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PREDLOG TEME MAGISTRSKEGA DELA

1 Področje magistrskega dela

slovensko: računalništvo in informatika, obdelava naravnega jezika
angleško: computer science, natural language processing

2 Ključne besede

slovensko: razločevanje imenskih entitet, razločevanje odvisnosti med entitetami, obdelava
slovenskega jezika, zdravstveni dokumenti
angleško: named entity recognition, named entity relation extraction, slovenian language
processing, healthcare documents

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

Velik del podatkov v zdravstu se zajema in hrani v nestrukturirani obliki [1]. V taki obliki
niso primerni za takojšnjo uporabo v avtomatiziranih procesih poslovanja, delo z njimi
pa od zdravstvenega osebja zahteva dodaten čas, ki bi ga sicer lahko posvetili obravnavi
pacienta. Velik del informacije, ki jo taki podatki obsegajo, ostane neizkoriščen. Primeri
besedil, ki se v prosti obliki hranijo znotraj zdravstvenih informacijskih sistemov, med
drugim obsegajo diktate zdravstvenih obravnav, sprejemna in odpustna pisma, izvide
laboratorijskih preiskav idr.

Pri podjetju Better razvijamo digitalne rešitve za transformacijo zdravstva. Osrednji del
le-teh predstavlja odprta podatkovna platforma "Better Platform", ki temelji na specifika-
ciji openEHR [2] in med drugim določa način hrambe ter obliko elektronskih zdravstvenih
zapisov.

Razvoj sistema za razpoznavanje imenskih entitet in njihovih medsebojnih odvisnosti bi
omogočil, da besedilo zdravstvenih dokumentov preslikamo v strukturirano obliko. Tako
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izluščene informacije bi bile takoj na razpolago za uporabo v digitalnih zdravstvenih
rešitvah podjetja Better in tako pripomogle k boljši oskrbi pacientov. Razvoj sistema
bi ravno tako služil kot predkorak za kasnejše uparjevanje izluščenih imenskih entitet z
openEHR kliničnimi koncepti, kar bi omogočilo neposreden zapis pridobljenih informacij
v elektronske zdravstvene zapise.

Na trgu je sicer že dostopnih nekaj rešitev za tovrstno obdelavo besedil - tudi za zdra-
vstveno domeno. Primer takega orodja je Amazonov spletni servis Comprehend Medical.
Velik problem pri tovrstnih orodjih je, da izmed jezikov po večini podpirajo zgolj najbolj
razširjene. Dostopne rešitve za obdelavo zdravstvenih besedil v slovenskem jeziku nisem
našel.

Cilj magisterskega dela je razvoj podatkovnega cevovoda, s katerim bo iz zdravstvenih
dokumentov moč razpoznati klinične imenske entitete in njihove medsebojne odvisnosti.
Podprt jezik besedil bo slovenščina.

3.2 Pregled sorodnih del

Ena izmed komercialno dostopnih rešitev, ki naslavljajo problematiko ekstrakcije imenskih
entitet in njihovih medsebojnih odvisnosti je spletna storitev podjetja Amazon - AWS
Comprehend Medical [3]. Rešitev omogoča razpoznavo imenskih entitet petih kategorij:
anatomija, zdravstveno stanje, zdravila, varovani zdravstveni podatki in kategorija, ki
obsega zdravstvene preiskave, zdravljenja in ostale postopke. Omogoča tudi razpoznavo
odvisnosti med entitetami naštetih kategorij (npr. povezava med generičnim imenom
zdravila in količino, v kateri je bilo to zdravilo predpisano pacientu), kot tudi prepoznavo
negacij in časovnih odvisnosti. Edini jezik, ki ga AWS Comprehend Medical podpira je
angleščina, kar je tudi eden glavnih primanjkljajev produkta.

V okviru Slovenske raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.si
nastajajo številni korpusi, modeli in orodja, ki podpirajo obdelavo slovenskega jezika.
Eno izmed takih orodij je tudi spletna storitev ReLDIanno. Ta ima vgrajeno podporo
za ekstrakcijo imenskih entitet [4, 5]. Za našo rabo orodje ni primerno, saj ne podpira
kliničnih imenskih entitet, temveč entitete bolj splošnih tipov, kot so osebe, lokacije,
organizacije itd. [6]

3.3 Predvideni prispevki magistrske naloge

Glavni prispevek magistrske naloge bo implementacija in primerjava dveh podatkovnih
cevovodov za obdelavo zdravstvenih besedil, zapisanih v slovenskem jeziku. Oba bosta
zmožna razpoznavanja imenskih entitet in njihovih medsebojnih odvisnosti, razlikovala
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pa se bosta v uporabljenih pristopih. Prvi cevovod bo uporabljal pristop, ki bo temeljil
na uporabi preprostih pravil ujemanja z izrazi iz seznamov entitet, ki jih bo v ta namen
potrebno še zbrati. Drugi cevovod bo v celoti temeljil na uporabi pristopov globokega
učenja.

3.4 Metodologija

Pri implementaciji rešitve za ekstrakcijo informacij iz slovenskih zdravstvenih besedil bom
uporabljal programski jezik Python. Podatkovna cevovoda bom oblikoval v okviru ogrodja
za obdelavo naravnega jezika spaCy [7]. SpaCy knjižnica predpisuje obliko podatkov, ki
jo morajo komponente cevovoda spoštovati. Vgrajeno ima tako podporo za komponento,
ki iz besedil razpoznava vzorce na podlagi podanih pravil, kot tudi za komponento, ki
podpira treniranje in uporabo nevronskih razpoznavalnikov. Python knjižnico razvija in
vzdržuje podjetje Explosion.

Classla je pythonska implementacija cevovoda za procesiranje standardne slovenščine, hr-
vaščine, srbščine in bolgarščine. Knjižnica nastaja v okviru slovenske raziskovalne infra-
strukture za jezikovne vire in tehnologije Clarin.si, temelji pa na knjižnici Stanza (Stanford
NLP Group). Classla podpira:

• razbitje besedila na stavke in besede oz. tokene,

• označevanje besednih vrst,

• lematizacijo,

• prepoznavo stavčnih odvisnosti,

• prepoznavo imenskih entitet splošne domene.

Naštete funkcionalnosti bom uporabljal pri predprocesiranju besedil, na podlagi novo-
tvorjenih značilk pa bom oblikoval pravila za razpoznavo imenskih entitet.

Kot osnovo nevronskih razpoznavalnikov bom uporabil obstoječi model SLOBERT 2.0 [8].
Z njim bom besede oz. enote besed pretvoril v vektorske predstavitve, ki bodo primernejši
vhod v končni klasifikacijski model. Ker je model SLOBERT 2.0 prednaučen na velikem
številu zelo raznolikih besedil (učni korpus namreč obsega 3,47 milijona različnih besed), je
sposoben tvoriti vektorske predstavitve, ki že nosijo veliko jezikovne informacije. Prednost
tega je, da bo naš cevovod lahko dosegel primerljivo performanso pri učni množici, ki bo
obsegala bistveno manjše število označenih dokumentov.

Za razvoj komponent, ki temeljijo na tehnikah nadzorovanega učenja in evalvacijo rezul-
tatov, bo potrebno besedila najprej označiti z ustreznimi entitetnimi tipi in relacijami.
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Pri označevanju se bom sprva zgledoval po anotacijski shemi, kakršno določa Amazonov
produkt Comprehend Medical. Le-to bom kasneje po potrebi dopolnil. Pri označevanju
in vizualizaciji besedil bom uporabljal odprtokodno orodje BRAT [9]. V okviru naloge
bom označil od 100 do 200 zdravstvenih besedil.

Preverjanje zmogljivosti cevovodov bom izvajal nad testnimi dokumenti, ki jih bom na-
ključno odbral iz množice označenih dokumentov. Ujemanje napovedi modelov cevovoda
z referenčnimi oznakami dokumentov bom izrazil z ocenami sensitivnosti, specifičnosti in
F1.
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