
Nye brugeres brug af DOFbasen
af Bjarne Nielsen, DOFbasekoordinator i Sønderjylland

Jeg har nu i nogle år været koordinator for DOFbasen under DOF-Sønderjylland. Den
bestilling betyder bl.a., at det er mit job at oprette nye brugere af DOFbasen. Hvis nogen
f.eks. ser en spændende art og gerne vil delagtiggøre resten af landets ornitologer i sin
observation, så er DOFbasen det rette sted at gøre dette.
Man sender derfor en anmodning om at blive oprettet som bruger via DOFbasen.dk's
forside, og som sagt, så er det herefter mit job at oprette vedkommende.

I denne lille undersøgelse er inkluderet 127 nye brugere, som jeg har oprettet i årene 2019
- 2022.
Tanken var at undersøge, hvordan disse nye brugere har ageret siden oprettelsen.
Når man bliver oprettet, får man en kode, der består af sit postnr. på oprettelsestidspunktet
samt en navnekode på oftest 3, men i sjældnere tilfælde 2 eller 4, bogstaver. Eksempel :
Anders And, der bor i postnr. 1234, vil få koden 1234ANA. Bogstavkombinationen vil altid
være unik for det pågældende postnr.

Data

De 127 nye brugere er blevet chekket op på hvor mange observationer, som de har
indtastet siden oprettelsen. Dataene fremgår af nedenstående diagram :

Diagrammets x-akse viser antal af indtastede observationer. Y-aksen viser, hvor mange af
brugerne, der har indtastet det i x-aksen angivne antal observationer.

For overskuelighedens skyld kan tallene samles i denne lille tabel, der viser antal
indtastninger i intervaller, og hvor mange % af de nyoprettede brugere, der har indtastet et
antal, der ligger i det angivne interval :



Indtastninger      %

Resultat

Over 60% (= 78 brugere) af de nyoprettede brugere har aldrig indtastet noget i DOFbasen,
medens 14% (= 18 brugere) har indtastet præcis 1 observation. Her kunne man fristes til
at tro, at denne indtastning udgøres af den ene usædvanlige observation, der gjorde, at
man oprindeligt anmodede om at blive oprettet som bruger af DOFbasen.
11% (= 14 brugere) har indtastet mellem 2 og 9 observationer, ligeledes 11% har indtastet
mellem 10 og 999 observationer, medens kun 3% (= 3 brugere) har indtastet 1000 eller
flere observationer.

Konklusion

Det er helt fint, at mange gerne vil være brugere af DOFbasen. Man kan så have sin
mening om, at ca. 2/3 af de nye brugere aldrig indtaster noget i DOFbasen. Men man kan
også med god ret sige, at så er de jo oprettet og "ligger klar" den dag, hvor de får ønske
og/eller behov for at indtaste.
At kun 1/4 har indtastet 2 eller flere observationer, kunne godt ønskes betydeligt højere.
DOFbasens brugbarhed i enhver sammenhæng er kun stigende med antallet af
indtastninger. Jo flere indtastninger, jo større brugbarhed !


