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Formål 

DDB ønsker fremadrettet at øge arbejdet med personaliserede brugeroplevelser på tværs af 
grænseflader. Derfor er det relevant at undersøge hvilke muligheder der fra et teknisk perspektiv findes 
til at understøtte dette område. 

Personalisering er en bredt begreb og i denne sammenhæng betragtes personalisering som følgende: 
Personalisering sker i form af anbefalinger af konkrete materialer i biblioteksrelaterede digitale 
grænseflader til den enkelte låner ud fra dennes adfærd og den konkrete kontekst. 

Succeskriteriet for personalisering er at: 

1. Udlånet stiger eftersom lånerne bliver eksponeret for flere relevante materialer i forhold til 
hvad de selv måtte fremsøge. 

2. Udlånet bliver mere jævnt fordelt over bestanden efter lånere bliver eksponeret for flere 
materialer baseret på hvad de selv måtte fremsøge. Lånere fremsøger primært populære 
materialer som der er større sandsynlighed for måtte være udlånt. Anbefalinger giver mulighed 
for at eksponere lånerne for alternativer, der måtte være mere tilgængelige. 

3. Brugertilfredsheden stiger eftersom lånerne oplever en bedre service. 

Analyseramme 

I analysen inddrages følgende systemer: 

● Serendipitetsmotoren, udviklet til DDB CMS af B14 
● Recomole, en recommender service baseret på lånedata udviklet af DBC 
● Personaliseringssystem til Bibilioteket-app’en (PAPPS), udviklet af Qampo og Redia 
● Cxense Content, et kommercielt indholdspersonaliseringssystem 

Med baggrund i perspektivet på personalisering betragtes systemerne ud fra følgende faktorer: 

1. Anbefalinger af materialer 
Systemet skal kunne levere anbefalinger i form af en række konkrete materialer som skal 
præsenteres for brugeren. Systemet kan med fordel understøtte feedback således at 
anbefalinger forbedres set i forhold til succeskriterierne baseret på brugernes konkrete 
handlinger. 

2. Brug på tværs af grænseflader 
Systemet skal kunne levere anbefalinger, der kan bruges på tværs af de digitale grænseflader 
som bibliotekerne anvender. De primære grænseflader på nuværende tidspunkt er websites og 
apps. 

3. Håndtering af lånerens individuelle adfærd 
DDB har en hypotese om at de bedste anbefalinger er baseret på den individuelle låners 
interesser. To lånere med forskellige interesser bør altså få forskellige anbefalinger i den 
samme situation. En låners interesser er afspejlet i dennes adfærd konkretiseret i flere 
forskellige faktorer eksempelvis lånehistorik, brug af lister (materialer, emner, forfattere, 
søgninger etc.) og adfærd i grænsefladen. Systemet skal kunne håndtere en eller flere af 
sådanne faktorer. 

4. Håndtering af kontekst 
DDB har en hypotese om at de bedste anbefalinger er kontekstafhængige. Den samme bruger 
bør altså få forskellige anbefalinger i forbindelse med generisk indhold (eksempelvis en forside) 
sammenlignet med specifikt indhold (eksempelvis præsentationen af et konkret materiale eller 
redaktionelt indhold) og ved eksplorativt brug (eksempelvis på enheder med meget 
skærmplads) i forhold til verifikativt brug (eksempelvis på mobile enheder). Systemet skal kunne 
håndtere sådan en kontekst. 
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https://github.com/ding2/ding2/tree/master/modules/p2
https://github.com/DBCDK/recomole
http://www.projektbank.dk/personaliserede-anbefalinger-i-apps-papps
https://www.cxense.com/platform/content
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Opsummering 

Resultatet af analysen er opsummeret i følgende tabel: 

 
Serendipitets- 

motor 
Recomole  PAPPS  Cxense Content 

Beskrivelse  Samling af Drupal 
moduler i DDB CMS 

Recommeder service 
baseret på lån 

Udviklingsprojekt 
med formål at skabe 
anbefalinger af 
materialer i 
biblioteksrelaterede 
apps 

Produkt med det 
formål at skabe 
målrettede 
anbefalinger på sites 
ud fra brugerens 
interesser. 

Anbefaling af 
materialer 

Systemet leverer  
anbefalinger af 
materialer baseret 
på input fra en række 
plugins. Redaktører 
vælger vægtning 
men denne justeres 
ikke baseret på 
faktisk brug. 

Systemet leverer 
anbefalinger af 
materialer på 
baggrund af 
lånedata. Systemet 
har ikke mulighed for 
at justere algoritmen 
baseret på faktisk 
brug. 

Systemet planlægger 
at levere 
anbefalinger baseret 
på en række 
forskellige datakilder. 
Ved at analysere på 
brugerens adfærd på 
baggrund af 
anbefalinger 
opdateres den 
bagvedliggende 
model. 

Systemet kan levere 
anbefalinger på 
baggrund af data der 
indsamles ved hjælp 
af systemet selv eller 
om indhentes fra et 
eksternt system. Det 
er uklart om 
modellen opdateres 
på baggrund af 
faktisk brug. 

Tværgående 
brug 

Tværgående brug 
kræver eksponering 
af funktionalitet i 
DDB CMS som 
webservices. Dette 
skaber 
uhensigtsmæssig 
kobling mellem 
systemer. 

Systemet er en 
selvstændig 
webservice og vil 
kunne bruges på 
tværs af 
grænseflader. 

Projektet planlægger 
at implementere en 
selvstændig 
webservice som 
integreres i apps. 
Potentielt set kan 
servicen bruges på 
tværs af 
grænseflader. 

Selvstændigt produkt 
som kan bruges på 
websites. Det er 
uklart om det kan 
bruges på tværs af 
grænseflader. 

Individuelle 
anbefalinger 

Systemet indeholder 
plugins som leverer 
anbefalinger baseret 
på data for den 
enkelte bruger 
eksempelvis indhold 
i brugerens data i 
OpenList. 

Systemet leverer ikke 
anbefalinger der er 
rettet imod den 
individuelle bruger. 
Hvis data allerede er 
tilgængelig i 
grænsefladen kan 
anbefalinger i en vis 
grad tilrettes - fx. Ved 
at ekskludere 
allerede lånte 
materialer. 

Projektet planlægger 
at systemet skal 
kunne levere 
anbefalinger til den 
enkelte bruger. 

Produktet 
markedsføres som 
om det kan levere 
anbefalinger til den 
enkelte bruger på 
baggrund af dennes 
adfærd. 

Håndtering 
af kontekst 

Systems plugins kan 
implementeres til at 
reagere på andre 
aspekter af 
brugssituationen. 

Systemet har ikke 
mulighed for at 
tilpasse anbefalinger 
til brugerens 
kontekst. 

System planlægges 
til at kunne tage 
højde for brugerens 
kontekst. 

Produktet 
markedsføres som 
om at det kan tage 
højde for kontekst så 
som geografisk 
lokation og device. 

 

Metode 

Analysen er baseret på følgende aktiviteter: 

1. Gennemgang af den nuværende serendipitetsmotor 
2. Møde omkring Recomole med DBC 26/3 2019 
3. Telefonmøde med Qampo vedrørende PAPPS 25/3 2019 
4. Gennemgang af produktinformation for Cxense Content 
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Det er værd at bemærke at denne gennemgang er baseret på produkter der ikke er færdigudviklede. 
Der er derfor ikke garanteret at de i fremtiden faktisk vil kunne realisere kriterierne i analysen. I stedet 
forholder analysen sig til deres potentiale i forhold til dette. 

Serendipitetsmotor 

Serendipitetsmotoren er en række Drupal moduler som indgår som en del af DDB CMS med det formål 
at komme med anbefalinger til brugeren. Motoren er oprindelig udviklet af B14. 

Modulerne består af et centralt modul - motoren - samt en række plugins. Modulet fungerer i praksis 
ved at der kan placeres lister med anbefalinger forskellige steder på et website. Placeringen definerer 
en kontekst for anbefalingerne som sammen med brugeren fungerer som basis for at levere 
anbefalinger. Hvert plugin leverer en anbefalinger af materialer med en tilknyttet score. Motoren samler 
anbefalingerne, kombinere den enkelte score med en vægtning af den plugin, der har leveret 
anbefalingen. De anbefalede materialer, der har modtaget den højeste score præsenteres for brugeren. 

Eksempel på allerede implementerede plugins er materialer med samme emne, Andre-der-har-lånt og 
indhold baseret på brugerens anbefalinger. 

Beslutningen af hvordan plugins skal vægtes foretages udelukkende redaktionelt og påvirkes dermed 
ikke af brugernes handlinger på sitet. 

Opbygningen af motoren er meget tæt knyttet til DDB CMS og brug i andre grænseflader vil kræve at 
DDB CMS eksponerer motorens funktionalitet i form af et API. Dette vil placere yderligere 
forretningslogik i et CMS og skabe en kobling på tværs af grænseflader til DDB CMS, hvilket er 
uhensigtsmæssigt. Derudover beregnes alle anbefalinger, når de forespørges, hvilket gør processen 
ineffektiv - især i forbindelse med yderligere brug på tværs af platforme. 

 
Anbefalinger i DDB CMS baseret på serendipitetsmotoren. 

Recomole 
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Recomole er en webservice udviklet af DBC som kan komme med materialeanbefalinger med 
udgangspunkt i et givet materiale. 

Webservicen er baseret på en cosimilarity model baseret på lånedata. Når modellen beregnes etableres 
en matematisk repræsentation af hvert materiale i relation til andre materialer, de er blevet lånt i 
sammenhæng med ud fra en betragtning om hvis andre brugere har lånt to materialer, så kan det også 
være relevant at anbefale det ene materiale i forbindelse med visningen af det andet. Modellen er 
baseret på udlånsdata frem for materialedata, da DBCs erfaringer er at dette medfører bedre 
anbefalinger. 

En model er typisk krævende at beregne men det enkelte opslag er hurtigt. Dette gør systemet velegnet 
til integration med flere grænseflader og deraf øget brug. 

Webservicen har ingen direkte repræsentation af den enkelte bruger, kontekst eller adfærd, men 
resultater kan tilpasses ved at grænsefladen kan tilføje afgrænsninger til anbefalingen fx. i form af 
materialer, der skal ekskluderes (eksempelvis brugerens lånehistorik), eller emner, der skal indgå 
(eksempelvis emnerne for det materiale, som bliver vist). 

Dermed kan webservicen i sig selv ikke løse alle DDBs behov i forhold til personalisering, men kan ses 
som én komponent, som kan udbygges og i samspil med andre komponenter tilbyde en samlet 
personaliseringsløsning. 

Demonstration af grænseflade med præsentation af anbefalinger baseret på Recomole. 

PAPPS 
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PAPPS er et projekt som har til formål at implementere anbefalinger af materialer i de to apps 
Biblioteket og eReolen. PAPPS bliver udviklet af Redia og Qampo. 

Eftersom udviklingen af projektet endnu ikke er startet er det svært at vurdere hvordan det vil fungere i 
praksis. Baseret på den information, der er til rådighed for projektet, konstateres følgende: 

A. Projektets anbefalingssystem vil blive implementeret som en separat webservice som potentielt 
set vil kunne bruges på tværs af grænseflader 

B. Systemet er baseret på en matematisk model som er effektiv at beregne anbefalinger ud fra 
C. Systemet vil indhente data om den enkelte bruger fra OpenList 
D. Systemet vil kunne opsamlere brugernes adfærd som feedback og justere anbefalinger 

tilsvarende 
E. Systemet vil kunne tage hensyn til brugskonteksten 

Hvis disse mål realiseres, repræsenterer anbefalingssystemet PAPPS, et system som imødekommer alle 
DDBs behov. 

CXense Content 

CXense Content er et kommercielt produkt som tilbyder et standardsystem til at implementere 
indholdsbaseret anbefalinger. Det findes mange systemer indenfor denne kategori fx. Webtrekk, 
Thinkalytics og Adobe Analytics, men i denne analyse er der taget udgangspunkt i CXense Content idet 
en gennemgang af præsentationsmaterialet af disse produkter indikerer, at det er det system, som 
matcher DDBs behov bedst. 

Baseret på den information, der er til rådighed for produktet, konstateres følgende: 

A. CXense Content kan anbefale indhold og produkter. Dermed forventes det også at systemet kan 
bruges til at håndtere biblioteksmaterialer. 

B. Systemet kan bruges på websites. Det er uklart om det også kan anvendes i forhold til apps. 
C. Systemet kan levere personlige anbefalinger til den individuelle bruger baseret data ud fra på 

dennes adfærd samt ved integration med andre systemer, der indeholder brugerdata. 
D. Systemet tager højde for brugskonteksten herunder lokation og device. 
E. Det er uklart om anbefalingsmodellen opdateres på baggrund af brugernes adfærd. 
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Anbefaling 

I den nuværende situation vil to systemer være bragt i spil i forhold til personalisering i bibliotekernes 
digitale grænseflader: Serendipitetsmotoren og resultatet af det kommende PAPPS projekt. 

En anbefaling af en retning fremadrettet vil også være en anbefaling af ét system af fokusere på. Dels er 
personalising et komplekst problem og bibliotekerne ingen interesse i at udvikle og vedligeholde to 
systemer parallelt. Dels afhænger kvaliteten af de anbefalinger et personaliseringssystem kan levere af 
mængden af data, der bliver leveret til systemet. Derfor giver det mening at sikre at alle grænseflader 
leverer data til ét system frem for at data er opdelt per system. 

I analysen er det gjort klart at Serendipitetsmotoren ikke er tilstrækkelig til at løfte opgaven 
fremadrettet. Den er baseret på en model som ikke er tilstrækkelig avanceret i forhold til modellering af 
brugerens interesser, og et system som ikke opdateres ud fra brugernes adfærd og en arkitektur skaber 
en uhensigtsmæssig kobling mellem systemerne. 

En anbefaling blandt de resterende systemer er kompleks på baggrund af de begrænsede informationer 
der i analysen har været til rådighed omkring hvert af systemerne. Overordnet kan det ses som en 
sammenligning af: 

● Recomole: Et konkret system som er udviklet af til DDBs forretningsområde med en leverandør 
med ekspertise indenfor dette forretningsområde, men som på nuværende tidspunkt ikke kan 
understøtte alle behov. 

● PAPPS: Et allerede indkøbt fremtidigt system som er udviklet til DDBs forretningsområde med 
en leverandør uden kendskab til DDBs forretningsområde. Systemet er planlagt til at kunne 
understøtte alle behov men slutproduktet er uklart. 

● Cxense Content: Et konkret system som på papiret understøtter mange behov men som ikke er 
udviklet specifikt til DDBs forretningsområde af en leverandør med kendskab til dette. 

Derudover har analysen ikke berørt det økonomiske aspekt af løsningerne. 

Baseret på situationen anbefales at DDB gennemfører PAPPS projektet indenfor de allerede givne 
rammer og evaluerer kvaliteten af resultatet. Såfremt dette er tilfredsstillende bør den bagvedliggende 
service implementeres som personaliseringssystem på tværs af grænseflader. 

Herunder anbefales: 

1. Personalingsservicen, der udvikles som en del af PAPPS, implementeres, så den kan tages i brug 
af flere grænseflader herunder DDB CMS. 

2. Personaliseringsfunktionaliteten der udvikles i apps som en del af PAPPS projektet, 
implementeres så den kan integrere med andre personaliseringssystemer. 

3. Det kan overvejes at igangsætte en grundigere gennemgang af mulighederne ved at bruge 
CXense Content. 
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