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Paper Title: 
Sistem za avtomatsko detekcijo goljufij pri elektronskem poslovanju 

Overall Rating: 
Probably Accept 

Članek predstavi zasnovo sistema za odkrivanje goljufij v e-poslovanju. Najprej predstavi potrebo po 

obstoju takšnega sistema in klasifikacijo problemov, ki jih mora sistem upoštevati. Nato razloži sistem 

po nivojih, kjer loči jedro sistema z ostalimi deli, ki so namenjeni bolj upravljanju s sistemom in 

shranjevanju potrebnih podatkov. Dobro utemelji, kako bi se sistem prilagajal novim goljufijam in se 

izboljševal s časom.  

V članku pogrešam primerjavo s trenutnimi sistemi, ki so lahko zelo primitivni v primerjavi s 

predlaganim sistemom in trenuten način soočanja organizacij s problemom goljufij. V sklepu bi bilo 

tudi dobro predstaviti okvirni načrt s časovnico implementacije tega sistema in v katerem področju bi 

se ga najbolj splačalo uporabljati. 

Paper Rank: 
3 

Confidence: 
Very Confident 

Novelty: 
Very Original 

Importance / Relevance: 
Of Broad Interest 

Avtor v uvodu omenja več področij, kjer bi se takšen sistem dalo uporabiti. Kot uporabnik splošnih 

storitev lahko zasledim, da je področje uporabe še širše, sploh na področju državne uprave, kjer 

obstaja zaenkrat še mnogo nepovezanih baz sistemov, kar lahko pretkani državljani izkoriščajo – npr.: 

vpis na drugo univerzo le zaradi študentskega statusa. 

Reference to Prior Work: 
Excellent References 

Avtor je našel ustrezne reference, ki kažejo potrebo po odkrivanju goljufij in načine iskanja le teh. Tri 

reference [2,3,4] se osredotočajo na izbrane načine oz. sisteme za odkrivanje nepravilnosti, medtem 

ko ena [1] predstavlja pregledni članek o odkrivanju goljufij. 



Clarity of Presentation: 
Is Clear Enough 

Glede na omejeno dolžino članka je predlog sistema ustrezno predstavljen. Za bolj podrobno 

predstavitev bi bilo potrebno članek podaljšati ali pa se osredotočiti le na eno izmed ugotovljenih 

specifik. 

Technical Correctness: 
Probably Correct 

Avtor se ne spušča v tehnične detajle sistema, vendar ga predstavi bolj na konceptualnem nivoju. Da 

je že razmišljal o potencialni implementaciji pokaže, ko v razdelku 2 pri posebnosti C ugotavlja 

smiselnost uporabe določenih klasifikatorjev v jedru sistema. 

Experimental Validation: 
N/A - a Theoretical Paper 

Ker gre za predlog novega sistema, ki še ni implementiran, avtor ne more podati njegove evaluacije, 

vendar lahko le predvideva uspešnost na nekem področju. 


