Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 576 A
z 21 marca 2014

Uchwała o przyjęciu nowej definicji odsłony

Rada Badania w celu znormalizowania i ujednolicenia pomiaru odsłon witryn i aplikacji internetowych oraz w
celu minimalizowania ryzyka narzucania przez metodologię pomiaru ograniczeń wobec stosowanych przez
Wydawców technologii tworzenia strony bądź aplikacji, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowego
znaczenia definiowanej metryki tj. Odsłony, postanawia:
1. Zdefiniować pomocnicze pojęcie Komponentu Statycznego strony www lub okna aplikacji:

Komponent statyczny – część graficzna i funkcjonalna warstwy prezentacji realizująca funkcję tła,
nagłówka, stopki, menu lub obiektu nawigacji, które nie podlegają zmianie w zależności od
dostarczanych treści bądź usług.
2. Przyjąć nowa definicję Odsłony:

Odsłona – zdarzenie pełnego przeładowania nową treścią zawartości strony w oknie przeglądarki
lub aplikacji z wyłączeniem Komponentów Statycznych, poprzedzone każdorazowo intencjonalną

akcją użytkownika wynikłą z intencji pozyskania nowej treści, aktualizacji bieżącej treści lub
skorzystania z nowej usługi.
W celu lepszego zrozumienia reguł implementacyjnych Firma Badawcza będzie utrzymywać jawną
listę reguł i przypadków zakwalifikowanych jako odsłona i niezakwalifikowanych jako odsłona.
Początkowy stan tej listy obejmuje następujące przypadki:
W szczególności za intencjonalną akcję skutkującą odsłoną uznaje się:
 Odświeżenie strony
 Powrót do poprzedniej strony
W szczególności za intencjonalną akcję skutkującą odsłoną nie uznaje się:
 przewijania strony oraz automatycznego doładowywania treści w momencie przewijania
lub analogicznej czynności użytkownika.
 filtrowania treści w obrębie bieżącej treści, powodującej jedynie jej zawężenie
 wyszukiwania fragmentu w obrębie bieżącej treści.
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Firma Badawcza przygotuje procedurę odwoławczą od decyzji o zaliczeniu lub niezaliczeniu odsłony, albo
taka procedura zostanie przyjęta odrębną uchwałą Rady Badania.
Rada Badania w celu sprawnego raportowania skutków wdrożenia nowej definicji odsłony postanawia:
3. Rozszerzyć dotychczasowy „Raport o uniwersach i ważeniu” w części zawierającej listę węzłów
audytowanych o dodatkowe kolumny zawierające dla każdego z węzłów liczbę Odsłon Krajowych
Niemobilnych w rozbiciu na Odsłony Pełne i Odsłony Częściowe zgodne z poniższymi definicjami
pomocniczymi:

Odsłona Pełna – Odsłona, w trakcie której następuje przeładowanie wszystkich Komponentów
Statycznych.
Odsłona Częściowa – Odsłona, w trakcie której nie następuje przeładowanie wszystkich
Komponentów Statycznych.
(Powyższe wskaźniki nie będą widoczne w aplikacji analitycznej Gemius Explorer, gdzie będzie
prezentowany tylko wskaźnik sumaryczny - Odsłony)
4. Dodać do reguł użycia skryptów audytowych Firmy Badawczej wymagania, aby wydawca, który
będzie korzystał z możliwości zliczania Odsłon Częściowych, informował o tym Firmę Badawczą.
Firma Badawcza zobowiązana jest powiadomić wszystkie audytowane w Badaniu podmioty o wprowadzeniu
nowej definicji odsłony. Niezależnie od bezpośredniej komunikacji z audytowanymi podmiotami, informacja
taka zostanie zamieszczona na stronach www.gemius.pl, audyt.gemius.pl oraz www.pbi.org.pl.
Nowa definicja odsłony znajdzie odzwierciedlenie od pliku wyników badania za czerwiec 2014.
Między PBI a Gemius zostanie ustalony szczegółowy harmonogram komunikacji i wdrożenia uchwały
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