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PREDLOG TEME MAGISTRSKEGA DELA

1 Področje magistrskega dela

slovensko: računalništvo in informatika, obdelava naravnega jezika, podatkovno rudarje-
nje
angleško: computer science, natural language processing, data mining

2 Ključne besede

slovensko: pametni asistent, obdelava naravnega jezika, ekstrakcija podatkov s spleta,
prehrana
angleško: chatbot, NLP, web scraping, nutrition

3 Opis teme magistrskega dela

Pretekle potrditve predložene teme:
Predložena tema ni bila oddana in potrjena v preteklih letih.

3.1 Uvod in opis problema

V današnjem svetu je zdrava prehrana zelo pomembna stvar v življenju, zaradi hitrega
tempa življenja pa nanjo pogosto pozabljamo. Ravno s tem namenom so bile narejene
številne aplikacije za beleženje zaužite hrane ter prikaz bližnjih restavracij, ki pa od
uporabnika zahtevajo preveč ročnega vnašanja podatkov, da bi se v praksi uveljavile
(npr. MyFitnessPal[1]). Zato tovrstne aplikacije v zadnjem času zamenjujejo pametni
asistenti (angl. ”chatbot”), ki od uporabnika na bolj prijazen način in preko njemu že
znanih aplikacij pridejo do podobnih informacij [2, 3, 4].

Izbira kaj jesti za malico zahteva od človeka, da na spletu najde ter preuči jedilnike bližnjih
oz. priljubljenih restavracij in si izbere tisto v kateri bo jedel glede na svoj okus, alergije
in trenutno razpoloženje. V pričujočem magistrskem delu bo implementiran pametni
asistent, ki bo uporabniku pomagal pri tej odločitvi.

2



3.2 Pregled sorodnih del

Sorodna dela opisna v naslednjih odstavkih podobno kot nastajajoče magistrsko delo rešu-
jejo problem kako slediti prehrani oz. jo uporabniku predlagati. Poizkušajo minimizirati
količino samoporočanja o zaužiti hrani, ki uporabnike demotivira pri uporabi tovrstnih
aplikacij. Implementirani so v obliki pametnih asistentov (angl. ”chatbot”-ov) in z upo-
rabo različnih tehnik priporočajo uporabniku hrano oz. ga vodijo k zdravemu življenj-
skemu slogu. Tudi ta dela se dotikajo področij obdelave naravnega jezika, priporočilnih
sistemov ter prepoznavanja namena uporabnika (angl. ”intention/entity extraction”).

Z namenom reševanja problema razbremenjevanja uporabnika je bil izdelan pametni asi-
stent Nombot[2], za sledenje prehranjevanja osebe. Implementiran je nad sporočilno sto-
ritvijo Telegram. Skozi pogovor z uporabnikom asistent razpoznava kaj je oseba jedla.
Sistem glede na bazo receptov in uporabnikov vnos imena jedi zabeleži katera hranila je
zaužil, hkrati pa ga večkrat dnevno opominja, da hranila redno vnaša.

Članek [3] opisuje princip pametnega asistenta, obogatenega z uporabo pametne inteli-
gence. Le-ta bi lahko rešil omejitve trenutnih programskih rešitev, ki rešujejo problem
zdravega življenjskega sloga v povezavi s telemedicino. Asistent se obnaša kot neke vrsti
končni avtomat. Najprej se pozanima o pacientu, glede na njegove zahteve mu posreduje
informacije, glede na trenutno stanje mu predlaga določene aktivnosti, spremlja njegov
odziv na te aktivnosti in mu tako lahko predlaga izboljšave, v primeru, da se plan ne ob-
nese zahteva zunanjo pomoč usposobljenega človeka (npr. zdravnika), ter ob doseženem
cilju prekine s svojo aktivnostjo.

Zadnji od naštetih sorodnih del je Allergy Bot[4], ki se osredotoča na alergije uporabnika.
Izdelan je bil predvsem z namenom zmanjšanju izgubljanja časa pri iskanju ustrezne
restavracije in jedi, za ljudi z alergijami. Asistent te pelje čez korak dodajanja alergij,
kasneje pa ti na zahtevo vrne jedilnik brez dodanih alergenov za želeno restavracijo.
Izdelan je za uporabo v platformah za sporočanje (npr. tudi za Facebook Messenger).

Za razliko od prvih dveh omenjenih sorodnih del, asistent izdelan v okviru tega magi-
strskega dela ne bo hranil in računal uporabnikove dnevne zaužite kalorične vrednosti,
saj njegov namen ni, da bi uporabnika spraševal o vsej zaužiti hrani, ampak da bi mu
pomagal pri izbiri glavnega obroka (npr. malice v službi, šoli, na faksu).

3.3 Predvideni prispevki magistrske naloge

V magistrski nalogi bo izdelan pametni asistent za priporočanje obrokov, najverjetneje
prvi tovrstni v slovenskem jeziku. Glavni doprinos magistrske naloge bo algoritem, ki
bo povezoval znane recepte, bazo alergenov ter jedilnike pridobljene dnevno s spleta. Na

3



ta način bo mogoče jedilnik obogatiti z podatki o alergenih oz. uporabniku priporočiti
najustreznejšo jed glede na njegove osebne preference. Asistent se bo sčasoma izboljševal
in prilagajal uporabniku, o katerem bo ves čas zbiral podatke.

3.4 Metodologija

Izdelek tega magistrskega dela bo celovit pametni asistent s poudarkom na zajemanju,
razčlenjevanju ter prepoznavanju pomenskih delov podatkov (znotraj menijev) in združe-
vanju vsebine iz obstoječih podatkovnih baz ter podatkov zajetih s spleta. Sestavljen bo
iz naslednjih sklopov:

• komponenta za vodenje pogovora z uporabnikom (prepoznavanje namena in priprava
odgovorov)

• izdelava in uporaba uporabnikovega profila

• algoritmi za priporočanje uporabniku

• pajek za redno pridobivanje jedilnikov iz spleta

• algoritmi za povezovanje jedi in sestavin

3.4.1 Komponenta za vodenje pogovora

Sistem bo uporabil obstoječe ogrodje za gradnjo pametnih asistentov (RASA [5]), ki se
na podlagi primerov s pomočjo nadzorovanega učenja nauči odgovarjati na predvidene
akcije uporabnika (izlušči uporabnikov namen). Nad ogrodjem bomo implementirali vse
funkcionalnosti predlaganega pametnega asistenta in izdelali splošen programski vme-
snik za njegovo integracijo v sisteme neposrednega sporočanja (npr. Slack, Skype, FB
Messenger). Uporabljen bo tudi obstoječi jezikoslovni označevalnik za slovenski jezik
(CLASSLA-StanfordNLP [6] oz. Obeliks [7]).

3.4.2 Uporabnikov profil in priporočanje

Asistent se bo s časom prilagajal uporabniku in gradil njegov profil. Uporabnik bo npr.
lahko naknadno dodajal svoje alergije, pa tudi jedi, ki mu ne ustrezajo in jih raje nebi
dobival na svojem seznamu jedilnikov. Asistent si bo beležil katere menije je uporabnik
zaužil in kako zadovoljen je bil z njimi. Informacijo o zadovoljstvu bo od uporabnika
dobil s pogovorom oz. z občasnimi anketami. Uporabniški profil bo tako sestavljen iz
alergenov, ocen jedi ter uporabniku nepriljubljenih jedi.
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Na začetku bo uporabnikov profil precej prazen, nato pa se bo postopno dopolnjeval.
Priporočanje bo zato v prvi fazi implementirano na podlagi pravil, kasneje pa bomo na
zajetih podatkih preizkusili implementirati priporočanje na podlagi matrične faktorizacije
(npr. z metodo skupinskega filtriranja - angl. collaborative filtering).

3.4.3 Pridobivanje jedilnikov iz spleta

Implementirali bomo spletnega pajka, ki bo zbiral podatke o jedilnikih s predefiniranih
spletnih strani restavracij, po potrebi pa tudi iz strani, ki združujejo podatke o jedilnikih
več restavracij (npr. Študentska prehrana [8], Ehrana [9]). Podatke bo pajek iz delno
strukturirane pretvoril v strukturirano obliko ter jih hranil v podatkovni bazi.

3.4.4 Povezovanje jedi in sestavin

Sklop za povezovanje jedi s sestavinami (recepti) bo deloval na podlagi shranjene baze
živil, alergenov, receptov (okusno.je [10]) ter vsakodnevno pridobljenih menijev. Z meto-
dami obdelave naravnega jezika bo poizkušal meni povezati z že obstoječim shranjenim
receptom, ter na ta način obogatiti prikaz menija uporabniku. Za spletne strani, ki ne
prikazujejo alergenov v jedi jih bo tako lahko dodal, uporabniku ponudil recept za jed itn.
Sklop bo ovrednoten s pomočjo jedilnikov, ki že vsebujejo podatke o alergenih. Algoritem
bo na podlagi izbranega recepta določil alergene, ki naj bi jih določena jed vsebovala,
te rezultati pa bodo nato primerjani z že znanimi vrednostmi, iz česar bomo lahko izra-
čunali natančnost napovedi. Poudarek tega magistrskega dela bo zaradi kompleksnosti
razčlenjevanja in primerjave tovrstnih ”krajših” besedil na tem sklopu.

Celoten sistem bomo tudi testirali v ožji delovni skupini.
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