 0,34, kar pomeni, da s prvo 

diskriminantno funkcijo pojasnimo 34 % variabilnosti, z drugo 14,5 % in s tretjo 9,3 %, 

kar skupaj predstavlja 57,8 % pojasnjene variance s tremi glavnimi komponentami s 

statistično značilnimi izidi p<0,05. Testirali smo moč modela P1, kot je podano v 

nadaljevanju.  

Tabela 4.6 Testiranje Wilksovega lambde – Moč modela Pn1 

Testiranje funkcij (s) Wilksov lambda Hi-kvadrat df 

Signifikant 

nost 

1 through 6 ,442 97,970 66 ,006 

2 through 6 ,669 48,169 50 ,547 

3 through 6 ,784 29,194 36 ,782 

4 through 6 ,865 17,468 24 ,828 

5 through 6 ,927 9,151 14 ,821 

6 ,975 3,016 6 ,807 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Statistična značilnost modela znaša 0,006 le za prvo diskriminantno funkcijo. Vrednost 

Wilksovega lambde znaša 0,442 pri 66 prostostnih stopnjah. To pomeni, da lahko za 

napovedovanje uporabimo le prvo diskriminantno funkcijo, saj je statistična napaka za 

napovedovanje z drugo diskriminantno funkcijo absolutno prevelika in je zato za 
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napovedovalni model neuporabna. Iz analize vidimo, da je Wilksov lambda statistično 

značilen v prvi diskriminantni funkciji LD1 (p<0,006).  

Tabela 4.7 Izid standardiziranih kanoničnih koeficientov funkcije za model Pn1 

 

Funkcija 

1 2 3 4 5 6 

gs ,336 ,338 -,006 1,014 -,427 ,313 

ds -,080 ,423 ,986 ,454 -,031 ,254 

dst -,360 ,686 -,102 ,498 ,541 -,450 

si ,141 ,269 -,495 -,419 ,465 ,823 

sdg 1,075 -,153 ,315 ,115 -,251 -,433 

pan ,000 ,877 ,050 -,580 -,256 -,184 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Standardizirani kanonični koeficienti kažejo, kako povečanje spremenljivk gs, ds, dst, si, 

sdg oziroma pan spremenijo izbrano diskriminantno funkcijo, če so izbrane spremenljivke 

standardizirane. Tako na primer povečanje gs za en standardni odklon vodi k povečanju 

prve diskriminantne funkcije (angl. variate) za 0,336. Pri tem velja dodati, da večja 

absolutna vrednost uteži kaže na večjo pomembnost spremenljivke pri oblikovanju 

določene diskriminantne funkcije. Največjo utež ima gs funkcija, toda tudi uteži ds, sdg 

kažeta znatne vrednosti uteži, medtem ko se si in pan pogojno približujeta zahtevanim 

pogojem pojasnjevanja diskriminantne funkcije. Preostala parametra ds in dst nimata 

znatnega vpliva na izid diskriminantne funkcije. V nadaljevanju smo opazovali vpliv 

parametrov na izid strukturne matrike. 

Tabela 4.8 Strukturna matrika Pn1 

 

Funkcija 

1 2 3 4 5 6 

sdg ,861* ,016 ,168 -,040 ,383 -,287 
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pan -,032 ,662* -,077 -,422 -,599 -,134 

ds -,039 ,106 ,887* ,000 ,291 ,341 

dst ,044 ,341 -,149 ,323 ,737* -,460 

gs ,069 ,251 -,435 ,532 -,623* ,267 

si ,456 ,215 -,119 -,141 ,618* ,575 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Vidimo, da imata spremenljivki sdg in si najmočnejšo in pozitivno povezanost s prvo 

diskriminantno funkcijo LD1, z drugo diskriminantno funkcijo LD2 pa je najmočneje in 

pozitivno povezana spremenljivka pan. V tej diskriminantni funkciji ima pan največjo 

napovedno moč, ki jo potrebujemo za potrditev raziskovalnega vprašanja. Pan je v tej 

linearni kombinaciji najmočnejša od vseh, povezane pa so dst, gs in si, medtem ko sta sdg 

in ds slabo korelirani z modelom diskriminantne funkcije 2. Toda v prejšnjem testiranju 

statistične značilnosti smo ugotovili, da je pan koreliran v modelu diskriminantne funkcije 

LD2, ki pa ni statistično značilna p=0,547, zato je ne moremo uporabiti za napovedovanje.  

V nadaljevanju smo model Pn1 opazovali v samo prvi kombinaciji diskriminantne funkcije 

LD1, ker je edina statistično značilna p<0,05. Graf 3 s centroidi grafično prikazuje model, 

pridobljen iz Tabele 4.8 Strukturna matrika Pn1. 

Graf 4.7 Skupinski centroidi  

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 
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Centroidi predstavljajo povprečno vrednost diskriminantne funkcije za vsako skupino in za 

6 neodvisnih spremenljivk. V nadaljevanju so v Tabeli 14 podani zadetki za model Pn1 

Tabela 4.9 Verjetnostni zadetki za model Pn1 

Pn Prioriteta 

Število vzorcev, uporabljenih 

v analizi 

Neuteženo Uteženo 

1 ,083 7 7,000 

2 ,083 10 10,000 

3 ,083 12 12,000 

4 ,083 32 32,000 

5 ,083 5 5,000 

6 ,083 20 20,000 

7 ,083 4 4,000 

8 ,083 3 3,000 

9 ,083 9 9,000 

10 ,083 3 3,000 

11 ,083 13 13,000 

12 ,083 12 12,000 

Total 1,000 130 130,000 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Analizirali smo pravilnost uvrščanja za model Pn1.  

V nadaljevanju v Tabeli 15 podajamo rezultate uvrščanja enot v posamezne skupine. 

Rezultati uvrščanja enot v posamezne skupine kažejo, kako natančno lahko napovemo izid. 

Tako je v prvo skupino pravilno uvrščenih 28,6 % enot iz A01, v A02 ni pravilno uvrščena 

nobena enota, v A03 je pravilno uvrščenih 25 % enot itd. do 25 % pravilno uvrščenih za 

skupino A12. Skupno je pravilno uvrščenih 31,5 % vseh enot, ki pripadajo relaciji Pn : 

PAn. To pomeni, da se pravilno uvrščajo le tiste skupine PAn, ki pripadajo ustreznemu Pn 
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po An∈{γ,ψ,α,κ}. Celokupno so pravilno uvrščene 3 značilne skupine An, nepravilno pa 

je uvrščenih 9 skupin. Povprečno je pravilno uvrščenih 31,5 % vseh enot.  

Tabela 4.10 Rezultati uvrščanja in pravilnost uvrščanja za Pn1 

 

Pn 

Napovedljiva pripadnost skupini  

Skupaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Originalno 

štetje 

 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 7 

2 0 0 0 0 0 1 0 2 4 2 1 0 10 

3 1 0 3 1 0 1 0 2 2 1 0 1 12 

4 1 0 2 14 1 2 1 0 4 5 0 2 32 

5 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 5 

6 3 0 1 1 0 7 2 1 3 0 1 1 20 

7 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 

8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 

9 0 0 0 0 0 2 2 0 5 0 0 0 9 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 

11 0 0 0 1 0 2 2 2 4 0 2 0 13 

12 0 0 1 2 0 3 0 0 3 0 0 3 12 

% 1 28,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 14,3 14,3 28,6 14,3 ,0 ,0 100,0 

2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 10,0 ,0 20,0 40,0 20,0 10,0 ,0 100,0 

3 8,3 ,0 25,0 8,3 ,0 8,3 ,0 16,7 16,7 8,3 ,0 8,3 100,0 

4 3,1 ,0 6,3 43,8 3,1 6,3 3,1 ,0 12,5 15,6 ,0 6,3 100,0 

5 ,0 ,0 ,0 20,0 ,0 20,0 20,0 ,0 40,0 ,0 ,0 ,0 100,0 

6 15,0 ,0 5,0 5,0 ,0 35,0 10,0 5,0 15,0 ,0 5,0 5,0 100,0 

7 ,0 ,0 25,0 ,0 ,0 ,0 25,0 ,0 50,0 ,0 ,0 ,0 100,0 
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8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 66,7 33,3 ,0 ,0 ,0 100,0 

9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 22,2 22,2 ,0 55,6 ,0 ,0 ,0 100,0 

10 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 33,3 66,7 ,0 ,0 100,0 

11 ,0 ,0 ,0 7,7 ,0 15,4 15,4 15,4 30,8 ,0 15,4 ,0 100,0 

12 ,0 ,0 8,3 16,7 ,0 25,0 ,0 ,0 25,0 ,0 ,0 25,0 100,0 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

V nadaljevanju podajamo pravilnost uvrščenih originalno skupinjenih primerov. 

 
Tabela 4.11 Rezultati klasifikacije za Pn1 

 

Zadetek 

Napovedljiva pripadnost skupini 

Skupaj 0 1 

Originaln

o 

štetje 0 88 29 117 

1 5 8 13 

% 0 75,2 24,8 100,0 

1 38,5 61,5 100,0 

a. 73,8 % of original grouped cases correctly classified. 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

V tem primeru je 73,8 % vprašanih pravilno uvrščenih v skupine, pri čemer je pravilno 

napovedanih 75,2 % tistih enot, ki spadajo v skupino 0 (Ne zadane, Zgrešeni), in 61,5 % 

tistih enot, ki spadajo v skupino 1 (Zadane, Zadetki). Iz modela tako izhaja, da je 

pravilnost napovedi povprečno 73,8 %. Natančneje pa lahko napovemo, da bo model 

zgrešil. Kljub temu pa je pravilnost zadetka za Zadane večja od naključja (>50 %); 

izboljšana za 11,5 %. Napovedljivost zadetka je z modelom Pn1 za izid analize 

posameznika ugodna. Zanima pa nas, kolikšen doprinos napovedljivosti ima samo 

parameter pan (ΨAn) za relacijo med An in Pn.  
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Ker je ključni izid napovedovanja za celoten projekt PSG pomemben od izida doprinosa 

pan (ΨAn) v modelu nagnjenosti med An in Pn z izidom nagnjenosti A2P, nas zanima, 

koliko lahko napovemo variance s samim pan. Za ta namen smo izdelali napovedni model 

Pn2, ki je sestavljen samo iz spremenljivke pan (ΨAn), kot ga podajamo v nadaljevanju.  

Napovedovalni model Pn2 ∝ Pan, ki ga sestavlja le dejavnik pan:  

PAn = pan , Pn2 =Ψan+Pn 

Opazovali smo relacijo med Pn in ΨAn z modelom Pn2. V tem linearnem modelu nas je 

zanimalo izključno, koliko % odvisne spremenljivke Pn pojasni samo psihografski 

dejavnik. 

V nadaljevanju podajamo rezultat pojasnjene variance odvisne spremenljivke Pn.  

Tabela 4.12 Determinacijski koeficient modela Pn2 

Model R R Popravljeni R2 

Standardna 

napaka ocene  Durbin-Watson 

1 ,188a ,036 ,028 3,337 2,053 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Model pojasni nekaj manj kot 3 % variance odvisne spremenljivke Pn. Determinacijski 

koeficient se dobro prilega podatkom s F=4,714 (F naj bo čim večji, vendar mora biti 

p<0,05 statistično signifikanten) in je statistično signifikanten p<0,05. Zanima nas, koliko 

obsežen mora biti linearni regresijski model, ki ga potrebujemo za napovedovanje 

verjetnosti zadetka, večje od 50 %.  

Izid analize lahko pojasnjuje, da je delež variance, ki pojasni 3 % vedenja s pan, lahko tisti 

delež, ki ni udeležen v drugih pojasnjevalnih faktorjih. Ker je psihografski faktor 

nativistično-empiricistična linearna kombinacija faktorjev (Burnett, 2008; Corr in 

Matthews, 2009), pomeni, da je del empiricističnega deleža lahko, ne pa tudi nujno, 

bistveno večji od nativističnega deleža, zato majhen pojasnjen delež pan še ne pomeni 

zgrešene definicije PSG. An je linearna kombinacija intrinzično-ekstrinzičnih faktorjev 

(Corr in Matthews, 2009), v kateri je ekstrinzični faktor močnejši od intrinzičnega v 

linearni kombinaciji ΨAn. 
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V nadaljevanju podajamo rezultate korespondenčne analize v tabeli, ki sledi. 

Korespondenčna analiza za Pn2 je uporabna za pozicioniranje posamezne skupine in 

ocenjevanje značilnosti vsake skupine. Položaj točk v diagramu kaže povezanost med 

proučevanimi spremenljivkami. Točke vrstic, ki ležijo blizu, predstavljajo vrstice 

kontingenčne tabele, ki imajo po stolpcih podobno pogojne porazdelitve. Enaka trditev 

velja za stolpce. Tiste točke vrstice, ki ležijo blizu točk stolpcev, predstavljajo kombinacije 

skupin enot, ki se pojavljajo pogosteje, kot bi pričakovali v primeru, ko med 

spremenljivkama ni nobene povezanosti (velja za modele neodvisnosti) (Rovan 2004, 1). 

Tabela 4.13 Korespondenčna tabela za model Pn2 

Pn 

pan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aktivni 

rob 

1 2 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 7 

2 0 0 2 1 4 0 0 1 1 1 0 0 10 

3 2 2 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 12 

4 4 0 3 2 5 3 0 3 4 0 3 5 32 

5 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 5 

6 2 0 2 0 5 2 0 2 3 1 1 2 20 

7 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 

8 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 

9 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1 9 

10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 

11 0 0 1 0 6 0 0 2 1 2 0 1 13 

12 1 0 0 0 3 0 0 1 2 1 3 1 12 

Aktivni 

rob 
11 2 10 7 44 5 1 11 14 7 8 10 130 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 
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Izračunamo razširjeno matriko pogojnih stolpičnih relativnih frekvenc oz. razširjeno 

matriko stolpičnih profilov – proučiti želimo odnose med Pn in pan. Izračunamo singularne 

vrednosti δ1, glavne inercije λl, vrednosti 2
1  ter odstotne deleže in kumulativne odstotne 

deleže glavnih inercij vseh sedmih glavnih komponent. V nadaljevanju podajamo statistiko 

𝜒2 za Pn2. 

 

Tabela 4.14 Razčlenitev skupne inercije in statistike hi-kvadrat za Pn2 

Dimenzij

a 

Značilna 

vrednost Inercija Hi-kvadrat 

Signifika

ntnost 

Delež inercije 

Zanesljivost značilne 

vrednosti  

Računana Kumulativna 

Standardni 

odklon 

Korelacija 

2 

1 ,550 ,302   ,280 ,280 ,087 ,250 

2 ,507 ,257   ,239 ,519 ,084  

3 ,433 ,187   ,174 ,693   

4 ,321 ,103   ,095 ,788   

5 ,287 ,082   ,076 ,864   

6 ,243 ,059   ,055 ,919   

7 ,227 ,052   ,048 ,967   

8 ,142 ,020   ,019 ,986   

9 ,107 ,011   ,011 ,996   

10 ,056 ,003   ,003 ,999   

11 ,032 ,001   ,001 1,000   

Skupaj  1,077 140,069 ,113a 1,000 1,000   

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 
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S pomočjo analize glavnih komponent (matrike razdalj) smo s programom SPSS določili, 

da je možno interpretirati 11 dimenzij. Singularne vrednosti so enake kvadratnemu korenu 

inercij in jih interpretiramo kot največje možne kanonične povezave med kategorijami 

spremenljivke za vsako dimenzijo. Inercija predstavlja relativno pomembnost vsake 

dimenzije, kjer je prva vedno najbolj pomembna. S prvo dimenzijo lahko pojasnimo 

28,0 % inercije, z drugo pa 23,9 %. S prvima dvema dimenzijama skupaj pojasnimo 

51,9 % inercije (variance). Standardni odklon nam pomaga pri določitvi relativne točnosti 

posamezne dimenzije. Izračunamo koordinate vrstičnih profilov in koordinate stolpičnih 

profilov oz. vrednosti prvih dveh glavnih komponent. 

Opazujemo koordinate vrstičnih in stolpični profilov opazovancev. 

Tabela 4.15 Koordinate vrstičnih (pan) in stolpičnih (Pn2) profilov opazovancev 

Vrstične točke (pan) 

Pn Masa 

Rezultat dimenzije 

Inercija 

Prispevek  

1 2 

Od točke do inercije 

vsake od dimenzij 

Od dimenzije do inercije vsake 

od točk  

1 2 1 2 Skupaj 

1 ,054 ,096 -,081 ,061 ,001 ,001 ,004 ,003 ,007 

2 ,077 ,228 -,251 ,044 ,007 ,010 ,050 ,056 ,105 

3 ,092 -2,034 -,798 ,245 ,695 ,116 ,855 ,122 ,977 

4 ,246 -,128 ,658 ,094 ,007 ,210 ,023 ,576 ,599 

5 ,038 1,244 -2,471 ,217 ,108 ,463 ,151 ,549 ,700 

6 ,154 ,225 ,490 ,036 ,014 ,073 ,118 ,514 ,632 

7 ,031 ,693 -,528 ,045 ,027 ,017 ,179 ,096 ,274 

8 ,023 ,714 ,306 ,048 ,021 ,004 ,134 ,023 ,157 

9 ,069 ,555 -,567 ,074 ,039 ,044 ,159 ,153 ,312 

10 ,023 -,714 -,826 ,080 ,021 ,031 ,081 ,100 ,181 

11 ,100 ,569 -,136 ,056 ,059 ,004 ,319 ,017 ,336 
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12 ,092 -,029 ,391 ,078 ,000 ,028 ,001 ,092 ,093 

Active 

Total 
1,000   1,077 1,000 1,000    

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

 

 

Stolpične točke (Pn2) 

pan Masa 

Rezultat dimenzije 

Inercija 

Prispevek  

1 2 

Of Point to Inertia of 

Dimension 1 

1 2 1 2 Skupaj 

1 ,085 -,656 ,403 ,069 ,066 ,027 ,291 ,101 ,392 

2 ,015 -3,700 -1,574 ,151 ,383 ,075 ,765 ,128 ,893 

3 ,077 ,455 ,413 ,077 ,029 ,026 ,113 ,086 ,199 

4 ,054 -1,778 -,607 ,133 ,310 ,039 ,703 ,076 ,779 

5 ,338 ,356 -,494 ,101 ,078 ,163 ,233 ,414 ,647 

6 ,038 ,025 1,165 ,058 ,000 ,103 ,000 ,458 ,458 

7 ,008 2,263 -4,874 ,192 ,072 ,360 ,113 ,482 ,594 

8 ,085 ,366 ,546 ,047 ,021 ,050 ,133 ,272 ,405 

9 ,108 ,087 ,093 ,025 ,001 ,002 ,018 ,019 ,037 

10 ,054 ,245 -,155 ,091 ,006 ,003 ,019 ,007 ,027 

11 ,062 -,518 ,700 ,084 ,030 ,059 ,108 ,182 ,290 

12 ,077 ,165 ,781 ,048 ,004 ,092 ,024 ,492 ,516 

Active 

Total 
1,000   1,077 1,000 1,000    

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 
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Doprinos, ki ga ima vsaka točka k dimenziji, prikazuje delež inercije (variance) določene 

dimenzije, ki jo točka pojasnjuje. Točke z višjimi vrednostmi določajo vsebinski pomen 

dimenzije. Doprinos vseh točk skupaj k dimenziji je enak 1. Ko točka pojasnjuje velik 

delež variance v določeni dimenziji, bo ta dobro opisovala točko kot pojav močne 

povezanosti. Doprinos dimenzije k inerciji točke kaže, kako dobro model glavnih 

komponent pojasnjuje vsako dano točko. To pomeni doprinos dimenzije točki in je delež 

variance v točki, ki je pojasnjena z dano dimenzijo. Idealno bi bilo, da imajo točke, ki so v 

analizi pomembne, izjemno visok doprinos dimenzije točki. Za izid analize je v našem 

primeru izjemnega pomena, da razumemo, da nekaj dimenzij in inercij izkazuje visoko 

korelacijo na vsaj eni od glavnih komponent. Pojasnjene so korelacije le v nekaterih 

skupinah, razlog za tako povezanost je morda majhen vzorec, ker analiziramo 12 skupin s 

samo 130 točkami. Povečan nabor podatkov bi zagotovo pripomogel k bolj natančnim 

izidom meritev.  

Podajamo še percepcijski zemljevid – razsevnostni diagram enostavne korespondenčne 

analize za Pn2 model. 

Graf 4.8 Percepcijski zemljevid – Razsevni diagram enostavne korespondenčne analize za 

Pn2 

 

 
Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 
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Razsevni diagram kaže na povprečje dobrega zadetka za točke (skupinjenje okrog 0). Z 

analizo Pn2 smo ugotovili, da je moč napovedovanja pan (ΨAn) marginalna, saj dosega 

manj kot 3 % napovedovalne moči v modelu.  

 

1.28.3 Analiza glavne komponente  

Nadaljevali smo z analizo skupnih vektorjev, ki kažejo usmerjenost zanimanja sodelujočih, 

ki jih opisujemo kot posameznika (angl. Buyer persona), opisanega s 6 parametri, ki so 

obenem tudi vektorski modeli in so opisani z gs, z ds, z dst, s si, s sdg, s pan. 

Spremenljivke (parametri) so enake kot v primeru linearne diskriminante analize.  

Najprej smo izvedli Kaiser-Meyer-Olkinovo mero primernosti (KMO) in Bartlettov test, s 

čimer smo preverili, če je metoda ustrezna za analiziranje tovrstnega nabora parametrov. 

Oba prilagamo v prilogi doktorske disertacije v poglavju 7.2.2 Kayser-Meyer-Olkinova 

mera primernosti in Bartlettov test za PCA. Analizirali smo korelacije med parametri za 

model Pn1.  

Tabela 4.16 Definicija korelacij za Pn1 

 Začetna Ekstrakcija 

gs 1,000 ,656 

ds 1,000 ,738 

dst 1,000 ,543 

si 1,000 ,542 

sdg 1,000 ,669 

pan 1,000 ,350 

Ekstrakcijska metoda: analiza glavne komponente. 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Z metodo analize glavnih komponent predpostavimo, da so začetne vrednosti komunalitet 

enake 1. Ko so dejavniki za izbiro zmanjšanega števila komponent določeni, lahko 

izračunamo ekstrahirane komunalitete. Najmanjšo komunaliteto po ekstrakciji ima 



Prijon, Egon. 2016. “PSG (Psiho-Socialni Genom) – Sončno znamenje natalnega 
horoskopa kot podlaga za promocijo v virtualnih omrežjih.” Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 

 232 

spremenljivka pan (0,350), ki pa je večja od 0,200, zato je ne izločimo iz nadaljnje 

obdelave. Ker nas najbolj zanima pan spremenljivka, jo, kljub temu, da je najmanjša, 

uvrstimo med primerne za obdelavo končnega modela nabora glavnih komponent. 

Največjo komunaliteto ima spremenljivka ds, in sicer 0,738. Analizirali smo odstotek 

pojasnjene variance za vsako od komponent.  

 

Tabela 4.17 Odstotek pojasnjene variance za vsako od komponent 

Kom

pone

nta 

Začetne lastne vrednosti 

Ekstrahirana vsota  

kvadratov uteži  

Rotirana vsota  

kvadratov uteži 

Skupaj 

% 

variance 

Kumulativ

ni % Skupaj 

% 

variance 

Kumulativ

ni % Skupaj 

% 

variance 

Kumulativni 

% 

1 2,274 37,899 37,899 2,274 37,899 37,899 1,842 30,700 30,700 

2 1,223 20,388 58,287 1,223 20,388 58,287 1,655 27,587 58,287 

3 ,906 15,100 73,387       

4 ,721 12,017 85,404       

5 ,519 8,653 94,057       

6 ,357 5,943 100,000       

Ekstrakcijska metoda: analiza glavne komponente. 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Če izvedemo rotacijo vidimo, da s prvim dejavnikom pojasnimo 30,7 % variance, z drugim 

pa 27,587 % variance. Z dvema dejavnikoma torej skupaj pojasnimo 58,287 % variance. 

Lastni vrednosti (λ) sta večji od ena pri prvem in drugem dejavniku. Ta zahtevek je eden 

izmed “standardnih” meril za vključitev dejavnikov in izbiro števila glavnih komponent. 

Pogojno bi izbrali še tretjo komponento, vendar je SPSS že sam izločil tretjo komponento. 

Izdelali smo scree diagram (“diagram grušča”), s čimer smo določili nabor glavnih 

komponent, ki jih uporabimo za analizo modela. 
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Graf 4.9 “Diagram grušča” za izbiro nabora glavnih komponent 

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Izbor prvih dveh glavnih komponent je logičen, kar vidimo iz scree diagrama.  

Analizirali smo vsebino in moč dveh izbranih glavnih komponent, kot je prikazano v 

nadaljevanju.  

Tabela 4.18 Zarotirana matrika glavnih komponent Pn1 

 

Komponenta 

1 2 

gs -,192 ,787 

ds -,069 -,857 

dst ,737 ,001 

si ,705 -,213 

sdg ,806 -,140 

pan -,335 ,487 

Ekstrakcijska metoda: analiza glavne komponente. 
Rotacijska metoda: Varimac s Kaiserjevo normalizacijo. 
a = rotacija, konvertirana s tremi iteracijami. 
Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 
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Iz Tabele 4.18 Zarotirana matrika glavnih komponent Pn1 sledi:  

- V prvem dejavniku najbolje opišejo model spremenljivke dst, si, sdg.  

- V drugem dejavniku najbolje opišejo model spremenljivke gs, ds, pan. 

Izdelali smo razsevnostni diagram in projicirali model glavnih komponent. 

Graf 4.10 Razsevnostni diagram vzorca in projekcija glavnih komponent modela Pn1  

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

 

Model Pn2  

Za primerjavo učinkovitosti napovedovanja z modelom Pn1 smo izvedli analizo glavne 

komponente še za model Pn2=An+ΨAn.  

Analizirali smo delovanje PSG z iskanjem povezanosti pan (ΨAn) s Pn2. Napovedovalna 

moč psihografskega dejavnika Ψan, ki smo ga predstavili z opisom Pn∈{γ,ψ,α,κ}, 

teoretično nakazuje An(x)∪Pn(y)=A2P(x,y). V nadaljevanju smo opazovali pare PAn in 

Pn. 
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Graf 4.11 Diagram parov za opis modela Pn2  

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Analizirali smo uteži za PAn in Pn. 

Tabela 4.19 Uteži za PAn in Pn182 

Uteži (angl. loadings): 

Comp.1 (Komponenta 1)  Comp.2 (Komponenta 2) 

pan   0,707      -0,707 

Pn   0,707      0,707 

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Uteži uporabimo za pridobivanje pojasnjene variance v modelu za vsako od komponent. 

Ker je model sestavljen iz ene same komponente, je slednja edini parameter, ki mu 

                                                
182 Loadings kaže pomen vsake komponente, ki ga ima slednja z vrednostjo pojasnjene variance. Je 
kombinacija koreliranosti vsakega od lastnih vektorjev v naboru glavne komponente. Pomembno 
je, da so korelirane vrednosti čim višje.  
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izmerimo povezanost z napovedovalko (angl. predictor) Pn2. Ugotovili smo, da pan 

pojasni v modelu 50 % variance. Zanimalo nas je, kako se grafično skladata komponenti v 

razsevnostnem diagramu, ki ga podajamo v nadaljevanju.  

Graf 4.12 Razsevnostni diagram Pan Pn  

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Diagram Pn:pan kaže, da dejavnika konvergirata, zato smo v nadaljevanju testirali 

statistično značilnost za model. Diagram kaže lastne vektorje vsake od spremenljivk. Ker 

je napoved prirejena za eno samo spremenljivko, nam v tem primeru pojasni model Pn2 že 

sam psihografski dejavnik ΨAn. Lastni vektorji, s katerimi je pojasnjen Pn2, so tako 

pripadni vektorju spremenljivke ΨAn.  

 

1.28.4 Testiranje hipoteze s preverjanjem zanesljivosti modela Pn2 

Preverjali smo trdnost modela Pn2 z ugotavljanjem statistične značilnosti.  
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Graf 4.13 Frekvenca porazdelitve neodvisne (pan) in odvisne spremenljivke (Pn) 

  
Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Ker porazdelitev ne sledi normalni standardizirani porazdelitvi, uporabimo za testiranje 

statistične značilnosti, s katero smo pojasnjevali model Pn2, Spearmanov korelacijski test, 

ki nakazuje na pozitivno šibko, vendar statistično značilno povezanost med pan in Pn. 

Analizirali smo koreliranost spremenljivk PAn in Pn. 

Tabela 4.20 Koreliranost pan in pn v modelu Pn2 

 pan Pn 

Spearmanov rho pan Korelacijski koeficient 1,000 ,205* 

Signifikantnost (dvosmerna) . ,019 

N 130 130 

Pn Korelacijski koeficient ,205* 1,000 

Signifikantnost (dvosmerna) ,019 . 

N 130 130 

* Korelacija je signifikantna pri 0.05 nivoju (dvosmerno). 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Korelacija je statistično značilna p<0,05, moč korelacijskega koeficienta pa je nizka 

R2<0,3.  
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5.  ZAKLJUČEK  

 
Uvodoma smo navajali sledeče raziskovalno vprašanje:  

Ali lahko z uporabo opisa sončnega znamenja posameznika, za katerega velja, da so 

atributi, s katerimi so opisane lastnosti posameznika, značilni za sončnoznamenjske 

skupine, izboljšamo promocijske ukrepe tako, da z uporabo atributov teh značilnih skupin 

opišemo posameznika in produkt, med njima pa se zaradi uporabe značilnih atributov 

vzpostavi relacija semantične podobnosti, kar lahko opišemo s privlačnostjo, ki se pri 

posamezniku razvije do izdelka? 

Značilnost, ki jo lahko vnaprej določimo s poznavanjem rojstnega datuma posameznika in 

je podprta s sončnoznamenjsko paradigmo, je lahko priložnost za uvedbo promocijskih 

ukrepov na družbenih omrežjih. Za rešitev problematike smo opazovali, ali se z uporabo 

naravnega jezika (NL) za dialog med objekti na družbenih omrežjih (SM) sproži 

nagnjenost ali konvergenca med posamezniki in produkti, ki je utemeljena na semantični 

podobnosti, ki jo opišemo s hevristično pridobljenimi atributi in ki jih sončnoznamenjska 

paradigma uporablja za opisovanje vedenja posameznika. Sončnoznamenjska paradigma je 

urejena v cikličnem zaporedju, po katerem je rojstni datum merilo za pripadnost 

posameznika ustrezni značilni skupini. Možnost vnaprejšnjega uvrščanja posameznikov v 

značilne skupine je za promocijske ukrepe pomembna, saj je orodje, ki povečuje učinek 

promocijskih ukrepov in omogoča izvedbo segmentacije, ki ponuja bistveno boljši 

postopek promocije produktov ali ustrezno ciljano izbiro posameznikov, ki pripadajo 

določenemu profilu produkta.  

 

1.29 Opis poteka in rezultatov analize na splošno  

Rezultati analize kažejo, da obstaja povezanost posameznika in produkta, ki jo upravlja 

privlačnost (nagnjenost), izražena s semantično relacijo med atributi (An,Pn)∈{γ,ψ,α,κ}, s 

katerimi opišemo posameznika (An) in produkt (Pn) in s katerimi lahko ustvarimo unijo 

An in Pn profilov tako, da kažeta privlačnost, izraženo z nagnjenostjo na osnovi skupnih, 

semantično podobnih atributov (x, y). 
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An ∈{Δ,Γ,Σ,Ψ} ≈ A∈{γ,ψ,α,κ} 

in 

 [(An(π)∈{α,ψ,γ,κ}) ∪ (Pn(π)∈{γ,ψ,α,κ})]→A2P (π) 

Statistično značilno p=0,02 smo potrdili, da obstaja konvergentnost med An in Pn, ki 

predstavlja povezavo, utemeljeno na atributih. Ugotovili smo, da je vedenje An 

napovedljivo na osnovi uporabljenih atributov sončnoznamenjske paradigme do 61,5 % 

natančno.  

Navedeno natančnost napovedovanja vedenja smo pridobili z analizo, ki smo jo izvedli na 

linearnem regresijskemu modelu Pn1=Γs+Δs+Δst+Σi+Σdg+ΨAn. Pn1 je obenem že tudi 

model, ki ga opisuje sončnoznamenjsko določena značilna skupina. V takem naboru je 

značilnost že intrinzično-ekstrinzični nabor parametrov, s katerimi je sončno znamenje 

opisano kot kompleks atributov, ki definirajo vedenje posameznika in za katere je značilen 

idiolekt, ki ga sestavljajo atributi, s katerimi smo opisali vedenje posameznika. Model Pn1 

sestavljajo demografski (Δ), geografski (Γ), sociografski (Σ) in psihografski (ΨAn) nabor 

faktorjev. Ker je zasnova parametrov za opis modela posameznika (Δ, Γ, Σ, ΨAn), je izid 

A2P že opis vedenja, ki izhaja iz navedenih faktorjev, s katerimi opišemo vedenje 

posameznika.  

[(An(x)∈{Δ,Γ,Σ,ΨAn}) ∪ (Pn(y) ∈{Δ,Γ,Σ,ΨAn})]→A2P (x,y) 

Na osnovi rezultatov analize smo z 61,5-odstotno (p=0,02) verjetnostjo definirali vedenje 

posameznika z uporabo NL in dialoga med produktom in posameznikom na lokaciji skupin 

družbenih omrežij.  

Z atributi smo izvajali dialog, na osnovi katerega smo opazovali odzivnost in izid afinitete 

(A2P). Ker lahko napovemo izid statistično značilno, lahko potrdimo, da je semantična 

podobnost produkta in posameznika utemeljena na semantični podobnosti, ki izvira iz 

značilnosti in je opisana s sončnoznamenjsko paradigmo metodologija, s katero lahko 

vnaprej napovedujemo vedenje značilnih skupin z verjetnostjo, ki je večja od naključja 

(več kot 50 % verjetnosti zadetka) za celotno populacijo.  
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Z analizo smo ugotovili, da psihografskemu dejavniku (Ψ) pripišemo ~3-odstotni 

prispevek napovedljivosti, preostali del napovedljivosti prispevajo parametri, izvirajoči iz 

demografskega, geografskega in sociografskega dejavnika. Na osnovi takega rezultata 

sklepamo, da je značilnost skupine, opisana s sončnoznamenjsko paradigmo, faktorski 

kompleks, sestavljen iz vseh štirih faktorjev (Δ, Γ, Σ, ΨAn), s katerimi opišemo buyer 

persono. 

Skladno z intrinzično-ekstrinzično teorijo in nativistično-empiricistično teorijo je 

prepletanje dejavnikov lahko tako močno, da se del ΨAn pojasni z Σ dejavnikom. 

Argument ni nujno resničen, lahko pa je, saj smo teoretično že dokazovali, da se 

ekstrinzični vpliv ne nahaja v izključno empiricističnem, torej sociološkem dejavniku.  

Izmerili smo inferenco zadetka z LDA. Značilnost, pridobljena s čustveno analizo, je v 

doktorski disertaciji utemeljena na lingvistični ekspresivnosti, ki jo generirajo sporočila o 

produktih.  

V doktorski disertaciji nismo izhajali iz predpostavke, da je za pojasnjevanje značilnosti 

potrebno definirati prispevek vsakega od faktorjev, temveč smo se sklicevali, da je moč 

pojasnjevanja inference za kompleksni model štirih dejavnikov dovolj zanesljiv podatek, ki 

generira nagnjenost povezovanja An in Pn.  

Statistično zanesljivo tudi ni mogoče potrditi, da vsak od faktorjev prispeva varianco v 

pojasnjevanju vedenja, z izjemo parametra družinskega grafa, ki je parameter 

sociografskega faktorja, in psihografskega faktorja, ki sta statistično značilno potrjena v 

doktorski disertaciji z LDA. Profil posameznika je iz tega razloga potrebno opazovati 

holistično, ker se faktorji z učinkom prepletajo. Kompleks glavnih komponent je statistično 

značilno učinkovit v klasifikaciji posameznikov po značilnosti, ki pripadajo semantično 

ustreznemu produktu. Sončno znamenje, ki ga definiramo za posameznika na osnovi 

poznavanja rojstnega datuma, pomeni prispevek, s katerim bistveno izboljšamo rezultate 

napovedljivosti vedenja, saj je statistično značilno, čeprav šibko koreliran z značilno 

opisanimi produkti.  
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1.30 Izidi analize  

Celoten profil analize je zasnovan na dveh metodološko povsem različnih načinih 

opazovanja in analiziranja vedenja posameznikov in relacij med posameznikom in 

produktom: kvantitativni (invazivni postopek).  

Tako LDA kot PCA kažeta, da se z vpeljavo novega psihografskega parametra pan (ΨAn) 

izboljša napovednost linearnih modelov. Največja izmerjena vrednost ΨAn je po 

korespondenčni metodologiji z LDA 3-odstotna in je statistično signifikantna p=0,02 v 

obeh postopkih. ΨAn je šibko povezan z rs=0,21 v Pn2. Če atributi predstavljajo 

neunikatni nabor, s katerimi so opisane na primer značilne skupine, se delež atributov poda 

na primer tudi drugim značilnim skupinam, zato nastaja v projekciji odločanja za produkt 

odstopanje, ki ga zaznavamo kot zgrešene odločitve. 

Ugotavljali smo uporabno vrednost metode PCA za analizo PSG z modeloma Pn1 in Pn2. 

Pravilnost zadetka true/false (1,0), ki smo jo uporabili kot metodo za analizo konvergence 

med An in Pn teoretično, smo v teoretičnem algoritmu definirali tako, da so pravilni (true) 

zadetki le tisti, ki so An=Pn in nakazujejo A2P. Pn nakazuje z An konvergenco le v 

primeru, ko se vzpostavi konceptna mreža, v kateri so semantični opisi formalnih 

konceptov An in Pn brezpogojno opisani z enakimi atributi. Ker za PCA velja, da analizira 

lastni vektor, ki je opisan kot povprečje vektorjev vsakega od parametrov (spremenljivk 

demografske, geografske, sociografske in psihografske), je mehki izid R2>0,49 sicer 

ugoden za potrditev PSG. Omejena uporabnost takega izida projicira zadetek splošno kot 

povprečje zadetkov za vse značilne skupine naenkrat, zato na osnovi takega podatka ni 

mogoče narediti nobenega sklepa o posamezni značilni koreliranosti Pn in An.  

S PCA opisujemo vedenje posameznikov, ki se odražajo kot skupni lastni vektor vseh 12 

značilnih skupin naenkrat in je zato povprečje zadetka po PCA podano kot napovedovanje 

izida z izidom konvergenčnosti, ki za Pn in An kaže nagnjenost, potrjeno z relativno 

visokim korelacijskim koeficientom R2>0,49.  

LDA natančneje kaže, kaj se dogaja v vsaki od značilnih skupin, podatki so bolje 

predstavljeni in po sposobnosti napovednosti se obe metodi približno skladata. Rezultat 

napovedljivosti rezultatov je z LDA povprečno 73,8 % in je primerljiv s PCA, v kateri 
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glavna komponenta pojasni >70 % variance. Opazovali in primerjali smo še rezultate LDA 

s korespondenčno analizo za Pn2 (Pn2= ΨAn), pri čemer smo s klasifikacijo Pn2 v 

odvisnosti od Ψan zaznali, da se od 12 klasificiranih značilnih skupin pravilno klasificira 

31,5 % sodelujočih statistično značilno (p=0,006).  

LDA za Pn1 model pojasnjuje, da z LD1 funkcijo pridobimo 61,5 % pravilno klasificiranih 

sodelujočih (angl. true), če uporabimo za klasifikacijo vseh 6 parametrov vseh 4 

dejavnikov, ki so kombinacija Pn1 linearnega modela. V celotnem naboru LD1 imajo vse 

spremenljivke relativno nizko lastno vrednost in relativno srednje močno kanonično 

povezanost r=0,583, kar se sklada z izidi PCA. V LD1 prvi diskriminantni funkciji ima 

ΨAn standardizirani kanonični koeficient r=0,00, kar je povprečje, največjega ima sdg, 

najmanjšega pa ds. V PCA smo v modelu opazovali gibanje glavnih komponent, ki nam 

dajejo podobne rezultate. PAn je negativno koreliran (r<0) s skupinami dst, si in sdg v prvi 

kombinaciji glavne komponente PC1. Napovedljivost modela Pn1 se povečuje od prve 

LD1 do druge diskriminantne funkcije LD2 v korist ΨAn. Čeprav LD2 dobro pojasni 

učinek pan, je LD2 model nezanesljiv, saj ni statistično signifikanten p=0,547.  

V diskriminantni funkciji LD2, ki bi bila nujna za potrditev PSG in v kateri ima ΨAn 

visoko vrednost korelacije s Pn1, je r=0,662, vendar je nezanesljiv, zato LD2 za 

pojasnjevanje Pn1 ne moremo uporabiti. Za analizo vseh štirih modelov smo uporabili 

rezultate linearnega modela, ki je opisan izključno z diskriminantno funkcijo LD1, v kateri 

pa je napovedovalna moč ΨAn, izražena z r=-0,032 (3,2 % pojasnjene variance), izjemno 

šibka. Rezultat take šibke povezanosti z LD1 pa je nizka napovedovalna moč 

spremenljivke, ki predstavlja ~3 % variance modela Pn1 pri p=0,032, ki kaže, da je 

podatek zanesljiv, a učinek ΨAn slaboten v napovedovanju vedenja. 

Na osnovi rezultatov kvantitativne analize lahko trdimo, da je PSG učinkovita metoda za 

ciljane promocijske ukrepe, saj izboljša napovednost, ki je zaradi uporabe PSG 

metodologije za 11,5 % višja od naključja. Model je zanesljiv, saj je statistično značilno 

potrjen p<0,002.  
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1.31 Analiza uporabnosti sončnoznamenjske paradigme za ciljane promocijske 

ukrepe 

Ugotovitev, da PSG z uporabo sončnoznamenjske paradigme pojasnjuje enak odstotek 

natančnosti napovedljivosti kot linearna kombinacija Pn1, je pomemben za promocijske 

ukrepe. Učinkovitost metode PSG pomeni, da s poznavanjem rojstnega datuma, s katerim 

določimo značilno skupino, ki ji posameznik pripada, s ~62-odstotno verjetnostjo 

napovemo pripadnost produkta določeni značilni skupini ali pa aktivnosti promocijskih 

ukrepov oblikujemo tako, da posameznike istih značilnih skupin umestimo glede na 

uporabnost produkta, ki je semantično skladen z značilnimi skupinami. Na osnovi 

analitičnih izidov lahko trdimo, da je sončnoznamenjska paradigma nabor značilnih skupin, 

katerih opis vedenja je oblikovan kot nabor intrinzično-ekstrinzičnih parametrov (Δ, Γ, Σ, 

ΨAn). V disertaciji smo dokazali, da se posamezniki, pripadniki značilnih skupin, odzivajo 

na informacije, ki jih oblikujemo kot utemeljene na atributih, s katerimi so opisane 

lastnosti posameznikov, pripadnih značilnim skupinam sončnega znamenja. Ker je 

navedeni nabor značilen za značilne skupine, je zato po našem prepričanju 

sončnoznamenjska paradigma, čeprav hevristična metoda, ena izmed metod, ki se lahko 

uporabljajo za projekcijo vedenja posameznikov, pripadnih značilnim skupinam. Lahko 

trdimo, da smo z analizo vedenja, utemeljeno na PSG, dosegli znanje, na osnovi katerega 

lahko oblikujemo novo metodologijo promocijskih ukrepov. Na osnovi pridobljenih in 

statistično potrjenih rezultatov lahko trdimo, da smo z analizo vedenja, utemeljeno na PSG, 

dosegli znanje, na osnovi katerega lahko oblikujemo novo metodologijo promocijskih 

ukrepov. S FCA s spajanjem semantičnih profilov produktov in posameznikov, 

posameznikov ali potencialnega posameznika oblikujemo ustrezno promocijo s pomočjo 

promocijskih ukrepov, ki jo utemeljimo na vnaprej definiranih sporočilih.  

 

1.32 Prednost algoritma PSG 

S segmentacijo lokacije na principu PSG vnaprej definiramo približen profil posameznika, 

ki mu določimo pripadnost produktu. Posameznika lahko segmentiramo v skupine, katerim 

pripadajo značilno segmentirani produkti. Za promocijske ukrepe pomeni, da s 

pridobljenimi rezultati PSG povečuje ROI (povratek investicije) za 23 %. Ker se verjetnost 
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zadetka poveča od 50 % naključnih na ~62 % verjetnosti zadetka, je tak tudi prispevek 

ROI.  

Pomen algoritma PSG vidimo tudi v načrtovanju aktivnosti promocijskih ukrepov, ki 

zahtevajo manj napora za promotorja v procesih pridobivanja posameznikov. Odpirajo se 

tudi nove možnosti za nove promocijske niše, ki so primerne za promocijo namenskih (lat. 

ad-hoc) projektov, saj bomo s PSG algoritmom bolje izbrali posameznika, ki mu pripadajo 

skupine produktov, ali potencialni produkt, ki mu pripadajo posamezniki.  

Potencial, ki se kaže z uporabo PSG metodologije, je zajet v vnaprejšnjem (lat. apriori):  

- prepoznavanju profila posameznika, 

- prepoznavanju vedenja posameznika,  

- prepoznavanju odziva posameznika.  

Iz navedenega bomo lažje oblikovali: 

- projekcijo linije marketinga za promocijo produktov,  

- definicije prednostnih dejavnikov (KPI) produkta, 

- promocijo produktov na splošno na družbenih omrežjih,  

- bolj natančno segmentacijo promocijskih niš, 

- izbor in metode promocijskih ukrepov na lokaciji, na kateri bo potekala 

promocije produkta, 

- lažje bomo pridobili sredstva, ki so potrebna za promocijo, 

- bolje bomo oblikovali strategije promocijskih ukrepov, 

- lažje bomo dosegali ciljne skupine posameznikov produktov,  

- mnoge druge aktivnosti, ki so povezane z vnaprejšnjim projiciranjem vedenja, 

bodo s tem postale dostopnejše in ugodnejše.  

S PSG se odpirajo možnosti: 

- večje dodane vrednosti produkta,  

- večjega promocijskega deleža blagovne znamke, 

- izboljšana segmentacija potencialne sledi, 
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- neposreden stik s ciljnim posameznikom in razvoj poosebljenih promocijskih 

ukrepov na lokaciji vstopajočih (angl. inbound) promocijskih ukrepov s 

povratno informacijo, 

- bolj ciljana in smiselna vsebina promocijskega sporočila (angl. content), 

- bolje pripravljene in ciljano razvrščene pozicije produktov na virtualnih 

lokacijah, na katerih se odvija promocija, so fizično predstavljene na policah 

lokacij, na katerih se odvija promocija,  

- boljšo neposredno statistično analizo udejanjenih sledi,  

- bolje promovirane blagovne znamke in večja verjetnost zvestobe blagovni 

znamki, 

- večje število in bolje segmentirani vplivniki (angl. influencers), 

- mnoge prednosti, ki sledijo iz prepoznavanja vedenja, neposrednega dialoga, 

vključevanja oseb v dialog in udejstvovanja na lokaciji. 

Produkti (materialni produkti, storitve, prireditve), ki jih lahko napovemo kot potencialno 

zanimive za tovrstne promocije, so:  

- zaposlovanje, 

- organizacija sejmov,  

- oblikovanje ekip (igralske zasedbe, moštva, pevski zbori), 

- politični projekti, utemeljeni na neposrednem dialogu preko SM, 

- specifični produkti, ki so domena promocijskih niš, 

- strukturiranje semantično skladnih filmskih igralskih zasedb, 

- boljša segmentiranost potovanj in zabave, 

- drugo. 

Če izpostavimo samo oblikovanje partnerstev, ki so utemeljene na sončnoznamenjski 

paradigmi, se odpirajo možnosti tako komercialnega kot znanstvenega potenciala.  

Podobno bomo oblikovali ponudbo za storitve (npr. križarjenje). Če na primer 

promoviramo križarjenje po Karibskih otokih, vemo, da se bodo statistično značilno v 

~62 % verjetnosti v različne sektorje ponudbe ladijskih kabin na potovanje prijavljali 

profili, ki imajo željo po specifični ponudbi, kot je na primer razkošna ponudba (visoko 

cenjeni šampanjec ali izbrane ribje jedi, prostocarinske cone, umetniške avkcije ipd.), 

zaradi česar bomo celoten program ponudbe in tudi samih promocijskih ukrepov oblikovali 
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tako, da bomo interes primarno usmerjali v ponudbo, ki je primerna za statusno 

zahtevnejše profile posameznikov.  

 

1.33 Pomanjkljivosti raziskave  

Analizo smo v doktorski disertaciji zasnovali na konvergenci, ki je utemeljena na aspektu 

konjunkcije (0° odklona) in značilnosti, ki izvira iz atributov, ki so An=Pn semantični in 

izvirajo iz značilne skupine. Nabor atributov je zato značilen za oblikovanje idiolekta.  

Ker semantike ni mogoče omejevati na lokalne značilne skupine, saj smo iz analize 

ugotovili, da so značilni atributi lahko naenkrat prisotni v več An, je potrebno analizo 

utemeljiti na širši ontološki obliki. Iz tega vidika bi bilo potrebno analizirati vpliv 

medskupinskih semantičnosti, utemeljenih na aspektih. Značilnost, ki presega skupino, je 

lahko pomembna informacija, ki združuje formalne koncepte An iz različnih značilnih 

skupin. Nadalje lahko med skupinami prihaja do napak, ki izvirajo iz prekrivanja 

značilnosti, ki je prisotna v mejnih značilnih skupinah. Opravljena raziskava ima več 

pomanjkljivosti, med katerimi je najznačilnejša oz. najbolj očitna stopnja tolerance 

(stopnja značilnosti α=0,05). V začetku raziskave smo absolutno prenizko določili vrednost 

α. Za definiranje statistične značilnosti v mehkih vedah potrebujemo večjo stopnjo 

tolerance odstopanj, na kar opozarja tudi Kuhn (1970). Če uporabimo dvostranski test 

(angl. two tail), opazujemo vzorec pri α=0,05 s 95-odstotno natančnostjo. Vsaj za 

sociologijo in psihologijo velja, da je potrebno definirati natančnost meritve bolj tolerantno. 

Če klasificiramo astrologijo med mehke (metafizične) vede, moramo za 

sončnoznamenjsko paradigmo uporabiti na primer α=0,33, kar smo ugotovili tudi iz 

kvantitativne analize z LDA.  

Ena izmed pomanjkljivosti je tudi način umeščanja semantične skladnosti An in Pn. V 

procesu raziskave smo opazili povezanost tudi semantično navidezno neskladnih profilov 

An in Pn. PSG algoritem sam ne predpisuje, da moramo obravnavati značilnost strogo 

znotraj enakih skupin An, temveč merimo skladnost (konvergentnost), ki izvira iz tvorbe 

konceptnih mrež. Izven konteksta doktorske disertacije smo opazili, da se množica sporočil 

semantično sklada z astroparadigmo in s skladnostjo, ki izvira iz relacij glede na aspekte.  
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V nadaljevanju na kratko pojasnjujemo pomen aspektov, ki so ustrezni za analizo 

skladnosti značilnih profilov in predvsem izjemno pomembni za nadaljnji študij PSG.  

Tabela 5.1 Pomen aspektov  

Aspekt Naziv 
aspekta Pomen 

0° Konjunkcija 

Povezuje dva planeta z maksimalnim odstopanjem ± 10°183. Je 
nevtralni aspekt, ima na planete dobrodejen ali negativen vpliv. 
Je aspekt združitve, srečanja, kemični aspekt, ki opisuje dogodek, 
ko se združita dva elementa. Če se skladata, se lahko elementi 
vzajemno nevtralizirajo. V principu je najtežje razložljiv.  

30° Semisekstil 
(polsekstil) Aspekt ima rahlo blagodejen, a šibek učinek. 

60° Sekstil Aspekt je dobrodejen. Če vključuje Sonce, je posebno 
dobrodejen. 

90° Kvadrat 
Planeti184 v kvadratu so v konfliktu, iz njega izhajajo težave, ki 
pa se jih da zgladiti in preseči skozi določeno krizo. Kvadrat 
imamo zato za negativen, a dinamičen aspekt.  

120° Trigon 
Aspekt povezuje dva planeta. Med planetoma ustvarja 
harmoničen, pozitiven tok, planeta sta konvergenčna, 
dobrodejna. Je tradicionalno dobrodejen aspekt.  

150° Inkonjunkcija Je precej dobrodejen, a šibek aspekt.  

180° Opozicija 

Aspekt predstavlja zaporo. Planeti želijo drug drugega izničiti in 
se zato nobeden od nasprotujočih ne more svobodno izraziti. 
Predstavlja negativen aspekt in za dialog ni ugoden. V konstruktu 
predstavlja oralno-analno kombinacijo.  

Vir: Aubier (1991) 

Pomen aspektov je opisan kot opis treh nivojev, psihološkega, materialnega in duhovnega. 

Prevedeno v NL jezik opazujemo relacijo posameznika kot odnos nematerialnega z 

materialnim svetom. Kognicijsko se oba profila opazovanja izražata kot IQ (inteligenčni 

kvocient) in EQ (emocionalni kvocient). Razmerje med njima opisujeta profil osebe in 

vedenje, po kakršnem ga prepoznamo, na primer način dialoga, obvladovanje valence, 

                                                
183 V tem kontekstu pomeni definicija 10° lege nebesnega telesa v prostoru. 
184 V našem primeru planete predstavlja Sonce, ker na slednjem oblikujemo celotno paradigmo. 
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sprejemanje lokacije, razumevanje problematike, konstrukti njegovih odločitvenih 

modelov, s katerimi upravlja svoje življenje itn.  

V doktorski disertaciji smo se ukvarjali izključno z analizo konvergence, ki je utemeljena 

na učinku konjunkcije (0°). Ker je konjunkcija nevtralna variacija vseh aspektov, imamo 

zadetek, ki je dihotomo razdeljen na nevtralni, pozitivni ali negativni učinek. Za 

natančnejšo obravnavo izida analize bi potrebovali večji nabor podatkov, lahko bi 

uporabili na primer analizo sekstila, semisekstila ali inkonjunkcije, ki so pozitivni aspekti 

in pojasnijo relacije med An in Pn semantično še z vidika astroparadigme. Če bi upoštevali 

kot zadetek aspekt 60° (sekstil), ki je najbolj izrazit pozitivni aspekt in ki je obenem tudi 

najbolj konvergenčen med aspekti, bi v klasifikacijskem kompleksu dobili inferenco 

zadetka, ki bi kazala znatno izboljšano napovedljivost modela PSG v primerjavi s 

konjunkcijo. V Tabeli 27 v nadaljevanju podajamo izračun inferenc za vsakega od 

predlaganih aspektov. 

 

Tabela 5.2 Inference dihotomih zadetkov med skupinami za Pn1 

Povprečje inference dihotomih zadetkov med skupinami A01–A012 

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 

16 % 23 % 21 % 19 % 0 % 10 % 11 % 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Med večjimi pomanjkljivostmi PSG je tudi nedodelani leksikon naborov atributov, saj je 

360 izrazov, ki smo jih razvrstili v štiri ključne skupine atributov (γ, ψ, α, κ), iz katerih 

smo pridobili tri skupine fraznih komponent (NP, VP, AP), premajhen, da bi lahko 

dosegali znatne semantično skladne rezultate s tako omejeno ekspresivnostjo. S 

povečanjem nabora atributov bi povečali relevanco ekspresivnosti S sporočila.  

V doktorski disertaciji smo se omejili zgolj na produkte skupin A, B, C, D, E, nabor 

produktov in lokacije (skupin) pa lahko predstavljajo veliko pomanjkljivost pri 

ocenjevanju učinkovitosti algoritma, zato predlog nadaljevanja študije usmerjamo v 

povečanje in diverzifikacijo lokacije skupin v SM. 
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Med pomanjkljivosti sodi tudi časovna omejitev, saj smo v empiričnem postopku zbrali 54 

sodelujočih v raziskavi. Če bi želeli izboljšati napovedljivost, bi morali zbrati večje število 

participantov. Na primer 360 posameznikov, po 30 za vsako značilno skupino. Če bi želeli 

proučiti vpliv vsakega od motivatorjev, pa bi potrebovali 1080 posameznikov, razvrščenih 

v 3 skupine, ki jih upravljajo motivatorji.  

Nujno in najpomembneje pa je definirati, za katero skupino produktov bomo izvajali 

analize.  

Upoštevati moramo tudi latentno semantiko. Semiotično lahko pomeni, da je atribut iz 

določenega An skladen s Pn, NL pa omogoča izražanje, ki vsebuje tudi latentno semantiko 

izraznosti in je zavajajoče v izražanju. V doktorski disertaciji smo tej težavi posvetili le 

marginalni pomen, vendar bi bilo potrebno vpliv latentne semantike ustrezno preveriti. Kot 

primer navajamo pomen latentne semantike: “Če nekdo trdi, da nima želje po nekem 

izdelku, obenem pa o njem ve vse, se semantično sklada z negativnim odnosom do 

produkta, toda njegovo vedenje se odraža v obliki prikrite želje po izdelku.” Slednje 

pomeni, da si posameznik želi produkt, a je zanj nedosegljiv, zato kaže sovražen odnos do 

slednjega.  

Drugi primer lahko ponazorimo, ko želimo obrazložiti nesodelovanje posameznika v 

oglasu križarjenja. Če na primer sociografski profil ali geografski profil ne dovoljuje 

posamezniku, da bi si privoščil križarjenje, je njegov odziv do produkta oz. storitve 

negativen in ponudbe ne bo komentiral ali všečkal, čeprav si želi na tako potovanje. Druga 

možnost je, da je posameznik do križarjenja indiferenten, ve pa, da si ga na primer znanec, 

ki ga prezira, ne more privoščiti (hkrati pa ta znanec podaja negativne komentarje na 

ponudbo križarjenja), zato bo oglas všečkal, zgolj da bi kljuboval znancu, čeprav je v 

resnici do križarjenja indiferenten. Taka modalnost je razlog za nastanek napake v 

delovanju PSG. Vedenje posameznika v takem primeru ni povezano s profilom 

posameznika, z njegovim intrinzičnim ali ekstrinzičnim vedenjem ali s semantično 

neskladnostjo An in Pn, temveč z afektom, ki se sproža v posamezniku in valenčnih stanjih, 

ki se generirajo na osnovi relacij med objekti v dialogu. Morda je izvor takega vedenja 

afekten, valenčna stanja pa popačijo definicijo vedenja.  
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Problematika odstopanja inference je povezana tudi s časovnim intervalom, kar pomeni, da 

v primeru, ko “ujamemo” časovni okvir všečkanja, ko pripravljamo potencialno sled za 

nakup, 2. stopnja Rogersovega modela, lahko zadenemo posameznikov intrinzični profil.  

Prednost, ki jo ponuja poenostavljena astroparadigmatska rešitev s sončnim znamenjem, pa 

je obremenjena s problemom določevanja pripadnosti posameznika značilni skupini, kot ga 

predstavljamo na primeru dveh modalnih pogojnikov:  

1. Če poznamo značilno skupino, ki ji posameznik pripada, potem ne moremo z 

natančnostjo določiti posameznikovega vedenjskega profila. 

2. Če želimo definirati vedenjski profil posameznika dovolj natančno, ker moramo 

segmentacijo lokacije opraviti ciljano (angl. one-to-one), potrebujemo natančne 

podatke o posamezniku. Ob tem pa je značilnost toliko razširjena, da se 

medskupinska (angl. intragroup) in skupinska (angl. intergroup) varianca toliko 

razlikujeta, da značilne skupine povsem izginejo in se spreminjajo v specifične 

opise posameznikov z velikim številom skupin, ki nimajo več značilnih lastnosti. 

Posameznik se tako spremeni v ekstrapolirani projekciji v skupino s tipičnimi 

lastnostmi posameznika, katere edini predstavnik je sam.  

Iz navedene težave izhaja potreba po ponovnem razmisleku o načinu projiciranja vedenja, 

utemeljenega na vplivu psihografskega dejavnika (ΨAn). Za boljše poznavanje vedenja 

posameznika, ki bo pripadal novi definiciji skupin produktov, ki so namenjeni specifičnim 

profilom (športni avtomobili, umetnine, starine, zlato in nakit, diamanti), potrebujemo več 

podatkov o posamezniku, kar povečuje nabor spremenljivk. Z astroparadigmo lahko 

rešimo ta problem in utemeljimo promocijske ukrepe na uporabi natalnega horoskopa 

posameznika.  

Implementacija novih naborov spremenljivk zahteva razširitev postopka analize in 

oblikovanje natančnejšega profila, ki vodi v potrebo po osebnem poznavanju osebe, 

njenega statusa in procesov socializacije. Zaradi slednjega profil posameznika ne bil veliko 

bolj kompleksno obravnavan, več podatkov pa bi pridobili iz značilnega psihografskega 

profila posameznika (ΨAnind). To pa ni interes promotorja, saj (razen za specifične 

produkte) potrebuje promotor relativno velik nabor sodelujočih, ki se spremenijo v 

udejanjene sledi. Zato sončnoznamenjska paradigma predstavlja dober kompromis za 
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promotorja in pomeni napredek pri oblikovanju ustreznih promocijskih ukrepov, ki 

temeljijo na majhnem številu značilnih skupin.  

 

1.34 Predlogi za nadaljevanje raziskave 

Skladno z naštetimi pomanjkljivosti, se raziskava usmerja v analizo učinkovitosti aspektov 

z namenom izoblikovanja boljšega algoritma PSG v smeri pojasnjevanja konvergence 

nagnjenosti (A2P), ki povezujejo An in Pn v različnih značilnih skupinah. Ob tem je 

potrebno bolje diverzificirati nabor produktov in določiti ustrezne lokacije skupin v SM 

(npr. Facebook) in bolje oblikovati ciljane produkte, ki pripadajo tej lokaciji. Na tak način 

lahko izboljšamo preglednost in določljivost vpliva motivatorjev. Obenem je potrebno 

testirati latentno semantiko dialoga z NL.  

Najpomembneje pa je, da izboljšamo idiolekt PSG z definiranjem novih značilnih 

atributov, s čimer izboljšamo ekspresivnost NL. Potrebno je tudi analizirati najbolj ugoden 

časovni interval analize, kar nam ponudi možnosti za boljšo analizo večjega števila 

sodelujočih z manjšo napako, ki bi bila posledica šuma dialoga.  

Morda bi lahko dodali kulturološko faktorsko komponento v profil posameznika, 

oblikovali parametre kulturnega profila in opredelili vpliv kulturnega profila kot potenciala 

za izboljšanje napovednosti v linearnem modelu Pn.  

 

1.35 Sklepna misel 

Promotor uporablja za dialog s posameznikom promocijske ukrepe. Na lokacijah, kot so na 

primer družbena omrežja, se dialog med posameznikom in promotorjem odvija s postopki 

dvosmerne komunikacije. Produkti, ki jih promotor promovira na družbenih omrežjih, so 

namenjeni specifičnim skupinam in skupine promotor obravnava kot značilne skupine, ki 

imajo nagnjenje do produkta. Posamezniki, ki jih promotor obravnava kot značilne skupine, 

kažejo nagnjenost do specifičnih produktov, saj kažejo odkrito nagnjenost do produktov.  

Na lokacijah, na katerih smo dvosmerni dialog promotorja s posameznikom opazovali kot 

poosebljene promocijske ukrepe, nam ponuja priložnost za izboljšanje promocije z 
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uporabo značilnega jezika, s katerim vzpostavljamo odnos med posameznikom in 

produktom.  

Značilna skupina posameznikov kaže nagnjenost do značilne skupine produktov, ki 

skupine posameznikov in produktov združuje v skupnih atributih skupin. 

Opis posameznika, ki ga opisuje sončno znamenje, je uporabna skupina atributov, opisana 

z jezikom značilne skupine posameznikov in produktov. Sončno znamenje nam omogoča 

izboljšanje dialoga med značilnimi skupinami posameznikov in produktov. S sončnim 

znamenjem posameznika lahko določi promotor poosebljene promocijske ukrepe, na 

osnovi katerih prepoznamo nagnjenost posameznika do produkta, ko oba pripadata značilni 

skupini z verjetnostjo, ki je večja od naključja. 

Opomba: Zaradi prostorske omejitve so v teoretičnem izhodišču in empiričnemu delu 

doktorske disertacije predstavljeni le tisti vidiki, ki vsebinsko ključno vplivajo na izvedbo 

raziskave in njenih zaključkov. Raziskovalec, ki bi želel več informacij o raziskavi, se mora 

za obsežnejše informacije obrniti na avtorja.  
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Nabor sporočil, oddanih v Facebook skupino185. 

Vzorčna sporočila in podatki za zbiranje informacije na lokaciji skupine A  

1. A03 – Nudimo zaposlitev v zdravstvu za delo na domu. Oseba, ki želi delati v home 

care sistemu slovenskega podjetja in ki nima problemov z dialogom, ki je 

prilagodljiva, ki dela s pacienti na domu (ne potrebuje zdravstvene izobrazbe), je 

dovzetna, inventivna in radovedna ter premore nekaj spretnosti za delo z ljudmi 

(A03-F-S2016-00048). 

2. A04 – Nudimo zaposlitev v zdravstvu za delo na domu. Oseba, ki želi delati v home 

care sistemu slovenskega podjetja z materinskim čutom, s samaritanskim in s 

sočutnim smislom za delo z bolniki na domu, je vabljena k sodelovanju. Čutnost, 

ljubeznivost, domačnost in materinskost so posebne karakteristike, ki so del osebe, 

ki opravlja tako dejavnost (A04-F-S2016-00049). 

3. A12 – Nudimo zaposlitev v zdravstvu za delo na domu. Oseba, ki želi delati v home 

care sistemu slovenskega podjetja, je požrtvovalna, sočutna, z občutkom za 

človekoljubnost (samaritanstvo) in verjame v dobro, je vabljena k sodelovanju 

(A12-F-2016-00052). 

 

  

                                                
185 Povezava na: https://www.facebook.com/groups/220852931372367/. 



 

 

Priloga 2: Vzorec dopisa, oddanega na spletni strani www.mw.com  

PODJETJE ZA IZVAJANJE 

ZDRAVSTVENEGA SERVISA NA DOMU 

In SENIOR CARE FRANŠIZA 

Spoštovani, 

kot odgovor na sporočilo na družbenih omrežjih, za katerega ste se zanimali, vam 

sporočam, da ima slovensko podjetje, ki ga vodim 10 let, v Sloveniji 1000 pacientov in je 

hčerinsko podjetje velikega globalnega sistema home care storitev. Z namenom širitve 

poslovanja in dejavnosti na senior care storitev, je podjetje sprožilo aktivnosti, po katerih 

se bodo funkcija zaposlovanja in operativne aktivnosti delno izvajale s ponudbo 

razširitvene dejavnosti storitev home care in senior care na domu s franšiznim sistemom. 

Home care je zdravstvena nega pacienta in skrb za vzdrževanje ustreznega zdravstvenega 

stanja pacienta na njegovem domu. Senior care je sistem za oskrbo starejših občanov na 

njihovih domovih in ga kot franšizo projiciramo za prihodnja leta. V obeh strukturah mora 

nastajati neposreden in pozitiven odnos med izvajalcem dejavnosti in prejemnikom storitve, 

saj je stik človeški, oseben, neposreden. 

S tem namenom izbiramo profile, ki potencialno ustrezajo zahtevanim karakteristikam. 

Prejeli ste poziv, da oddate svoje “osebne podatke”, ki predstavljajo za sistem izbire 

profilov vitalni vir informacij o osebi, ki bi potencialno postala: 

1. izvajalec home care in senior care sistema, 

2. franšizojemalec home care in senior care sistema. 

V obeh od zgoraj navedenih primerov se skriva potencial tako za podjetje kot za izvajalca 

in pacienta ali starejše osebe. 

Trenutno je v teku procesiranje podatkov o potencialnih kandidatih za izvajanje 

navedenega dela. Ker je obseg poslovnega sistema vseslovenski, potrebujemo za izdelavo 

strukture izvajalcev in kompleksa franšizodajalec-franšizojemalec čimveč podatkov o 

potencialih, ki bi želeli vstopiti v tak sistem zaposlovanja. 



 

 

Potencial zaposlovanja je izjemen. Delo operative je samostojno in vodeno, potrebno je 

izobraževanje, veljavna so pravila in nujna je kolaborativnost med udeleženci v projektu. 

V nadaljevanju vam zagotavljamo, da bomo varovali vse osebne podatke, pridobljene od 

posameznika, skladno z zakonom (ZVOP, Ur. l. RS, št. 59/1999, 57/2001 in 59/2001) in jih 

uporabljal izključno za akademski nivo ter za obveščanje lastnika o novostih in za dialog z 

namenom izboljšanja storitve. 

V prihodnjih tednih bomo na spletnem naslovu objavili strukturirane modele produktov in 

storitev, za katere boste prejeli poziv k sodelovanju. Sodelovanje je neobvezno, neformalno, 

konstruktivno. 

 

O poteku akcije vas bomo obveščali na Facebooku in Twitterju. Pridružite se dialogu. 

 

Nova Gorica, 30. 1. 2016  

Egon PRIJON  

 

 

  



 

 

Priloga 3: Vzorčna sporočila in podatki za zbiranje informacije na lokaciji skupine E 

Proces deluje ločeno od obstoječega profila EgonPrijon, in sicer na novem profilu 

JankoRaznik186. Razlog za to je, da v analizi ne želimo pridobiti “šuma” že obstoječih 

prijateljev, ki bi kakorkoli vplivali na izid analize, zato gradimo nov graf prijateljev 

neposredno iz oglasa in CTA.  

Testiranje A2P in PSG je zasnovano na sledečem algoritmu. Algoritem skupin B, C, D s 

CTA je procesiran na enak način kot postopki B, C in D brez CTA v postopku analize 

odzivnosti in informacij, ki smo jih zbrali na podlagi postopka zbiranja podatkov o profilih, 

na osnovi katerih zbiramo Δ, Γ, Ξ, Ψ profilov, ter udejstvovanja na lokaciji profilov. Ker 

potrebujemo odzivnost, neonesnaženo s šumom, je proces nujno izvesti iz svežega nabora 

prijateljev, ki jih naberemo z lukrativnim motivatorjem, kot sledi v nadaljevanju. 

 

Dopis za nagradno igro:  

V tej skupini bomo izvedli nagradno igro. Prva nagrada je potovanje za dve osebi v skupni 

vrednosti 100 EUR in jo dobi posameznik (sodelujoči), ki bo izžreban med tistimi 

posamezniki, ki bodo imeli najboljši zadetek izbire. Iz navedenega razloga izbirajte le tiste 

oglase, ki so vam resnično všeč in za katere mislite, da so opisani po vašem "okusu". 

Nagradna igra je preprosta.  

Pravilo: Izbrati morate najmanj enega, lahko pa tudi več, toda ne vsakega od oglasov in 

mu podeliti všeček (Like).  

Ko ste opravili izbiro tistih sporočil, za katera mislite, da so vam resnično všeč, kliknite na 

link na spletni strani, kamor vas vodi povezava.  

Izpolnite formular s podatki, ki jih formular od vas zahteva.  

- Izberite številko opisa, za katerega smatrate, da vas najbolje opisuje, in 

številko opisa, kakor vas vidi vaš najboljši in intimni prijatelj. 

- Izpolnite formular, v katerega vnesete vaše podatke.  

- Vpišite vaš e-mail, na katerega vas bomo obvestili o izidu nagrade.  

Za celoten postopek porabite manj časa, kot je nagrada vredna! 
                                                
186 Dostopno na: http://ow.ly/Z0Ajn. 



 

 

Število sodelujočih je omejeno. Nagradna igra traja 7 dni. Ko bomo dosegli minimalno 

število sodelujočih, jo bomo prekinili. Po preteku 7 dni ne bomo več sprejemali vaših 

informacij in vas ne bomo obravnavali kot potencialne sodelujoče pri potegovanju za 

nagrado, zato pohitite.  

 

Žrebanje bo izvedeno 30 dni po zaključku nagradne igre.  

 

Vso srečo vam želi odbor za izvedbo igre. 

 

  



 

 

Priloga 4: Vzorec sporočil 

A01 – Sem aktivna osebnost z življenjsko identiteto, izvršilna, pionirska, tekmovalna, 

hrabra, podjetna, raziskovalna, strastna. 

A02 – Imam rada materialne dobrine, sem stabilna oseba, všeč so mi vrednosti, kar mi 

pripada, sem potrpežljiva, zanesljiva, stabilna, čutna. 

A03 – Mislim in vzpostavljam dialog raznovrstno, neposredno, s tem svetom, najbolje z 

neposredno bližino, sem duhovno uravnotežena, prilagodljiva, nimam težav z dialogom. 

A04 – Sem čutna, posvečena, imam rada varnost, zasebnost, moje osebno življenje, sem 

intuitivna, materinska, občutljiva, samaritanska. 

A05 – Jaz bom! Odlikujejo me magnetizem, privlačnost, kreativno življenje, idealizem, 

ponos in ambicioznost, kreativnost, dostojanstvo. 

A06 – Vsako potezo analiziram, iščem bistvo, sem praktična, zavedam se dolžnosti, 

pomena fizičnega in telesnega zdravja, sem spretna, iniciativna, metodična, natančna, 

čista, humana. 

A07 – Rada delim, pomembni so mi partnerstva, neposredni odnosi, harmonija lokacije, 

sodelovanje, sem družabna, miroljubna, rafinirana, nepristranska, diplomatska, ljubezniva. 

A08 – Želim si intenzivnosti, regeneracij, vendar sem prodorna, izvršilna, smela, 

motivirana, odločna, analitična, strastna in raziskovalnega duha. 

A09 – Življenje in aspiracije razumem, sem razgledana oseba, zanimajo me tujina, 

oddaljeni kraji, direktnost, filozofija, sem širokih nazorov in svobodomiselna. 

A10 – Ambiciozna in časti željna, uporabljam lastno življenje in vedenje, znanje za 

poslovne namene, sem praktična in ekonomična, odgovorna. 

A11 – Jaz vem! Fantazijska oseba z družbeno zavestjo, odvisna od prejete ljubezni, sicer 

pa neodvisna, inventivna, tolerantna, individualistična, progresivna. 

A12 – Verjamem, z razumom prihajam do zaključkov, sem sočutna oseba, samaritanska, 

emotivna, požrtvovalno-altruistična, dobro poznam svojo notranjost. 

 



 

 

Priloga 5: Nabor podatkov za ABCDE  

Podatkovni nabor je sestavljen iz dveh skupin podatkov:  

1. ABCDE (6 faktorjev, Δs, Δst, Γs, Σi, Σdg, ΨAn) + Pn (testna množica, na osnovi 

katere opazujemo relacijo med Pn in An (ΨAn)). 

2. ABCDEPAn (6 faktorjev, Δs, Δst, Γs, Σi, Σdg, ΨAn) brez Pn. 

Pridobili smo nabor 130 vzorcev oglasov s 54 posamezniki v petih analiziranih skupinah s 

tremi motivatorji.  

Nabor posameznikov (posameznikov, sodelujočih v procesu dialoga).  

Tabela: Nabor podatkov o sodelujočih v procesu dialoga  

  
gs 

(Γs) 
ds 
(Δs) 

dst 

(Δst) 

si 

(Σi) 

sdg 

(Σdg) 

pan 

(ΨAn) 

K
od

a 
Po

sa
m

ez
ni

ka
 

1 ruralno moški samski brez izobrazbe brezposeln 

od A01 
do A12 

2 suburban
o 

žensk
i 

poroče
n 4. stopnja 

operativen, 
administrative
n 

3 urbano 
  

6./7. stopnja samozaposlen 

4       višje stopnje 
upravni, 
vodilni, 
vodstveni 

  

  
gs 

(Γs) 
ds 
(Δs) 

dst 

(Δst) 

si 

(Σi) 

sdg 

(Σdg) 

pan 

(ΨAn) 
  

1 1 2 2 2 4 2 PeAn 

2 2 2 1 2 2 3 KoRo 

3 3 2 1 1 2 1 KoSu 

4 3 2 2 2 2 12 JoTa 

5 3 2 1 2 2 1 KoSa 

6 3 2 2 2 2 11 JoNe 

7 3 2 1 1 2 11 DoSa 

8 3 2 2 2 1 9 PuTa 



 

 

9 1 2 1 3 1 9 HoAn 

10 1 2 1 3 1 1 MlKa 

11 3 2 1 3 1 6 MoTa 

12 3 2 2 3 3 3 PlAl 

13 2 2 2 2 1 8 EbMo 

14 2 2 2 2 1 6 RoHe 

15 2 2 2 3 1 1 KuM
o 

16 3 2 1 2 1 11 VoSo 

17 3 2 2 3 1 6 KrIr 

18 3 2 2 2 4 5 SKKa 

19 2 2 1 2 2 12 KeKr 

20 1 2 2 3 1 4 TeMa 

21 1 2 2 2 1 4 SaMe 

22 1 1 2 2 2 11 BeMa 

23 2 2 2 2 1 8 Al 

24 1 2 1 2 2 2 PeAl 

25 2 2 1 2 2 4 ZoLi 

26 3 1 1 2 2 5 MiMi 

27 1 2 2 2 2 12 FSMe 

28 3 2 1 2 2 10 PiMa 

29 2 2 2 3 2 11 StNa 

30 1 2 1 3 2 1 SoTj 

31 2 2 2 2 2 1 SaMo 

32 3 2 1 1 2 11 PlSa 

33 2 2 1 2 2 11 MeVe 

34 2 2 1 2 2 9 NPCe 

35 3 2 1 3 2 3 GoKi 

36 2 2 1 2 2 11 BaMa 



 

 

37 3 1 2 2 2 12 StMa 

38 3 1 2 2 3 1 SkIv 

39 1 2 2 3 4 5 ReAn 

40 3 1 2 2 3 9 ReJa 

41 2 2 1 2 3 3 SuVi 

42 3 2 2 4 4 5 DaNa 

43 3 1 2 4 4 6 RoBo 

44 3 2 2 2 2 8 KaBr 

45 3 2 2 2 2 7 RoTi 

46 2 1 2 2 2 4 MoIv 

47 3 2 1 4 4 10 PrLe 

48 3 1 1 2 3 12 KeBa 

49 3 2 1 2 2 3 VeIn 

50 3 1 1 2 3 1 PiGr 

51 3 1 2 4 2 3 PaIg 

52 3 1 1 3 1 10 ŠtEd 

53 2 2 1 2 2 8 MaTj 

54 2 2 2 2 3 3 KoM
o 

 

Tabela: Nabor podatkov o sporočilih 

 Nabor faktorjev  

  
gs 

(Γs
) 

ds 
(Δs
) 

dst 

(Δst
) 

si 

(Σi
) 

sdg 

(Σdg
) 

pan 

(ΨAn
) 

Pn Posamezni
k  

Motivat
or 

Dihoto
mi 

Zadetek 

1 1 2 2 2 4 2 3 A03 PeAn A   

2 2 2 1 2 2 3 4 A04 KoRo A   

3 3 2 1 1 2 1 4 A04 KoSu A   

4 3 2 2 2 2 12 4 A04 JoTa A   



 

 

5 3 2 1 2 2 1 3 A03 KoSa A   

6 3 2 2 2 2 11 4 A04 JoNe A   

7 3 2 1 1 2 11 3 A03 DoSa A   

8 3 2 2 2 1 9 4 A04 PuTa A   

9 1 2 1 3 1 9 4 A04 HoAn A   

10 1 2 1 3 1 1 4 A04 MlKa A   

11 3 2 1 3 1 6 4 A04 MoTa A   

12 3 2 2 3 3 3 4 A04 PlAl A   

13 2 2 2 2 1 8 4 A04 EbMo A   

14 2 2 2 2 1 6 4 A04 RoHe A   

15 2 2 2 3 1 1 4 A04 KuMo A   

16 3 2 1 2 1 11 4 A04 VoSo A   

17 3 2 2 3 1 6 4 A04 KrIr A   

18 3 2 2 2 4 5 4 A04 _KKa A   

19 2 2 1 2 2 12 4 A04 KeKr A   

20 1 2 2 3 1 4 3 A03 TeMa A   

21 1 2 2 2 1 4 4 A04 SaMe A 1 

22 1 1 2 2 2 11 4 A04 BeMa A   

23 2 2 2 2 1 8 4 A04 Al A   

24 1 2 1 2 2 2 3 A03 PeAl A   

25 2 2 1 2 2 4 3 A03 ZoLi A   

26 3 1 1 2 2 5 3 A03 MiMi A   

27 1 2 2 2 2 12 4 A04 FSMe A   

28 3 2 1 2 2 10 1
2 A12 PiMa A   

29 2 2 2 3 2 11 1
2 A12 StNa A   

30 1 2 1 3 2 1 1
2 A12 SoTj A   

31 2 2 2 2 2 1 3 A03 _aMo A   



 

 

32 3 2 1 1 2 11 6 A06 PlSa A   

33 2 2 1 2 2 11 1
2 A12 MeVe A   

34 2 2 1 2 2 9 4 A04 NPCe A   

35 3 2 1 3 2 3 6 A06 GoKi A   

36 2 2 1 2 2 11 1
2 A12 BaMa A   

37 3 1 2 2 2 12 4 A04 StMa A   

38 3 1 2 2 3 1 6 A06 SkIv B, C, D   

39 3 1 2 2 3 1 1 A01 SkIv B, C, D 1 

40 3 1 2 2 3 1 4 A04 SkIv B, C, D   

41 3 1 2 2 3 1 6 A06 SkIv B, C, D   

42 1 2 2 3 4 5 9 A09 ReAn B, C, D   

43 1 2 2 3 4 5 2 A02 ReAn B, C, D   

44 1 2 2 3 4 5 1
1 A11 ReAn B, C, D   

45 1 2 2 3 4 5 2 A02 ReAn B, C, D   

46 1 2 2 3 4 5 1 A01 ReAn B, C, D   

47 1 2 2 3 4 5 5 A05 ReAn B, C, D 1 

48 1 2 2 3 4 5 4 A04 ReAn B, C, D   

49 1 2 2 3 4 5 3 A03 ReAn B, C, D   

50 1 2 2 3 4 5 9 A09 ReAn B, C, D   

51 1 2 2 3 4 5 2 A02 ReAn B, C, D   

52 1 2 2 3 4 5 1
2 A12 ReAn B, C, D   

53 1 2 2 3 4 5 9 A09 ReAn B, C, D   

54 1 2 2 3 4 5 1
2 A12 ReAn B, C, D   

55 1 2 2 3 4 5 6 A06 ReAn B, C, D   

56 1 2 2 3 4 5 1
1 A11 ReAn B, C, D   



 

 

57 1 2 2 3 4 5 4 A04 ReAn B, C, D   

58 1 2 2 3 4 5 4 A04 ReAn B, C, D   

59 1 2 2 3 4 5 2 A02 ReAn B, C, D   

60 1 2 2 3 4 5 3 A03 ReAn B, C, D   

61 1 2 2 3 4 5 1
0 A10 ReAn B, C, D   

62 1 2 2 3 4 5 1 A01 ReAn B, C, D   

63 1 2 2 3 4 5 9 A09 ReAn B, C, D   

64 1 2 2 3 4 5 7 A07 ReAn B, C, D   

65 1 2 2 3 4 5 6 A06 ReAn B, C, D   

66 1 2 2 3 4 5 1
1 A11 ReAn B, C, D   

67 1 2 2 3 4 5 1
2 A12 ReAn B, C, D   

68 1 2 2 3 4 5 5 A05 ReAn B, C, D 1 

69 1 2 2 3 4 5 9 A09 ReAn B, C, D   

70 1 2 2 3 4 5 1
1 A11 ReAn B, C, D   

71 1 2 2 3 4 5 4 A04 ReAn B, C, D   

72 1 2 2 3 4 5 6 A06 ReAn B, C, D   

73 1 2 2 3 4 5 8 A08 ReAn B, C, D   

74 1 2 2 3 4 5 7 A07 ReAn B, C, D   

75 3 1 2 2 3 9 2 A02 ReJa B, C, D   

76 3 1 2 2 3 9 6 A06 ReJa B, C, D   

77 3 1 2 2 3 9 9 A09 ReJa B, C, D 1 

78 3 1 2 2 3 9 3 A03 ReJa B, C, D   

79 3 1 2 2 3 9 1
2 A12 ReJa B, C, D   

80 3 1 2 2 3 9 5 A05 ReJa B, C, D   

81 3 1 2 2 3 9 1
2 A12 ReJa B, C, D   



 

 

82 3 1 2 2 3 9 6 A06 ReJa B, C, D   

83 3 1 2 2 3 9 1
1 A11 ReJa B, C, D   

84 3 1 2 2 3 9 4 A04 ReJa B, C, D   

85 3 1 2 2 3 9 6 A06 ReJa B, C, D   

86 2 2 1 2 3 3 1
1 A11 SuVi B, C, D   

87 2 2 1 2 3 3 2 A02 SuVi B, C, D   

88 2 2 1 2 3 3 8 A08 SuVi B, C, D   

89 3 2 2 4 4 5 7 A07 DaNa B, C, D   

90 3 2 2 4 4 5 6 A06 DaNa B, C, D   

91 3 2 2 4 4 5 9 A09 DaNa B, C, D   

92 3 2 2 4 4 5 5 A05 DaNa B, C, D 1 

93 3 2 2 4 4 5 6 A06 DaNa B, C, D   

94 3 2 2 4 4 5 9 A09 DaNa B, C, D   

95 3 2 2 4 4 5 1
1 A11 DaNa B, C, D   

96 3 2 2 4 4 5 1
1 A11 DaNa B, C, D   

97 3 2 2 4 4 5 1 A01 DaNa B, C, D   

98 3 1 2 4 4 6 6 A06 RoBo B, C, D 1 

99 3 1 2 4 4 6 6 A06 RoBo B, C, D 1 

10
0 3 2 2 2 2 8 1

2 A12 KaBr B, C, D   

10
1 3 2 2 2 2 8 6 A06 KaBr B, C, D   

10
2 3 2 2 2 2 8 1

1 A11 KaBr B, C, D   

10
3 3 2 2 2 2 8 4 A04 KaBr B, C, D   

10
4 3 2 2 2 2 7 5 A05 RoTi B, C, D   

10 2 1 2 2 2 4 1 A10 MoIv B, C, D   



 

 

5 0 

10
6 2 1 2 2 2 4 4 A04 MoIv B, C, D 1 

10
7 2 1 2 2 2 4 2 A02 MoIv B, C, D   

10
8 2 1 2 2 2 4 3 A03 MoIv B, C, D   

10
9 3 2 1 4 4 10 6 A06 PrLe B, C, D   

11
0 3 2 1 4 4 10 1

1 A11 PrLe B, C, D   

11
1 3 2 1 4 4 10 1

1 A11 PrLe B, C, D   

11
2 3 2 1 4 4 10 2 A04 PrLe B, C, D   

11
3 3 1 1 2 3 12 6 A06 KeBa B, C, D   

11
4 3 1 1 2 3 12 1

2 A12 KeBa B, C, D 1 

11
5 3 1 1 2 3 12 6 A06 KeBa B, C, D   

11
6 3 1 1 2 3 12 9 A09 KeBa B, C, D   

11
7 3 1 1 2 3 12 1

1 A11 KeBa B, C, D   

11
8 3 1 1 2 3 12 4 A04 KeBa B, C, D   

11
9 3 2 1 2 2 3 7 A07 VeIn B, C, D   

12
0 3 1 1 2 3 1 1 A01 PiGr B, C, D 1 

12
1 3 1 2 4 2 3 4 A04 PaIg B, C, D   

12
2 3 1 2 4 2 3 2 A02 PaIg B, C, D   

12 3 1 1 3 1 10 1 A10 ŠtEd B, C, D 1 



 

 

3 0 

12
4 3 1 1 3 1 10 1 A01 ŠtEd B, C, D   

12
5 2 2 1 2 2 8 1

1 A11 MaTj E   

12
6 2 2 1 2 2 8 2 A02 MaTj E   

12
7 2 2 1 2 2 8 1 A01 MaTj E   

12
8 2 2 1 2 2 8 6 A06 MaTj E   

12
9 2 2 1 2 2 8 8 A08 MaTj E 1 

13
0 2 2 2 2 3 3 6 A06 KoMo E   

 

Motivatorji, testirani v skupinah A, B, C, D, E:  

A … eksistencialni motivator, 

B, C, D … pasionalni motivator, 

E … lukrativni motivator.  

 

  



 

 

Priloga 6: Kvantitativna analiza LDA  

Tabela: LDA: Statistika za skupini Zgreši, Zadane za Pn1 

Zadetek Povpr. Std. odklon 

Veljavni N  

uteženi neuteženi 

Zgreši Zscore (gs) -,0279282 1,00242574 117 117.000 

Zscore (ds) ,0863768 ,95028072 117 117.000 

Zscore (dst) -,0018323 1,00116009 117 117.000 

Zscore (si) -,0160647 ,98651226 117 117.000 

Zscore (sdg) -,0056869 ,99775200 117 117.000 

Zscore (pan) ,0167029 1,00080127 117 117.000 

Zadane Zscore (gs) ,2513542 ,97996432 13 13.000 

Zscore (ds) -,7773916 1,13720406 13 13.000 

Zscore (dst) ,0164906 1,02983714 13 13.000 

Zscore (si) ,1445827 1,14768263 13 13.000 

Zscore (sdg) ,0511824 1,05999645 13 13.000 

Zscore (pan) -,1503259 1,02011512 13 13.000 

Skupaj Zscore (gs) ,0000000 1,00000000 130 130.000 

Zscore (ds) ,0000000 1,00000000 130 130.000 

Zscore (dst) ,0000000 1,00000000 130 130.000 

Zscore (si) ,0000000 1,00000000 130 130.000 

Zscore (sdg) ,0000000 1,00000000 130 130.000 

Zscore (pan) ,0000000 1,00000000 130 130.000 

 

Tabela: Testiranje enakosti povprečij Pn1 

 
Wilksov 
lambda 

F 
statistika 

Stopinje 
prostosti 1 

Stopinje 
prostosti 2 

Statistična 
značilnost 

Zscore (gs) ,993 ,912 1 128 ,341 



 

 

Zscore (ds) ,932 9,290 1 128 ,003 

Zscore (dst) 1,000 ,004 1 128 ,950 

Zscore (si) ,998 ,300 1 128 ,585 

Zscore (sdg) 1,000 ,038 1 128 ,847 

Zscore (pan) ,997 ,325 1 128 ,570 

 

Do statistično značilnih razlik (p = 0,03), ki jih zaznavamo med enotami, ki spadajo v prvo 

skupino (0 – ne zadane), in enotami, ki spadajo v drugo skupino, prihaja le pri 

spremenljivki spol, kjer je povprečna vrednost v prvi skupini znašala 1,769, v skupini, kjer 

spremenljivka Zadane zavzame vrednost 1, pa povprečna vrednost za spol znaša 1,358, kar 

pomeni, da imamo v skupini Zadane večji delež moških kot v skupini Zgreši (Slika 23 in 

Slika 24).V vseh ostalih primerih ne beležimo statistično signifikantnih rezultatov (Sig. 

(p)>0,05, α=0,05). 

Prav tako sklepamo, da so variance v obeh skupinah (zadane, zgreši) enake (Boxova M = 

13,179, sig = 0,969), kar je ena izmed potrebnih predpostavk za izvedbo diskriminantne 

analize.  

Merili smo razpršenost napake z Durbin-Watsonovim koeficientom. Slednji mora biti 

definiran blizu 2.  

Tabela: Meritev razpršenosti napake z Durbin-Watsonovim koeficientom 

Povzetek modelab 

Model R R kvadrat 
Prilagojeni R 
kvadrat 

Standardna 
napaka ocene Durbin-Watson 

1 ,324a ,105 ,061 3,279 2,219 

a. Napovedovalke (konstante) pan, sdg, ds, dst, gs, si. 
b. Odvisna spremenljivka Pn. 
 

Durbin-Watsonov koeficient je 2,219 (ustrezen je 2) in izpolnjuje zahteve po 

diverzifikaciji vzorca. 

Grafično smo prikazali razpršenost napake vzorcev z razsevnostnim diagramom, ki sledi.  



 

 

Graf : Razpršenost napake vzorcev 

 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Iz razsevnostnega diagrama vidimo, da so napake naključno porazdeljene. 

Z ANOVA analizo smo analizirali regresijski model Pn in ugotavljali statistično značilnost 

rezultatov F testa.  

Tabela: Analiza modela podatkov za Pn1 

ANOVA analizaa 

Model 

Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

Statistična 

značilnost 

1 Regresija 155,221 6 25,870 2,406 ,031b 

Rezidual 1322,502 123 10,752   

Skupaj 1477,723 129    

a. Odvisna spremenljivka Pn. 
b. Napovedovalke (konstante) pan, sdg, ds, dst, gs, si. 
Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Model se dobro prilega podatkom, na kar nakazuje F=2,406, p=0,031 (nižja od 0,05). 



 

 

Kayser-Meyer-Olkinova mera primernosti in Bartlettov test za PCA 

Tabela: Kaiser-Meyer-Olkinova mera primernosti in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti  ,597 

Bartlettov test sferičnosti Približek hi-kvadrata 137,455 

df (prostostna stopnja) 15 

Statistična značilnost ,000 

Vir: Prijon, lastna raziskava (2016) 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera primernosti vzorca znaša 0,597, kar pomeni, da so podatki 

ustrezni za uporabo metode glavnih komponent, saj je vrednost višja od 0,50. Z 

Bartlettovim testom preverimo ničelno hipotezo, ali je originalna korelacijska matrika 

enotska. Ker je značilnost Bartlettovega testa p=0,00 nižja od 0,05, zavrnemo ničelno 

hipotezo, da je originalna korelacijska matrika enotska, kar ponovno potrdi, da je uporaba 

metode glavnih komponent primerna metoda za analizo komponent posameznika.  

 

  



 

 

Priloga 7: Slovarji 

Slovarček uporabljenih izrazov  

Različne discipline, ki smo jih obravnavali v doktorski disertaciji, uporabljajo značilen 

idiolekt za opisovanje in analiziranje tematik. V doktorski disertaciji smo uporabili 

izrazoslovje, ki nadomešča to značilno izrazoslovje.  

1. Dialog = konverzacija, komunikacija, angažiranje. 

2. Lokacija = okolje, lokacija, trg, tržišče, prostori v času, ki jih definirajo značilno 

vedenje, značilni dialogi, značilne reakcije ali način izražanja. 

3. Nagnjenost = afiniteta, privlak. V posebnih okoliščinah se nagnjenost izraža v 

obliki konvergentnosti, tendence, ki vodi v izid. 

4. Promocijski ukrepi = ciljano trženje, ciljani marketing, marketing. 

5. Poosebljeni promocijski ukrepi = personalizirano trženje, personalizirani marketing. 

6. Promotor = tržnik. 

7. Posameznik = posameznik, potencialni kupec, potencialna stranka, kupec, 

posameznik, pripadnik značilni (idiosinkratični) skupini, oseba z značilnimi 

(idiosinkratičnimi) lastnostmi, pripadnik skupini z značilnimi lastnostmi ali 

vedenjem.  

8. Značilne skupine = idiosinkratične skupine, skupine z značilnim vedenjem, katerih 

posebnost so podobnost v izražanju, vedenju, reakcijah na lokacijo. 

 

Slovar tujk in kratic: 

1. afekt – “vroče” emotivno stanje, 

2. angel – v SM je angel naziv za posrednika, vplivnika,  

3. anksioznost – nervoza, neugodje, občutek preokupacije, v izboljšanem primeru 

neučakanost,  

4. aposteriori – induktivna izraznost, ki izvira iz opazovanja namesto iz razumevanja; 

apriori – deduktivna izraznost, ki izvira iz rezoniranja na osnovi razumevanja in ne 

iz opazovanja, antonim aposteriori in sklepanja,  

5. atribut – kvaliteta ali karakteristika objekta, 

6. brand advocates – zagovorniki ali promotorji blagovne znamke,  



 

 

7. buyer persona – profil posameznika, ki je opisan z demografskimi, geografskimi, s 

sociografskimi in psihografskimi karakteristikami, 

8. centrality – centraliziranost,  

9. centralization – centralizacija,  

10. control – nadzor,  

11. construct – konstrukt, 

12. core-periphery SM – specifično obnašanje subjektov, ki sodelujejo v diskusiji SM, 

13. description – opis, 

14. dialektika – umetnost raziskave in diskurza resnice in mnenj, raziskava 

metafizičnih nasprotij in njenih rezultatov (Heglov proces razmišljanja, s katerim 

navidezna nasprotovanja s tezo/z antitezo vodi do sinteze (višje resnice)), 

15. evangelist (angl. evangelist) – v SM posrednik, zastopnik, zagovornik blagovne 

znamke, promotor blagovne znamke,  

16. diskurz – pisana ali govorjena debata,  

17. disonanca – odstopanje, neskladnost, 

18. disparacija – bistvo drugačne vrste, neprimerljivost, stanje vsebujočih elementov, 

ki komponirajo obliko, povsem drugačno od ostalih stanj, 

19. educated guess – naučeno ugibanje, 

20. eksplicitacija – razčlenitev,  

21. ekstrapoliranje – podaljševanje ali razširjanje uporabnosti na neznano lokacijo ali 

rezultati, ki so utemeljeni na zaključevanju, da se bodo iz znanih rezultatov razvili 

novi rezultati, ki so podobni že znanim, 

22. engagement – dialog, udejanjanje, sodelovanje, 

23. entropija – pomanjkanje reda in napovedljivosti, v informatiki je entropija 

logaritmična mera prenosa informacije v določenih sporočilih in jezikih,  

24. epistemologija – teorija znanja, načinov pridobivanja znanja, vrednosti in namena, 

razlikovanje med odobravajočim verovanjem in mnenjem,  

25. ergodičnost – je v matematiki uporabljena metoda za opis dinamičnih sistemov, ki 

kažejo povprečje vedenja v faznih lokacijah (na primer prostoru) z vedno enakim 

izidom,  

26. explanation – razlaga,  

27. ex post/ex ante – po dogodku/pred dogodkom (v promocijskih ukrepih uporabljena 

indikacija dogodka, ki nam služi za definicijo znanja o dogodku, ki se dogaja pred 

izidom ali po izidu in na osnovi katere lahko izvedemo ustrezne ukrepe,  



 

 

28. feedback – povratna informacija, 

29. follower – sledilec. V idiolektu SM je sledilec posameznik, ki ga privlači 

informacija oddajnika, 

30. golden rule – zlato pravilo – je metoda, povzeta po izrazoslovju iz angleškega 

prava, utemeljena na prima facie logiki. Prima facie je metoda, s katero zadenemo 

najboljši približek verjetnosti, da je vzorec, ki smo ga merili, ali izkušnja, ki smo jo 

pridobili, pogojno in na osnovi izkušenj pridobljena inferenca, s katero lahko z 

najvišjo možno verjetnostjo še napovemo izid dogodka. Opisuje prepričanje, ki je 

veljavno, dokler se veljavno mnenje z dokazom ne nadomesti z novim mnenjem,  

31. gold standard – zlati standard – v statistiki uporabljen standard, ki pod razumnimi 

pogoji najbolj ustreza diagnosticiranemu izidu (angl. benchmark), ali je 

najustreznejši in najnatančnejši test, s katerim ni postavljena nobena omejitev za 

pridobivanje informacij; primerjaj z ground truth, 

32. ground truth – temeljna resnica je sestavljena iz dejstev, ki izhajajo iz 

neposrednega opazovanja z inferenčnostjo iz oddaljene senzoričnosti in opisuje 

realnost situacije, ki jo izkušamo iz “prve roke”, brez posredovanja ali 

interpretacije tretje osebe. Temeljna resnica je lahko tudi hevristična metoda. V 

postopkih umetne inteligence (angl. machine learning) se pomen ground truth 

nanaša na natančnost izida rezultatov učne množice, s katero izvajamo klasifikacijo 

v nadzorovanih učnih metodah klasifikacije (angl. supervised learning 

classification). Uporablja se tudi za dokazovanje hipotez. Termin ground truth se 

nanaša na proces zbiranja objektivnih dokazljivih podatkov za nabor, ki ga 

analiziramo. Primerjaj z zlatim standardom (angl. gold standard),  

33. herd behavior – čredniško vedenje,  

34. hermenevtika – metoda interpretacije pomenov tekstov,  

35. hevristika – način pridobivanja informacije, ki je specifičen za posameznika. 

Hevristika je psevdoznanstvena metoda, po kateri se znanje pridobiva izkustveno. 

Hevristika je lahko podrejena Post hoc ergo propter hoc metodologiji, po kateri 

izid rezultata lahko temelji na zaključevanju, ki sledi iz evidentnih izidov, ki pa so 

lahko utemeljeni na napačnem sklepanju ali dokazih, ki izhajajo iz posrednih, 

irelevantnih povezav med dogodki,  

36. hipoikone – lahko jih delimo glede na način prvinskosti, ki jim pripadajo, in so 

enostavne kvalitete, slike, ki predstavljajo relacije. Večinoma so diadične in so deli 



 

 

stvari, ki z analognimi relacijami pridobijo povezanost, ter so diagrami, ki 

predstavljajo predstavnost, paralelizem nečesa, 

37. hub – učinkoviti center aktivnosti,  

38. idiolekt – tipičen jezik značilnih skupin, način izražanja, specifičen za določeno 

osebo, 

39. značilnost – način ali vedenje, specifično za posameznika, 

40. indukcija – logična indukcija je inferenca splošnega zakona, izvirajoča iz delnih 

instanc, in v matematični logiki posplošuje splošno izjavo, 

41. inbound marketing – sprejemajoči (prihajajoči, vstopajoči) promocijski ukrepi – je 

promocija, značilna za virtualne lokacije, ki so podprte z bloganjem, z videom, s 

SEO, z družbenimi omrežji ali z drugimi sistemi promocije vsebine. Inbound tip 

promocije za razliko od outbound deluje s povratno informacijo neposredno skozi 

zaporedja nakupovalnega lijaka (angl. purchase funnel), 

42. inferenca – je proces logičnega zaključevanja, ki je utemeljen na izjavah, za katere 

se smatra, da so resnične. Je zaključek, ki temelji na osnovi dokazov in razmišljanja 

– obstoja nečesa kot permanentnega, esencialnega ali karakterističnega,  

43. inherentna stanja – so stalna, osnovna in karakteristična stanja, ki jih opisujejo 

karakteristični atributi,  

44. influencer – vplivnik, na SM lokaciji nosilec in razširjevalec mnenja, ki ima 

značilnost hub ali visoko centralnost in okoli katerega se nabirajo gruče followers, 

45. informacija – kartezični produkt koncepta (pomena) (angl. intension) x obsega 

(vrednost, dimenzija) (angl. extension) (angl. Intension x extension = information) 

(Peirce, 1992),  

46. intrinzičnost – (per se) sama zase, znotraj nečesa, esencialnost, naravna pripadnost,  

47. iteracija – ponavljanje,  

48. izomorfnost – podobnost ali ustrezna podobnost znotraj relacij na lokaciji (na 

materialni lokaciji na primer kristalna struktura, na nematerialni lokaciji na primer 

skupen vedenjski vzorec),  

49. kardinalne oblike – so števila elementov v naboru skupin, ki kažejo značilnost teh 

skupin, enakost, 

50. kartezični produkt – je produkt dveh naborov (X in Y) in vsebuje vse urejene pare 

(x, y), v katerih x pripada X in y pripada Y – vzorec kartezičnega produkta je 

informacija, 

51. koercitivnost – prisila k izvajanju z ustrahovanjem,  



 

 

52. kognitivni pristop – znanstven pristop, ki temelji na razmišljanju, učenju, mentalni 

organiziranosti na podlagi psihologije, lingvistike, filozofije, matematike, fizike in 

informatike; 

a. kognitivna disonanca – nekonsistentno razmišljanje, navade verovanja, 

odločanje, spremembe navad, 

53. kompenzacijska hipoteza (angl. “compensation hypothesis”) – v psihologiji 

strategija zavestnega ali nezavestnega prekrivanja lastnih slabosti, frustracij, želja 

ali občutkov,  

54. konservativnost – nasprotovanje spremembi ali vzdrževanje tradicionalnih vrednot,  

55. konvergenca, konvergentnost – je značilnost, da se različne spremembe istega 

stanja zaključujejo v istem stanju. Konvergenca v matematiki pomeni tudi 

približevanje limitni vrednosti dveh spremenljivk, ki težita k istemu izidu, 

56. konvertirana sled – (angl. opt-in lead) – posameznik, ki se v procesu lijačenja po 

Rogersovem modelu spremeni iz opazovalca v aktivnega posameznika, 

57. konverzija (angl. opt-in), 

58. kozmologija – znanost o izvoru in razvoju vesolja. V scientističnem pogledu je 

kozmologija mejna znanost (angl. fringe science) in je psevdoveda; 

a. moderna kozmologija temelji na astrofizikalni teoriji velikega poka, string 

in m teorijah,  

b. klasična kozmologija je del metafizike, skozi teologijo pojasnjuje lokacijo s 

filozofskega stališča z inferenco najboljše razlage o obstoju prve in najbolj 

kredibilne biti ali osebne biti (bog), ki upravlja vesolje – nalepka (tagging) 

je metaopisovanje (na primer slike, filma), 

59. lapidarnost (lapidarna opazovanja) – elegantno, koncizno opisovanje, jedrnatost,  

60. leads – sled,  

61. leksikon – je osebni besedni zaklad posameznika, jezika ali veje znanja. V 

lingvistiki je leksikon nabor leksemov, atributov, ki so komponente idiolekta ali NL,  

62. like – všeček, mnenjski meme, ki opisuje pozitivno relacijo med oddajnikom in 

prejemnikom informacije,  

63. lingvistična paradigma – je lingvistični članek ali vzorec tekstovne skupine, ki 

oblikuje vzajemno izključujočo posebno sintaktično vlogo,  

64. meaning-making – razumeti (imeti namen in tako tudi storiti): specifični način 

presojanja ali videnja, mnenje ali implicitni dogovor med dvema ali več 



 

 

posamezniki, simpatija. V fenomenologiji opazovanje subjekta in objekta v 

osebnostni izkušnji,  

65. mehanicistična teorija – je teorija 17. stoletja, po kateri znanstveniki obravnavajo 

vsako obliko, tudi življenjsko, kot kompliciran stroj, ki ga sestavljajo deli, med 

katerimi ne vladajo intrinzične relacije. V najbolj radikalni obliki je mehanicistična 

teorija zastopana z eliminativnim materializmom (absolutno materialno 

dokazljivostjo fenomena), 

66. meme – je element kulture ali sistema vedenja, ki se prenaša z enega posameznika 

na drugega z imitacijo ali drugimi negenetskimi pomeni. Multimedialni meme je 

delček informacije, ki se v internetu prenaša med posamezniki, običajno z manjšimi 

spremembami v kontekstu primarne informacije,  

67. metafizika – filozofija, ki je ukvarja s prvobitnim principom stvari, vključno z 

abstraktnim konceptom, kot so biti, znati, identiteta, čas, prostor, teorija brez realne 

baze (materialne osnove), sestavljena iz obstoja, objekta, značilnosti časa, prostora, 

kavzalnosti in efekta, osnovne komponente so kozmologija, epistemologija, 

ontologija, 

68. monizem – doktrina zanikanja razlik, dualnosti ali možnosti obstoja druge oblike 

ali tudi dualnosti v posebni sferi, kot je na primer najvišje bitje – bog in je 

kontrapozicija dualizma,  

69. monade – deli informacije, značilni za monistično teorijo, 

70. morfologija – oblika besed in zvez in inflekta (sprememba forme, ki izraža 

gramatično funkcijo ali atribut, ki je tipično vrednosten),  

71. motivatorji:  

a. pasionalnost (čustvena reakcija), pasionalni motivator, 

b. lukrativnost (pridobitvena, pridobitniška reakcija), pasionalni motivator, 

c. eksistencialnost (samoohranitvena, preživetvena reakcija), pasionalni 

motivator, 

d. reprodukcija (biološko ohranjevalna reakcija), pasionalni motivator, 

72. nosilec mnenja (angl. opinion leader) – v SM pomeni vplivnika, ki mi mu sledijo 

množice, hub ali centralizirano vozlišče, okoli katerega se nabirajo grozdi followers, 

73. omrežje (angl. network) – primer lokacije SM je omrežje, 

74. ontologija – del metafizike, ki se ukvarja z naravo biti, 

75. ontološki model – metafizična razlaga narave obstoja, v SM je ontološki model 

hierarhični opis strukture lokacije, 



 

 

76. opinion leader – strokovnjak, oblikovalec mnenja, 

77. opt-in form – formular za nabiranje konvertiranih sledi, 

78. outbound – izstopna promocija – je tradicionalna oblika promocije, v kateri se 

pogovor z okolico začenja s pošiljanjem sporočil poslušalcem. Najmočnejša oblika 

outbound marketinga je brodacasting, masovnomedijski promocijsko-propagandni 

način predvajanja informacije na lokacijo, 

79. par excellence – boljše od vsega ostalega, 

80. paradigma – tipičen opis ali potek nečesa, model, 

81. paradigmatičnost – opis razmerja med naborom lingvističnih tekstovnih skupin, ki 

tvorijo vzajemno izločujoče izbire v posebnih sintaktičnih vlogah, 

82. parse – analiza in razgradnja stavka v stavčne komponente in opis njihovih 

logičnih sintaktičnih pomenov. Na primer – vprašanje je parsano v interne 

konceptne predstavnosti (AP.VP).NPàS (deklarativnost stavka = glagolska frazna 

komponenta + samostalniška frazna komponenta + pridevniška frazna 

komponenta), 

83. performansa – sposobnost,  

84. per se (intrinzičnost/ekstrinzičnost) – v sebi, ob sebi/izven sebe, 

85. personality – osebnost, 

86. port royal logika – poenostavljena silogistična predikatna logika, ki je značilna za 

odločanje na osnovi izkušenj,  

87. post – sporočilo,  

88. Post Hoc Ergo Propter Hoc – odklonski model razumevanja izida fenomena, ki je 

utemeljen na zaključni informaciji iz izida, ki navidezno generira informacijo iz 

vložene informacije – hevristična metoda sklepanja na osnovi zaključka, da je izid 

fenomena posledica kavzalnosti x à y, 

89. predikat – objektivna relacija med argumentoma, predlog:  

a. v slovnici je predikat del stavka ali izjave, ki vsebuje glagol in se navezuje 

na samostalnik,  

b. v logiki je predikat nekaj, kar je potrjeno ali zanikano in se navezuje na 

argument propozicije,  

90. prediction – napoved,  

91. predisponiranost (teorija predispozicije) – teoretično opisuje stanje med popolno 

urejenostjo in popolno neurejenostjo. Predisponiranost opisujemo z razmerjem, ki 

opisuje verjetnost stanja pozicije, 



 

 

92. proksi – je lahko objekt ali subjekt, avtoriteta, ki predstavlja nekoga drugega, 

skupna ideja ali povpreček, 

93. psihografski pomen – klasifikacija ljudi glede na njihove navade, aspiracije in 

psihološke kriterije, predvsem v promocijski raziskavi,  

94. purchase funnel – nakupovalni lijak – je Lewisova (1898) in Rogersova (1995) 

idejna (AIDA) forma trenda, ki spremlja postopek promocije od prepoznavanja 

blagovne znamke, preko razvoja mnenja in sprejemanja blagovne znamke, do 

nakupa produkta, ki blagovni znamki pripada, 

95. prijatelj (angl. friend) – v SM opisuje relacijo med objektoma na lokaciji, 

96. regresija – je statistična mera relacije med srednjo vrednostjo ene spremenljivke ali 

odgovarjajočo vrednostjo druge spremenljivke,  

97. rekurzivnost – ponavljanje. V matematiki in lingvistiki se nanaša na ponavljajočo 

aplikacijo pravila, definicije ali procedure s posledičnimi rezultati,  

98. semantični primitiv – je element, ki ne izvira iz ničesar. V lingvistiki je primitiv 

lahko beseda, osnova ali koren, ki se zgodovinsko razvija,  

99. lokacija – je okolje, ki predstavlja tipično formo, v kateri prevladuje procesiranje 

znamenj med povezanimi okolji (nem. umwelten). Je semiotični prostor, izven 

katerega semiotika ne obstaja. Skupek semiotičnih formacij funkcionalno nastaja 

pred nastankom singularno izoliranega jezika in postaja pogoj za obstoj slednjega,  

100. share – v SM pomeni širjenje z izmenjavo,  

101. silogistično razmišljanje – je nivo deduciranja, ki temelji na napačnem zaključku 

in je posledica združevanja podatkov (propozicij), kjer se med delanjem zaključkov 

vzpostavi vmesni podatkovni niz, na osnovi katerega je zaključek možen, a 

napačen (na primer: psi so živali; psi imajo štiri noge; zaključek je, da imajo živali 

štiri noge, da so bitja, ki imajo štiri noge, živali itn.). Silogistično razmišljanje je 

deduktivno razmišljanje, 

102. sine qua non – esencialna komponenta, 

103. sintagmatičnost – nasprotje paradigmatičnosti,  

104. solipsizem – pogled ali teorija, ki je sama po sebi vse, kar lahko o nečem vemo, 

nosi v sebi kvaliteto zagledanosti vase, samovšečnosti (angl. self-centered) ali 

sebičnosti, ali tudi pripisovanje pomena izključno lastni teoriji, 

105. sporadičnost – občasnost,  



 

 

106. statistična značilnost – statistična značilnost, izražena z nivojem tveganja, s katero 

testiramo hipotezo in preverjamo statistično napako: tip I, tip II. V hevristiki je Tip 

I napaka. Statistična značilnost je dokaz, da dogodek ni zgolj naključje, 

107. tavtologija (tavtologija) (angl. tautology): 

a. v lingvistiki – izražanje enake informacije na dva različna načina – običajno 

z neustreznim stilom izražanja (“prišla sta eden za drugim, zaporedno”), 

b. v propozicijski logiki – izražanje, ki je resnično zaradi nuje ali zaradi 

logične forme, 

108. taksonomija – znanstvena praksa klasifikacije,  

109. teleološki model – način razlage fenomena, kot služi, namesto skozi postulatne 

učinke, 

110. theory of personality – teorija osebnosti,  

111. timeline – časovnica, del lokacije SM (naziv za Facebook portal, na katerem se 

odvija dialog), 

112. traffic driver influencers, bloggers – vplivniki, 

113. transcendentalnost – Kantova ideja o razumevanju realnosti, ki deluje na procesu 

raziskave in analize procesa razmišljanja, ki nadzira naravo izkušnje. Platonizem in 

Kantova filozofija, ki vplivata na Emersonovo centralno teorijo božjega nadzora 

nad naravo in človekom, 

114. transgresivnost – aktivnost, ki nasprotuje zakonu, ali kodeks, ki producira kršitev,  

115. valenčna stanja – poimenovanje se v psihologiji uporablja za označevanje stopenj 

emotivnosti in pomeni intrinzično atraktivnost (pozitivna valenca) ali 

nasprotovanje (averznost) (negativna valenca) dogodku. Valenčna stanja opisujejo 

ordinaliziran zapis emotivnih stanj. 

 

 

  



 

 

Priloga 8: Definicija pomembnejših izrazov, uporabljenih v doktorski disertaciji 

1. Individuum (posameznik); oseba obravnavana izvzeto, ločeno od skupnosti ali 

celote; posameznik, bitje, ki je sposobno misliti in govoriti, bitje s tipičnima 

obnašanjem in osebnostjo. 

2. Responzivnost; reakcija na nekaj, vzburjen živčni impulz, ki ga sproži sprememba 

dogodka, fizična reakcija na specifično spodbudo (stimulus) ali dogodek (situacijo). 

V pavlovski metodologiji responzivnosti je odgovor na spodbujanje 

(responzivnost) povezan s tipično reakcijo na specifični dogodek. Responzivnost 

lahko ocenimo mehansko in jo opišemo kot reakcijo na akcijo.  

3. Značilnost; način obnašanja, ki je značilen za posameznika, ali karakteristika 

specifičnih lokacij, ki vzpodbuja tipično vedenje.  
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