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Tehnologi znanja IJS 

Kdo smo in kaj delamo  



Kdo smo in kaj delamo  

 
– odkrivanje zakonitosti v podatkih 
– rudarjenje tekstovnih in spletnih 

podatkov 
– računalniška podpora pri odločanju 
– jezikovne tehnologije in računalniško 

jezikoslovje 
– računalniška kreativnost 

 



Vsebina predavanja  

 
– odkrivanje zakonitosti in anomalij 

v podatkih 
– rudarjenje tekstovnih in spletnih 

podatkov 
– računalniška podpora pri odločanju 
– jezikovne tehnologije in računalniško 

jezikoslovje 
– računalniška kreativnost 

 



 
Tehnologi znanja in računalniki - naši  

pomočniki pri analizi podatkov 



ABC odkrivanja znanja v podatkih 

1. PODATKI 

starost dioptrija astigmatizem solzenje kontaktne leče 
mlad kratkovidnost ne zmanjšano ne 

dalekoviden v starosti kratkovidnost da normalno trde 
srednje dalekovidnost ne normalno mehke 

mlad kratkovidnost ne normalno mehke 

mlad kratkovidnost da zmanjšano ne 
mlad kratkovidnost da normalno trde 

mlad dalekovidnost ne zmanjšano ne 

mlad dalekovidnost ne normalno mehke 

mlad dalekovidnost da zmanjšano ne 

mlad dalekovidnost da normalno trde 

srednje kratkovidnost ne zmanjšano ne 

srednje kratkovidnost ne normalno mehke 

srednje kratkovidnost da zmanjšano ne 

srednje kratkovidnost da normalno trde 

srednje dalekovidnost ne zmanjšano ne 

srednje dalekovidnost da zmanjšano ne 

srednje dalekovidnost da normalno ne 

dalekoviden v starosti kratkovidnost ne zmanjšano ne 

dalekoviden v starosti kratkovidnost ne normalno ne 

dalekoviden v starosti kratkovidnost da zmanjšano ne 

dalekoviden v starosti dalekovidnost ne zmanjšano ne 

dalekoviden v starosti dalekovidnost ne normalno mehke 

dalekoviden v starosti dalekovidnost da zmanjšano ne 

dalekoviden v starosti dalekovidnost da normalno ne 



ABC odkrivanja znanja v podatkih 
2. VZOREC          

    PRAVILO 

ČE 

solzenje 
zmanjšano 

POTEM 

kontaktne 
leče=ne  

starost dioptrija astigma-
tizem solzenje kontaktne 

leče 
mlad kratkovidnost ne zmanjšano ne 

dalekoviden 
v starosti kratkovidnost da normalno trde 

srednje dalekovidnost ne normalno mehke 
mlad kratkovidnost ne normalno mehke 

mlad kratkovidnost da zmanjšano ne 
mlad kratkovidnost da normalno trde 

mlad dalekovidnost ne zmanjšano ne 

mlad dalekovidnost ne normalno mehke 

mlad dalekovidnost da zmanjšano ne 

mlad dalekovidnost da normalno trde 

srednje kratkovidnost ne zmanjšano ne 

srednje kratkovidnost ne normalno mehke 

srednje kratkovidnost da zmanjšano ne 

srednje kratkovidnost da normalno trde 

srednje dalekovidnost ne zmanjšano ne 

srednje dalekovidnost da zmanjšano ne 

srednje dalekovidnost da normalno ne 

dalekoviden v starosti kratkovidnost ne zmanjšano ne 

dalekoviden v starosti kratkovidnost ne normalno ne 

dalekoviden v starosti kratkoviden da zmanjšano ne 

dalekoviden v starosti dalekovidnost ne zmanjšano ne 

d l k id   t ti d l k id t  l  hk  

       

       



ABC odkrivanja znanja v podatkih 

3. VZOREC ali MODEL, ki ga potrdi človek = ZNANJE 

solzenje 

astigmatizem 

dioptrija 

NE 

NE 

zmanjšano 

ne da 

normalno 

dalekovidnost 
MEHKE 

kratkovidnost 

TRDE 

4. UPORABA ZNANJA kot dodatno ekspertno mnenje 
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Primeri odkritih vzorcev 

 
 

Analiza vprašalnikov agencije Mediana: 
 
   1. bralec_Marketing_magazin  116  bralec_Delo 95 (0.82) 
   2. bralec_Finance 223  bralec_Delo 180 (0.81) 
   3. bralec_Razgledi 201  bralec_Delo 157 (0.78) 
   4. bralec_Denar 197  bralec_Delo 150 (0.76) 
   5. bralec_Vip  181  bralec_Delo 134 (0.74) 
 
    Avtomatsko  izluščen profil bralcev Dela: Večina 

bralcev, ki berejo Marketing magazin, Finance, 
Razglede, Denar ter Vip bere tudi Delo. 
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Primeri odkritih vzorcev 

 
 

  

 1. bralec_Sara 332  bralec_Slovenske novice 211 (0.64) 
 2. bralec_Ljubezenske zgodbe 283   
  bralec_Slovenske novice 174 (0.61) 
 3. bralec_Dolenjski list 520   
  bralec_Slovenske novice 310 (0.6) 
 4. bralec_Omama 154  bralec_Slovenske novice 90 (0.58) 
 5. bralec_Delavska enotnost 177  
  bralec_Slovenske novice 102 (0.58) 
Večina bralcev Sare, Ljubezenskih zgodb, Dolenjskih 

novic, Omame ter Delavske enotnosti bere tudi 
Slovenske novice. 
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Primeri odkritih vzorcev 

 
  
 

 
 1. bralec_Sportske novosti 303    
  bralec_Slovenski delnicar 164 (0.54) 
 2. bralec_Sportske novosti 303    
  bralec_Salomonov oglasnik 155 (0.51) 
 3. bralec_Sportske novosti 303    
  bralec_Lady 152 (0.5) 
 
 Več kot polovica bralcev Sporstkih novosti bere 

tudi Slovenski delničar, Salomonov oglasnik in 
Lady. 



Napredna orodja za rudarjenje podatkov: 
Odkrivanje vzorcev in podskupin 



Primer kompleksne metodologije 
podatkovnega rudarjenja: SegMine  



Metodologija SegMine implementirana v 
platformi Orange4WS (BMC Bioinformatics 2011)  



Platforme za rudarjenje podatkov 
WEKA, KNIME, RapidMiner, Orange (FRI), Orange4WS (IJS) 
 
 
 
 
 
 
 
• vključujejo številne algoritme za analizo podatkov 
• omogočajo analizo in vizualizacijo podatkov 
• omogočajo gradnjo delotokov 
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IJS platforma za rudarjenje podatkov 
ClowdFlows 

• Platforma tretje generacije za kreiranje in izvajanje 
kompleksnih postopkov rudarjenja podatkov 
• algoritmi so spletni servisi (v “oblaku”) 
• ni potrebna instalacija platforme 
• delotoki so dostopni vsakomur kar iz  
    brskalnika s preprostim klikom na spletni naslov:   
    npr.  http://clowdflows.org/workflow/910/ 
 



     Platforma ClowdFlows 

• Velik repozitorij algoritmov 
– analiza relacijskih podatkovnih baz 
– vsu algoritmi iz platforme Orange  
– WEKA algoritmi kot spletni servisi 
– vizualizacija podatkov in rezultatov 

analiz 
– analiza tekstovnih podatkov 
– analiza socialnih omrežij 
– analiza velikih tokov podatkov 

• Velik repozitorij delotokov 
– omogča dostop do naše 

tehnološke dediščine 
 



Primer: Semantično rudarjenje podatkov  

• Odkrivanje zanimivih podskupin v podatkih ter 
njihova razlaga s pomočjo biološkega predznanja - 
ontologij  
 
 
 
 
 
 

• http://clowdflows.org/workflow/910/ 



Primer: “Big Data” 

• Analiza velikih količin podatkov v  realnem času. 
Primer: izgradnja semantičnega grafa iz tokov spletnih 
novic. http://clowdflows.org/workflow/1729/. 
 
 

 
• Primer: monitoring novic z vizualizacijo grafa   
    grafa zgrajenega iz športnih novic    
    (vir: CNN RSS feeds) 
                                                     
     http://clowdflows.org/streams/data/31/15524/. 



Primer: “Big Data”   
• Analiza pozitivnega/negativnega sentimenta v tvitih v 

realnem času: http://clowdflows.org/workflow/1041/. 
 
 
 
 



Analiza sentimenta v tvitih: 
Predsedniške volitve 2012 

GamaSystem in IJS, Pop TV, 2012 



 
 

Parlamentarne volitve v Bolgariji 

GamaSystem in IJS, 2013 



Vsebina predavanja  

 
– odkrivanje zakonitosti in anomalij 

v podatkih 
– rudarjenje tekstovnih in spletnih 

podatkov 
– računalniška podpora pri odločanju 
– jezikovne tehnologije in računalniško 

jezikoslovje 
– računalniška kreativnost 

 

 
 
 
 
 
 
 



Tekstovno rudarjenje : 
Primeri aplikacij 

• Analiza sentimenta v tvitih 
• Klasifikacija dokumentov 
• Ugotavljanje avtorstva dokumentov 
• Razvrščanje dokumentov v skupine glede na 

njihovo podobnost 
• Pomoč pri preiskovanju svetovnega spleta 
• Analiza profilov uporabnikov spleta 
• Iskanje anomalij in osamelcev 
• Iskanje skritih povezav med znanstvenimi 

domenami 
• … 



Primer: Analiza javnega mnenja z  
razvrščanjem novic STA v skupine 

• Podatki: STA agencijske novice o Sloveniji 
povzete v tujih medijih  

• Uporaba sistema za pol-avtomatsko 
razvrščanje v skupine 

• V vsakem koraku postopka razcepimo 
množico dokumentov na k podskupin 
– Podatki znotraj skupine naj bodo čimbolj podobni 
– Podatki med skupinami naj bodo čim bolj različni 

• Pri razvrščanju uporabimo mero podobnosti 
ali razdalje med dokumenti  
 

 



Razvrščanje člankov v skupine 

Domena 

Korpus dokumentov Identifikacija topikov 

Tematika A Tematika B 

Tematika C 



Vhod v program 



Analiza STA novic o Sloveniji v tujini 



                  

 
Znanstvena literatura kot vir znanja 

Primer: 
 
• Biomedicinska 

bibliografsta podatkovna 
baza PubMed 

• US National Library of 
Medicine 

• Več kot 21M citatov 
• Več kot 5.600 revij 
• 2.000–4.000 referenc 

dodanih na vsak delovni 
dan! 

  



                  

 

           
 
Argument 1                                  Argument 2 
(magnesium literature)               (migraine literature) 

• Calcium channel blockers 
can prevent migraine 
attacks. 

• Stress and Type A behavior 
are associated with 
migraine. 

 
• Migraine may involve sterile 

inflammation of the cerebral 
blood vessels.  

•  . . . 
 
 
 

• Mg is a natural calcium 
channel blocker. 

 
• Stress and Type A 

behavior can lead to body 
loss of Mg. 
 

• Magnesium has  
      anti-inflammatory  

properties. 
• . . . 

 
 

Iskanje bisociativnih povezav med 
članki iz različnih podpodročij 



Iskanje izjem in anomalij v podatkih 



Iskanje izjem v korpusih besedil 

2-dimenzionalna 
projekcija 
dokumentov  z 
dveh različnih 
domen 
 
Iskanje 
nenavadnih 
člankov v 
korpusih 



Uporaba razvrščanja v skupine za 
iskanje izjem v korpusih besedil 

A U C 

Korpus dokumentov Odkrivanje osamelcev 

Tematika A’ 

TematikaC’ 



Klasifikacijski pristop za iskanje izjem v 
korpusih 

• Iz podatkov se naučimo klasifikacijski model in 
ga uporabimo nad dokumenti iz dveh ločenih 
korpusov 



Rangiranje izjem v člankih  o Kenijskih 
volitvah, objavljenih v lokalnih in 

zahodnih medijih   
• Članek 352 

Ta članek so naknadno 
odstranili iz korpusa, ker ni 
govoril o politični in socialni 
problematiki, temveč o 
oropanem britanskem 
turistu.. 
 

• Članek 173 
Ta članek je bil objavljen v 
lokalnem mediju a je bil 
avtomatsko klasificiran kot 
zahodni članek. Članek je 
dejansko napisal zahodni 
novinar, ki nima ustrezne 
senzitivnosti za pisanje (npr. 
omenja besede “pleme”, 
“plemenska pripadnost” itd. v 
negativnem kontekstu) – 
avtor je torej uporabljal 
zahodni stil pisanja. 



Vsebina predavanja  

 
– odkrivanje zakonitosti in anomalij 

v podatkih 
– rudarjenje tekstovnih in spletnih 

podatkov 
– računalniška podpora pri odločanju 
– jezikovne tehnologije in računalniško 

jezikoslovje 
– računalniška kreativnost 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Tehnologi znanja in robot NAO - naš  

pomočnik za računalniško kreativnost 



Kaj je računalniška kreativnost 
• Računalniška kreativnost (umetna kreativnost, 

mehanska kreativnost ali kreativno računstvo) je 
multidisciplinarno področje znanosti na preseku 
umetne inteligence, kognitivne psihologije, filozofije 
in umetnosti. 

• Cilji področja so modeliranje in simulacija človeške 
ustvarjalnosti kot tudi računalniško kreativno 
ustvarjanje in/ali izboljšanje človeške lastne 
kreativnosti s pomočjo robota/računalnika 
 
 



Naši tekoči projekti s področja 
računalniške kreativnosti 

• MUSE – Machine Understanding For Interactive 
Storytelling (STREP, 2012-2015) 
– Koordinatorka: Sien Moens, KU Leuven 

• PROSECCO – Promoting The Scientific Exploration Of 
Computational Creativity (CSA, 2013-2016) 
– koordinator Tony Veale, UCD, Dublin  

• Concrete – Concept Creation Technology (STREP, 2013-
2016)  
– Koordinator Geraint Wiggins, QMUL, London 

• WHIM – The What-if Machine (STREP, 2013-2016) 
– Koordinator Simon Colton, Goldsmith Uni., London 

• Skupaj ~ 1.1 Mio EUR evropskih sredstev pridobljenih za 
naše delo v teh evropskih projektih 
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Primer projekta: MUSE 

• MUSE – Machine Understanding for Interactive 
Storytelling (2012-2015) 
– Bringing “text-to-life” text processing and 3D interactive 

storytelling, rendering natural language text as virtual 3D 
    worlds in which the user can explore the text through  
    interaction, reenactment and guided game playing. 



Primer projekta: MUSE 
• MUSE – Machine Understanding for Interactive 

Storytelling (2012-2015) 
– 3D animacija teksta 
– z uporabo metod jezikovnih tehnologij omogočimo 

razumevanje teksta 
– rendering za 3D vizualizacijo zgodbe 
– planiranje za iskanje možnih razpletov zgodbe (what-if) 
– mehanizmi za igranje “resnih iger” v 3D svetu omogočajo 

uporabniku vodeno sledenje igri in interakcijo z virtualnim 
svetom 

• Uporabnost: izobraževanje, medicina, letališka varnost, 
…, industrija iger  
 



Področja računalniške kreativnosti 
• Kreiranje pripovedi, zgodb, metafor, analogij, šal, 

neologizmov, poezije, glasbe, slik in drugih vizualnih 
artefaktov, marketinških oglasov, ... 

• Primer: robot lahko napiše zgodbo, Kaj-če stroj  
(What-If Machine) pa lahko spremeni njen potek  

• Uporabnost v industriji in znanosti 



Naši raziskovalni cilji 
• Naš cilj: Kreativno reševanje problemov in 

kreativno odkrivanje povezav, vzorcev in znanja iz 
podatkov. 
• Bisociativno preiskovanje biomedicinske literature za 

odkrivanje novih meddomenskih povezav 
• Kreativno kombiniranje algoritmov in avtomatsko 

generiranje novih  
• Naš pogled:  

• Ni nujno, da je robot tudi sam kreativen, lahko je le 
inteligenten pomočnik 

• Večinski pogled:  
• Računalnik/robot naj bo avtonomen kreator 



Povzetek in zahvala sodelavcem odseka  za 
soustvarjanje raziskovalnih poti v novo in še neraziskano 
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