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• Razvoj metodologije za odkrivanje
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• za potrebe:
– čiščenje podatkov
– razumevanje podatkov / domene
– odkrivanje novih posebnih primerov 

v podatkih
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Podatki
Ime Starost Poklic Prosti čas Najljubša jed
Janko 9 šolar/ka Sprehodi 

po gozdu
sladkarije

Metka 7 šolar/ka Sprehodi 
po gozdu

sladkarije

Sneguljčica 17 manekenka Sprehodi 
po gozdu

rdeče jabolko

Volk 467 gozdar Sprehodi 
po gozdu

Rdeča kapica

Špicparkelj ? škrat Sprehodi 
po gozdu

borovnice
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Odkrivanje anomalij

• Stvari v naravi:
– so urejene po določenih vzorcih

– sledijo fizikalnim zakonom

– niso naključne
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Odkrivanje anomalij

• Napake ali izjeme zaznamo kot:
– neskladja z ustaljenimi vzorci

– velika odstopanja od pričakovanih vrednosti

– težko opisljive
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Odkrivanje anomalij

• v podatkih želimo 
prepoznati „zakone“

• gradimo modele 
– vzorci in pravila = „zakoni“ podatkov

• napake ali izjeme 
– ne sledijo zakonom (modelom)

• „Več glav več ve“ 
– uporaba več modelov
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NoiseRank
• Ansambelska metoda za odkrivanje 
šuma in osamelcev v podatkih

– uporaba poljubnega
števila modelov

– združevanje njihovih 
rezultatov

– rangiranje primerov 
po „šumnosti“



Uporaba

http://www.clowdflows.org
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• Medicinska domena*

* Institute of Cardiovascular Prevention  
and Rehabilitation, Zagreb, Hrvaška



Rezultati
• Medicinska domena*
• Bolezni srca (CHD)

– 1. Napačna diagnoza
– 2. Zapleten primer
– 3. Športnik

* Institute of Cardiovascular Prevention  
and Rehabilitation, Zagreb, Hrvaška



Rezultati
• Novice
• Izgredi po Kenijskih volitvah 2009*

* IPrA Research Center, University of 
Antwerp, Netherlands



Rezultati
• Novice
• Izgredi po Kenijskih volitvah 2009
• Primerjava lokalnih in „zahodnih“ novic

* IPrA Research Center, 
University of Antwerp, Belgija



Rezultati
• 1. Napake pri zajemu
• 2. Gostujoči novinarji,

druge tematike,
drugi žanr 



Kvantitativna analiza

http://viper.ijs.si



Kvantitativna analiza

http://viper.ijs.si
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Povzetek
• Ansambelska metoda 
za odkrivanje anomalij 
v podatkih

• Podpora strokovnjakom pri
analizi domenskih podatkov

• Javno dostopno, 
razširljivo,
nadgradljivo



Hvala 
za Vašo pozornost


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44

