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IZVLEČEK 

Ker je iz dneva v dan čedalje več novih objav strokovne literature in ker število vseh 

arhiviranih strokovnih člankov presega ţe več kot 50 milijonov, je precejšna 

verjetnost, da jih je precej med seboj implicitno povezanih, čeprav ne citirajo drug 

drugega. Namen diplomskega dela je izboljšati obstoječi sistem za iskanje takšnih 

povezav, RaJoLink, z novim programom, namenjenim izključno poizvedbam in 

vizualizaciji strokovne literature. Napisali smo ga v programskem jeziku Borland 

Delphi in sicer s programskim orodjem Embarcadero RAD Architect. Program, ki 

smo ga poimenovali Hoozah, smo najprej preizkusili na primeru migrene in 

magnezija, poznanem iz literature, nato pa še na novi povezavi na področju 

kardiovaskularnih bolezni in magnezija. Praktična vrednost diplomskega dela je 

potrditev hipoteze, da takšna metoda raziskovanja lahko pripomore k novim 

znanstvenim odkritjem. 
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Development and usage of a program for visualization of linking terms 

for the RaJoLink system 

ABSTRACT 

Because of the number of new scientific articles published each year and the shear 

amount of already archived articles, there is a big possiblity that some of these 

articles are implicitly related even though they do not cite each other. The purpose of 

this bachelor thesis is to improve the existing system RaJoLink that searches for such 

connections, with a system that performs search queries and visualization of medical 

literature. We developed it in the Borland Delphi programming language with the 

Embarcadero RAD Architect development enviroment. The program, which we 

named Hoozah, was first tested on already known examples from the literature on 

migraine and magnesium. After that we tested it on a new connection in the field of 

cardiovascular diseases and magnesium. The practical value of the bachelor thesis is 

the confirmation of the hypothesis that this research method can contribute to new 

scientific discoveries. 
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1 UVOD 

Znanstveni napredek skozi stoletja je poleg kreativnih idej posameznih raziskovalcev 

tudi zasluga skrbnega dokumentiranja opravljenih raziskav, arhiviranja pripomb in 

ugotovitev vsega odkritega do sedaj. Z napredkom znanosti se je število novih 

odkritij znatno povečalo. Poleg tega je v arhivih skrito novo znanje v obliki še 

neodkritih povezav med strokovnimi članki. Vsak znanstveni članek namreč 

pripomore k mreţi logičnih povezav, ki se prepletajo v znanstveni literaturi.  

Občasno najdemo specializirane strokovne članke, ki so med seboj implicitno 

povezani z argumenti, vendar ne citirajo drug drugega. Prav ti ujemajoči se 

argumenti lahko privedejo do novih spoznanj in zaključkov, ki jih sicer ne bi odkrili, 

če bi obravnavali takšne strokovne članke posamezno. Sklepanje novih povezav z 

izbranimi argumenti v strokovni literaturi in povezovanje le-teh v celoto predstavlja 

sen za marsikaterega znanstvenika, saj ocenjujejo, da obsega celotna strokovna 

literatura ţe več kot 50 milijonov člankov (Jinha, 2010). Učinkovito iskanje v velikih 

bazah strokovnih člankov je ključnega pomena, saj nam ob uporabi ustreznega 

algoritma omogoča odkrivanje novih povezav med članki. To posledično pripelje do 

novih spoznanj. Poleg tega nam takšna metoda raziskovanja ne le močno olajša 

celoten proces potrjevanja novih hipotez, ampak ga tudi znatno pohitri. S programom 

za tekstovno rudarjenje RaJoLink (Petrič in drugi, 2009) lahko pridemo do takšnih 

novih povezav.  

Za nadgradnjo postopka RaJolink smo sprva natančno opredelili njegove 

pomanjkljivosti. Na podlagi teh smo si zadali cilj diplomskega dela, to je razvoj 

novega programa, ki bo olajšal iskanje in pregledovanje povezovalnih izrazov v 

literaturi. Namen je olajšanje ter pohitritev celotnega postopka, pri katerem 

strokovnjak uporablja sistem RaJoLink za iskanje novih implicitnih povezav v 

strokovni literaturi. 

Nadalje smo pridobivali izkušnje s programom RaJoLink ter pričeli z izdelavo 

novega orodja s funkcionalnostjo, ki je RaJoLink še nima. Ko je bilo orodje dovolj 

razvito za prve poskuse, smo izbrali povezovalne izraze na podlagi ţe raziskanih in 

potrjenih hipotez po metodi Dona R. Swansona (1990), kar je omogočilo enostavno 

preverjanje sposobnosti razvitega orodja. Za vsak izbran izraz smo opravili 
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samostojno poizvedbo, ta pa je dala moţne povezovalne stavke, ki govorijo v prid 

predhodno postavljenim hipotezam. Izvajali smo poskuse z izrazi avtizem, 

kalcinevrin, magnezij, migrena in somatomedin C na literaturi, pridobljeni iz 

biomedicinske podatkovne baze PubMed (2010). Nazadnje smo poskušali povezati 

argumente iz strokovnih člankov kardiovaskularnih bolezni in magnezija. 

Razvito orodje bo pripomoglo k izboljšavi celotnega sistema odkrivanja in bo 

sposobno zajemanja ustrezno računalniško urejenih izhodnih mnoţic podatkov 

oziroma dokumentov z moţnostjo vizualizacije in primerjave iskalnih nizov ter vrsto 

poizvedbe, ki nam bo podala literaturo, v kateri se nahaja naš iskani izraz.  

Zaradi boljše integracije razvitega orodja s sistemom RaJoLink smo se odločili, da 

izvedemo celoten postopek kodiranja orodja v istem programskem jeziku kot je bil 

uporabljen za razvoj sistema RaJoLink, in sicer v Borland Delphiju (2010). 

V diplomskem delu je opisano arhiviranje in naraščanje obsega strokovne literature 

skozi čas. Opisan je sistem RaJoLink in moţnosti njegove nadgradnje ter alternativne 

moţnosti pridobivanja strokovnih člankov iz spletnih podatkovnih baz. V povezavi z 

sistemom RaJoLink je bil napisan program Hoozah, ki temelji na izboljšanju 

celotnega raziskovalnega procesa s sistemom RaJoLink in predstavlja dopolnilo le-

temu. V diplomskem delu je opisan celoten postopek vse od ugotavljanja prednosti in 

pomanjkljivosti sistema RaJoLink ter do načrta razvoja programa. Za predstavitev 

delovanja programa Hoozah sta podana primera ţe odkritih povezav v strokovni 

literaturi med migreno in primanjkljajem magnezija ter nov primer še neodkrite 

povezave med magnezijem in kardiovaskularnimi boleznimi. 
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2 OBSTOJEČA LITERATURA KOT VIR NOVEGA ZNANJA 

Ţelja po uporabi obstoječe literature predstavlja eno izmed pomembnejših gonil pri 

iskanju novih rešitev in znanj za znanstveni napredek. Za primer lahko vzamemo 

rokopis iz desetega stoletja, in sicer Venetus A (2011), ki je bil katalogiziran v 

Biblioteki Marciani v Benetkah kot kodeks Marcianus Graecus 454. Ta opisuje 

znanje, ki je nastalo pet stoletij pred tem; natančneje je ta rokopis najpopolnejši tekst 

o znanem epu Homerjevi Iliadi in je najpomembnejši vir pri študijah o Homerju. 

Ideja o novem znanju iz stare literature torej ni nova, vendar pa ponuja nove izzive. 

Po eni strani se moţnost, da obstaja novo, neodkrito znanje v strokovni literaturi z 

novimi članki vsak dan veča, po drugi pa prav ta količina literature ustvarja nov 

problem, kako učinkovito odkriti takšno novo znanje. 

Specializirani strokovni članki, ki so med seboj implicitno povezani z argumenti, a 

vendar ne citirajo drug drugega, so potencialni vir novega znanja. Učinkovito iskanje 

v obširnih bazah strokovne literature je ključnega pomena, saj močno skrajša proces 

raziskovanja in preverjanja hipotez. Kočljiv problem je implementacija pametnega in 

predvsem avtomatiziranega procesa analize teksta, ki bi bil sposoben podajati 

najverjetnejše pare ujemajočih se člankov glede na vnos parametrov iskanja.  

V začetku leta 2010 je znanstvena revija PloS One (2010) objavila svoj 10.000-i 

članek. PloS One je interaktivna revija odprtega tipa za objavo recenziranih 

znanstvenih in medicinskih raziskav. Preteţno specializirana revija je torej v le štirih 

letih obstoja objavila impresivno število člankov. Znanstveniki objavljajo strokovne 

članke ter ugotovitve v revijah ţe 350 let, zato se lahko vprašamo, kolikšno število 

člankov je bilo objavljenih v strokovnih revijah do sedaj. 

Vzemimo za primer PubMed Central (2010), ki vsebuje 1,7 milijona strokovnih 

člankov, ki so dostopni vsem. Kljub impresivni številki to znaša le del celotne 

literature, saj v drugih bazah prevladujejo plačljivi članki. PubMed (2010), prosto 

dostopen indeks biomedicinskih povzetkov, ki jih je objavil Nacionalni center za 

biotehnološke informacije v ZDA, ima več kot 19 milijonov citatov. Glede letne 

količine objavljenih člankov je v bazo PubMed vsako minuto dodan nov članek. 

Kljub tako masovni bazi je v primerjavi z vsemi objavljenimi članki iz drugih 

strokovnih področij to le majhen del celote. 
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Scopus (2010), plačljiva podatkovna baza člankov, se lahko pohvali s širšim 

spektrom literature kot PubMed. Trenutno indeksira več kot 40 milijonov zapisov. 

Tekmec Scopusu je ISI Web of Knowledge (2010), ki prav tako zagotavlja podobno 

veliko knjiţnico zapisov. Omeniti je potrebno še Google Scholar (2010), ki v tišini 

prevzema vodstvo, a hkrati molči o velikosti svojega indeksa, saj je projekt še v beta 

fazi. 

V Philosophical Transactions of the Royal Society B, Biological Sciences (2010) je 

bilo ocenjeno, da je skupno število vseh člankov, objavljenih v Filozofskih 

Transakcijah Kraljevega Društva od prvih začetkov leta 1665 pa vse do danes, 

pribliţno 50 milijonov. Čeprav je natančen izračun skorajda nemogoč, je kljub 

vsemu to ogromna številka. Odvisna je od tega, kaj vzamemo za članek, kaj za revijo 

in kaj za objavo. Vse skupaj pridobi nov pomen v očeh spletne skupnosti.  

Predpostavimo, da je le majhen deleţ vseh obstoječih člankov povezan med seboj z 

eksplicitnimi povezavami. Takšne povezave lahko privedejo do novega znanja (na 

sliki 1), kot tudi dodatno potrjujejo ţe obstoječe hipoteze. Tako pridemo do 

zaključka, da je veliko znanja zakopanega, čakajočega na odkritje. Če 

predpostavimo, da je pol odstotka člankov implicitno povezanih, pomeni to ţe četrt 

milijona novih povezav, odkritij. Poleg sistema RaJoLink, ki pripomore k odkrivanju 

takšnih znanj, poznamo še sisteme za podatkovno rudarjenje, kot so KLEIO (2010), 

FACTA+ (2010), MEDIE (2010) in PubMatrix (2010).  

 

Slika 1: Shema, ki prikazuje povezavo člankov iz domen A in C preko izraza B 
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Don R. Swanson (1990) je s svojo metodo ABC, ki jo uporablja sistem RaJoLink, 

prišel do razločnih zaključkov. V literaturi o migreni in literaturi o magneziju je 

našel pare implicitno povezanih argumentov, ki govorijo v prid hipoteze o korelaciji 

migrene in magnezija. Nekatere od teh parov prikazujemo na sliki 2. 

 

Slika 2: Prikaz povezovalnih argumentov za literaturo o magneziju in migreni Dona 

R. Swansona (1990) 

Slika 2 prikazuje tudi osnovno idejo, na kateri smo osnovali naše orodje Hoozah. 

Ţeleli smo namreč, da bi na podoben način prikazovali povezovalne termine, ki jih 

najdemo v različnih virih. Na primer, iz literature o magneziju ter migreni poiščemo 

povezovalni termin B (Stress and Type A behaviour, vascular tone, itn.), ki povezuje 

do takrat še nepovezane objave o migreni (A) in o magneziju (C). 
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3 RAJOLINK IN MOŽNOSTI NJEGOVE NADGRADNJE 

RaJoLink je orodje za tekstovno rudarjenje, ki ima avtomatiziran sistem pridobivanja 

naslovov ali povzetkov člankov s spletne podatkovne baze PubMed. Sistem 

RaJoLink nato preko postopkov lematizacije in filtriranja MeSH (Medical Subject 

Headings, 2011) poda redke izraze. RaJoLink te izraze nadalje analizira ter nam 

pregledno predstavi rezultate, uporabne za nadaljnje raziskovanje. 

Sistem RaJoLink uporablja inovativen način rudarjenja besedil s filtriranjem, 

temelječem na strukturi MeSH-a (2011). Ta način filtriranja nam omogoča selekcijo 

rezultatov glede na določeno strokovno temo. Poleg tega lahko omejimo število 

podanih rezultatov s filtriranjem le-teh glede na maksimalno število ponavljajočih se 

izrazov. Takšno osredotočanje na tako pridobljene besede lahko močno zoţi področje 

iskanja in s tem pospeši proces sklepanja. RaJoLink podpira uporabnike tako v odprti 

kakor v zaprti fazi odkrivanja. V odprti fazi procesa odkrivanja ustvarjamo hipoteze, 

ki jih kasneje v zaprti fazi preizkušamo.  

Kot primer vzemimo poizvedbo s področja avtizma, katero smo prvič srečali v 

RaJoLink priročniku (2010). Ko z RaJoLinkom poiščemo članke s področja avtizma, 

nam ta identificira potencialne redke izraze, ki se pojavljajo v zvezi z našimi 

parametri. Temu koraku rečemo Ra, kar označuje iskanje redkih izrazov (angl. Rare 

terms). Nato sledi korak Jo, ki pomeni zdruţitev iskalnih nizov v celoto (angl. Joint 

terms), torej iskanje skupnih izrazov v literaturi o predlaganih redkih izrazih. Te 

skupne izraze predlaga v odprti fazi odkrivanja kot potencialno povezane s 

področjem, ki ga raziskujemo, v našem primeru torej z avtizmom. V zadnjem koraku 

''povezava'' (angl. Linking terms), nam sistem RaJoLink prikaţe izraze, preko katerih 

bi področji lahko bili povezani.  

Sistem RaJoLink z osredotočanjem na redkejše izraze identificira najverjetnejše 

kandidate, ki vodijo do še neobjavljenih relacij. Iskanje lahko še dodatno usmerimo, 

ko izberemo, katere redke in povezovalne izraze bomo uporabili kot parametre 

iskanja.  
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Ko v proces RaJoLinka vključimo še strokovnjaka, pridemo do boljših rezultatov in 

dodatno zoţenega obsega iskanja, kar pomeni enostaven, učinkovit, kot tudi hitrejši 

proces pridobivanja rezultatov za potrjevanje hipotez. 

Ker se biomedicina zelo pospešeno razvija, ni presenetljivo, da je velika večina nove 

kot tudi stare literature, novih eksperimentalnih metod in odkritih vrst subjektov 

zaznamovanih v strokovnem (v tem primeru medicinskem) jeziku. Dodajanje novih 

okrajšav strokovnih besed pri novih odkritjih ter slovenjenje besed iz angleškega 

jezika se kopiči iz leta v leto. Kot posledica tega obstaja potreba po stalnem 

razvijanju ter obnavljanju obstoječih sistemov in klasificiranju znotraj njih. 

Najnovejši sistem z uporabo takšnih algoritmov, kot je NLP (angl. Natural Language 

Processing), ter klasifikacijskih dreves je znameniti IBM Watson (2011). 

Najpogosteje uporabljene tehnike klasifikacije podatkov so: 

• naivni Bayesov klasifikator, 

• klasifikacijska drevesa, 

• linearna diskriminantna analiza, 

• k-najbliţji sosedi, 

• nevronska mreţa, 

• logistična regresija. 

V nadaljevanju podrobneje opišemo naivni Bayesov klasifikator ter tehnike za 

obdelavo naravnega besedila (NLP), ker so v uporabi v ustaljenih programih za 

podatkovno rudarjenje in imajo večji potencial pri doseganju rezultatov kot drugi 

algoritmi. Naivni Bayesov klasifikator in NLP algoritem imata lastnost, da večja kot 

je količina podatkov za obdelavo, višja je stopnja natančnosti doseganja rezultatov, 

ki jo lahko doseţemo. Ker je na spletu na razpolago več milijonov strokovnih 

člankov je v teoriji moţno optimizirati takšna dva algoritma do zelo visoke stopnje 

učinkovitosti. 
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3.1 Naivni Bayesov klasifikator 

Naivni Bayesov klasifikator (2010) je preprost verjetnostni klasifikator, ki temelji na 

uporabi Bayesovega izreka. Natančnejši opis izraza za osnovni model verjetnosti bi 

bil neodvisen značilnostni model (2010). Preprosto povedano, naivni Bayesov 

klasifikator predpostavlja, da je prisotnost (ali odsotnost) nekaterih lastnosti pri 

obravnavanem predmetu posebnost razreda, ki ni povezana s prisotnostjo (ali 

odsotnostjo) katerekoli druge funkcije. Na primer, za sadje se šteje, da je jabolko, če 

je rdeče, okroglo in ima pribliţno 7 centimetrov v premeru. Tudi če so te funkcije 

odvisne druga od druge (ali v obstoju drugih funkcij), naivni Bayesov klasifikator 

upošteva vse lastnosti, da samostojno prispeva k verjetnosti, da je ta sadeţ res 

jabolko. 

Glede na naravo verjetnostnega modela lahko naivni Bayesov algoritem za 

klasificiranje modificiramo do zelo učinkovite stopnje. Ker naivni Bayesovi 

klasifikatorji veljajo za ene izmed najučinkovitejših algoritmov za učenje 

klasificiranja tekstovnih dokumentov, je implementacija takšnega algoritma v 

prihodnosti smiselna. Ko je program sposoben podati najbliţje ujemajoče se 

dokumente, ki si niso podobni le v tekstu, marveč tudi pomenu, lahko ustvarimo 

avtomatiziran proces iskanja, kjer ni več nujno lastnoročno iskanje in vnašanje 

parametrov, ampak le preverjanje rezultatov iskalnega programa. V teoriji je takšno 

reševanje problema zelo zamudno, vendar če kot primer vzamemo znani spletni 

brskalnik Google (2010), pridemo do presenetljivega zaključka. Ta uporablja prav 

takšno metodo za ponujanje iskalnih ''zadetkov'', ki nam včasih, ko še sami ne vemo, 

kaj točno iščemo ponudi pravo rešitev. Takšno ponujanje rezultatov je posledica 

skrbne obdelave milijard podatkov in moči statistike. Seveda pa je nivo, na katerem 

bi s takšno metodo deloval program za iskanje strokovne literature, znatno višji, ţe 

mejoč na umetno inteligenco. 

Prednost naivnega Bayesovega klasifikatorja je, da zahteva relativno malo 

pripravljanja podatkov za oceno parametrov, potrebnih za uvrstitev. Ker se 

predpostavlja, da imamo neodvisne spremenljivke ţe podane, je treba ugotoviti le 

odstopanja spremenljivk za vsak razred in ne celotno variančno-kovariančno 

matriko.  
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Študije so sicer pokazale, da obstajajo še učinkovitejše metode, npr. metoda 

naključnih gozdov. 

3.2 Tehnike za obdelavo naravnega jezika 

Obdelovanje naravnega jezika je ena izmed najučinkovitejših metod analiziranja 

besedil. Ta zajema veliko procesov za obdelavo besedil, vse od avtomatskega 

povzemanja besedil do ekstrakcije informacij. Temeljni problem analize NLP je 

dejstvo, da je lahko poseben pomen, izraţen na različne načine, preteţno s sinonimi, 

tudi oblikovan z vrsto strukturnih omejitev in zgodovinskih dogodkov, ki oblikujejo 

jezike. Za boljše razumevanje si oglejmo primer iz angleščine. Podatki o interakciji 

med beljakovinami AKT in GSK-3 so izraţeni na več načinov, npr.: ''AKT protein 

fosforilat GSK-3 encima'', ''fosforilacijo GSK-3 s strani AKT-ja in GSK-3 inhibira 

AKT.'' NLP tehnike morajo nekako "dešifrirati" vse te informacije, ki so pakirane v 

naravni jezik. To se naredi z izkoriščanjem zakonitosti in izrabo omejitev, ki se 

pojavljajo v naravnem jeziku, kot so: 

• besede – predstavljajo enote pomena in osnovne gradnike jezika, 

• skladnje ali slovnice – nadzirajo, kako so besede razvrščene v smiselne stavke 

in nato v povedi, 

• semantika – semantični odnosi zajamejo smisel, 

• pragmatika – pragmatične relacije zajamejo širši kontekst in njegov prispevek 

k celotnemu pomenu. 

Specializirana uporaba jezika v specifični domeni (npr. biomedicina) je znana kot 

jezik stroke (angl. sublanguage). Tako mora uporaba tehnike NLP na področju 

biomedicine upoštevati tudi obstoj nekaterih značilnih izrazov (npr. ''gen'', 

''beljakovina'' in ''fosforilacija'') in značilne besedne zveze (uvrščanje izrazov, ki se 

uporabljajo kot fraze, kot je npr. ''plazma membrane'' ali ''ionski kanal''). Kot primer 

navajamo, da obstajajo ocene, da več kot 12 % besed v strokovnih publikacijah 

ustreza tehničnim pogojem te znanstvene discipline (Tudor, 2010) 
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3.3 MeSH 

MeSH (Medical Subject Headings, 2011) je nadzorovana besedna zakladnica 

Narodne medicinske knjiţnice (National Library of Medicine) v ZDA. S pomočjo 

MeSHa lahko izvajamo poizvedbe na različnih nivojih specifičnosti. Abecedne in 

hierarhične ureditve deskriptorjev v MeSHu nam omogočajo splošne, široke 

poizvedbe, ko recimo iščemo pod temo anatomija, ter zelo specifične, izčrpne 

poizvedbe, ko omejimo naše iskanje le na ''gleţenj'' ali ''ţelodčno kislino''. MeSH 

vsebuje skupaj enajst izčrpnih nivojev v hierarhiji medicinskih klasifikatorjev oz. 

deskriptorjev. V letošnjem MeSHu (2011) najdemo 25.588 deskriptorjev, kar 

omogoča relativno hitro iskanje med 1,7 milijona člankov, kolikor jih je sedaj na 

PubMedu, toda takšni metodi iskanja še zmeraj primanjkuje filtrirna metoda, ki bi 

razvrstila pare člankov po verjetnostni strukturi medsebojnega ujemanja. Na sliki 3 je 

prikazan eden izmed moţnih postopkov naprednega filtriranja strokovne literature. 

 

Slika 3: Model poteka procesa iskanja in filtriranja 
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3.4 Podatkovno rudarjenje 

Učinkovita analiza pri nenehno naraščajočemu številu podatkov brez kakršnekoli 

računalniške metode je dandanes praktično nemogoča. Za obdelovanje velikih 

količin informacij so bili zato razviti sistemi podatkovnega rudarjenja. S pomočjo 

algoritmov obdelajo in filtrirajo velike mnoţice podatkov, ki jih nato v smiselnem 

formatu predstavijo uporabniku. Zmeraj boljši algoritmi skrajšujejo čas iskanja in 

izboljšujejo pregled nad literaturo. Zamisel, kako bi potekalo optimalno iskanje, 

izhaja iz davne ţelje po razvoju umetne inteligence. Do omejene stopnje je to sedaj 

ţe mogoče, ko se program, natančneje elementi znotraj programa, učijo novih 

informacij in te tudi shranijo v svoj ''dedni'' zapis za poznejše elemente lastne 

generacije. Celoten proces je precej zapleten, vsekakor pa predstavlja ''sveti gral'' v 

programiranju (Tucker 2008). S programom, ki bi se lahko sam naučil na napakah in 

izkušnjah (v našem primeru prepoznavanje vzorcev v literaturi), bi lahko občutno 

pohitrili tako odkrivanje kot tudi ustvarjanje in preverjanje novih hipotez v znanosti. 

Nekakšna navidezna umetna inteligenca pa obstaja ţe v današnjem času. To je 

mogoče zahvaljujoč masovni količini člankov na svetovnem spletu. Z dovolj 

zapletenimi algoritmi in obseţno mnoţico podatkov je mogoče ustvariti filtrirni 

sistem, ki bi sam od sebe lahko poustvarjal funkcijo umetne inteligence.  

Za primer lahko vzamemo podjetje Google, ki velja za enega največjih na spletu. 

Google ima tako impresivno zbirko podatkov, da s pomočjo algoritmov ter mnoţice 

podatkov poda na videz skoraj jasnovidne odgovore na iskalni niz, pa čeprav smo niz 

napisali z napakami, ki bi navadno osebo zmedli.  

Iz tega povzamemo, da z velikim naborom podatkov in ustreznimi algoritmi tudi na 

videz nemogoča analiza strokovnih člankov ter povezovanje med njimi postaneta 

mogoča. Na sliki 4 je razvidna osnovna obdelava teksta, ki bi ga nato v naslednjih 

fazah program asociiral z drugimi teksti s pomočjo zapletenih algoritmov. Vsaka 

barva v besedilu pomeni določen razred besede. Na primer, s svetlo zeleno barvo so 

pobarvani elementi (magnezij, kalcij itn.). Pristopov pri obdelavi takšnih podatkov je 

veliko, za primer pa vzamemo naivni Bayesov algoritem ter metodo NLP. Z naivnim 

Bayesovim algoritmom ter zelo veliko mnoţico podatkov lahko analiziramo vsako 

besedo ter ji dodelimo lasten razred oz. jo klasificiramo, medtem ko z metodo NLP 

ter s pomočjo prav te velike zbirke podatkov naučimo program smotrno iskati 
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povezane povedi. Ker je NLP metoda umetne inteligence, predstavlja takšna metoda 

obdelave podatkov program z umetno inteligenco. 

 

 

Slika 4: Prikaz določanja besed in besednih zvez v literaturi 
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4 IZDELAVA PROGRAMSKE PODPORE ZA ISKANJE POVEZOVALNIH 

IZRAZOV 

Izdelavo programske podpore smo začeli z analizo prednosti in slabosti sistema 

RaJoLink, saj naj bi novi program sluţil kot dopolnilo le-temu. Celotno orodje za 

poizvedbe je izdelano kot razširitev sistema RaJoLink in sicer s poudarkom na 

vizualizaciji obdelanega teksta. Del kodiranja poizvedbenega orodja je bil opravljen 

med praktičnim usposabljanjem, dodatne izboljšave pa v obdobju raziskovanja za 

diplomsko delo.  

Program je namenjen obdelovanju teksta strokovne literature in primerjave le-te, 

vendar je vsestransko uporaben za raznovrstne poizvedbe. Vhodne datoteke so 

vnaprej obdelane mnoţice teksta, ki so shranjene v obliki tekstovne datoteke. 

Rezultat (v primeru izvoza datoteke za kasnejše pregledovanje) je filtriran tekst v 

zapisu HTML. Tekst je v izvoţeni datoteki zaradi boljše preglednosti razdeljen na 

posamezne stolpce. 

Ime programa Hoozah izvira iz popularne eksklamacije, ki predstavlja veselje, 

doseţen cilj, ki ga dobimo, ko nam poda ujemajoče se podatke oz. povedi, ki so 

medsebojno implicitno povezane (primer velja za strokovno literaturo). 

 

4.1 Seznam uporabniških zahtev 

V obdobju praktičnega usposabljanja smo po skrbni analizi prednosti in slabosti 

sistema RaJoLink določili seznam uporabniških zahtev, ki naj bi jih novo orodje 

vsebovalo. Ker smo se takrat prvič srečali s programskim jezikom Delphi Borland, 

smo tudi zahteve primerno prilagodili našemu takratnemu znanju kodiranja. 

V nadaljevanju navajamo seznam uporabniških zahtev od najpomembnejše 

(kodiranje v Borland Delphiju zaradi zdruţljivosti s sistemom RaJoLink) do manj 

ključnih zmoţnosti orodja. 
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• Program bo napisan v programskem jeziku Delphi (Borland). 

• Program bo znal ustrezno urejati izhodne mnoţice podatkov in dokumentov. 

• Program bo omogočal iskanje ţelenih besed. 

• Program bo omogočal označevanje iskanih besed v ţe poizvedenem tekstu. 

• Program bo omogočal izbiranje, kateri tekst ţelimo brati v prikaznih okencih. 

• Program bo omogočal kopiranje celotnega teksta v prikazna okenca. 

• Program bo zmoţen shranjevati rezultate poizvedb. 

 

4.2 Integrirano razvojno okolje RAD Studio Architect 2010 

Nosilni steber kodiranja našega programa je bilo Integrirano razvojno okolje (angl. 

Integrated Development Enviroment) RAD Studio Architect 2010 (2010) (slika 5). 

Ponuja enostavno navigacijo med obstoječimi projekti v Delphiju kot tudi tistimi, na 

katerih delamo trenutno. Prav tako imamo na voljo modelni prikaz, podatkovnega 

raziskovalca in projektnega upravljavca.  

Nadzornik predmetov (angl. object inspector) je ključnega pomena, saj nam zelo 

olajša malenkostne popravke, ko dodajamo funkcije k našemu popravku. Prav tako je 

vrhunsko izpeljan proces razhroščevanja, saj nam obarva problematične vrstice z 

rdečo barvo. Na sliki 5 je prikazan izgled Embarcaderovega RAD Studio Architecta 

2010. 
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Slika 5: Embarcadero razvojno okolje RAD Studio Architect 2010 

 

Kot bistveno prednost izbranega razvojnega okolja naj navedemo, da imamo na 

razpolago kopico brezplačnih dodatkov na internetu, ki nam zelo olajšajo delo, saj 

odpravijo večino zamudnega kodiranja (avtomatizirana orodja). Program Hoozah je 

bil spisan kot ''VCL forms'' (angl. Visual Component Library) aplikacija. To pomeni, 

da smo vnaprej dobili podlago, na katero smo namestili ţelene elemente, ikone ter 

jim nato dodali ţelene funkcije. Primer dodatka za RAD Studio Architect je 

komponenta RichView. Ta nam omogoča natančnejšo in laţjo uporabo funkcij za 

formatiranje teksta, kot jo lahko sicer izvedemo z navadno komponento RichEdit. 
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4.3 Načrt razvoja programa 

Na začetku smo se morali naučiti osnov programiranja v programskem jeziku 

Borland Delphi (2010). Veliko podpore smo našli predvsem na slovenskem Delphi.si 

forumu (2010), kjer so nas usmerili v pravo smer glede prvih korakov v tem 

programskem jeziku. Izbira pravega integriranega razvojnega okolja (angl. Integrated 

Development Enviroment) je bila ravno tako izziv, saj je moralo biti to okolje dovolj 

enostavno za začetnika, brezplačno oziroma odprtokodno ter navsezadnje primerno 

za kasnejšo uporabo. S temi kriteriji v mislih smo se odločili za Embarcadero Delphi 

RAD Studio Architect 2010 (2010). Uporabljali smo poskusne verzije (angl. trial 

version). Naj omenimo še to, da po treh mesecih učenja Borland Delphija poznamo 

le osnovne ukaze in gradnike. Če bi ţeleli naše znanje poglobiti, bi potrebovali še 

precej časa. 

Prvi izziv oziroma programski problem se je pojavil prav na začetku kodiranja 

programa. Uvesti smo morali namreč proceduro, s katero bi program našel besedo in 

nato sam opravil poizvedbo, katere rezultati bi bili samo teksti z našo iskano besedo. 

To smo storili s preprosto metodo naštevanja: začeli smo z nič ter šteli vse do 

predzadnje vrstice teksta (predzadnje zato, ker začnemo z nič in ne ena). Ko je 

program našel našo besedo v vrstici teksta (vsaka vrstica je strokovni povzetek v 

našem primeru), je to vrstico nato izpisal v okence in nadaljeval, dokler ni prispel do 

konca. Preden je program lahko to izvedel, smo mu vnaprej pripravili tekst, katerega 

je lahko bral. Druga naloga je bila ustvariti proceduro, s katero smo naloţili vnaprej 

shranjen tekst v datoteki tipa .txt, pridobljen iz podatkovne baze PubMed (2010). To 

smo storili z ukazom OpenDialog1.Execute in nato metodo LoadFromFile. Vse se 

izvede s klikom na gumb, ki se imenuje OpenFile. Ravno tako se poţene prej 

omenjena funkcija za iskanje z gumbom SearchFile. 

Naloga prikazati rezultate v svojih tabelah in sicer vzporedno rezultat z rezultatom, je 

bila pravšnji izziv. Rezultat je bil doseţen s shranjevanjem datoteke v obliko HTML, 

ki jo lahko odpremo s spletnim brskalnikom (npr. Firefox, Chrome, Opera itn.).  
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Vpogled v kodo bi nam pokazal prepletenost našega teksta in HTML vrstic, ki nam 

kot rezultat prikaţejo tabelo z dvema stolpcema z dodatkom prvotnega imena 

naloţenih datotek v prvih dveh celicah tabele. 

Zadnja naloga programiranja je bila implementacija označitve besede v dobljenih 

zadetkih iskanja. Metoda, ki smo jo uporabili, je precej zapletena. Ustvarili smo 

proceduro ter jo nato klicali s klikom na miškin gumb na naš tekst. Sledilo je urejanje 

kode in odpravljanje napak (angl. debugging), po katerem smo lahko končno začeli 

testirati program na dejanskih medicinskih tekstih. Do sedaj smo testirali le z ročno 

vstavljenimi teksti. V nadaljevanju bi lahko uporabili enak postopek, kot ga 

uporablja sistem RaJoLink. Ta preko interneta pošlje zahtevo na PubMed streţnik, ki 

vrne rezultate naše poizvedbe v obliki teksta. Te podatke je potrebno še lematizirati, 

kakor to opravi sistem RaJoLink. 

4.3.1 Izbira programskega okolja 

Program je bil v celoti napisan v okolju RAD Studio Architect 2010 (2010). 

Programsko okolje v lasti Embarcadera je bil najboljša izbira s stališča 

profesionalnosti kot tudi z vidika cene (brezplačno). Embarcadero namreč ponuja 

poskusno (angl. trial) verzijo Delphi Borland Architecta za omejen čas. Slednji je bil 

ravno pravšnji za uporabo čez celotno obdobje razvoja. Enakega pomena je bila 

izbira primerne snovi za učenje omenjenega programskega jezika. Po priporočilih s 

slovenskega Delphi foruma smo se odločili za knjigo Delphi in a Nutshell (Lischner, 

2000), ki nas uvaja v izbrani programski jezik Borland Delphi. Knjiga nam je 

pomagala v ključnih trenutkih kodiranja, ko smo naleteli na teţave in je bilo 

potrebno poiskati rešitve zanje. 

4.3.2 Zmožnost urejanja izhodnih množic dokumentov 

Naloga, da program izpiše rezultate v obliki tabel, je bila velik izziv. Ugotoviti je 

bilo potrebno, kako preplesti besedilo iz prve vrstice prvega okenca ter prve vrstice 

drugega okenca v dokument tako, da se prikaţe vsako besedilo v svoji celici v tabeli. 

Rešitev je bila na prvi pogled enostavna, kar se tiče kodiranja, a zelo zamudna glede 

pravilne kode brez logičnih napak.  
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Preplesti je bilo namreč treba posamezen tekst iz vrstic in posamezen tekst kode 

HTML v celoto, torej spletno stran. Dobljeni rezultat, torej spletno stran, odpremo s 

spletnim brskalnikom, npr. Mozillo Firefox. Na sliki 6 lahko razberemo dva stolpca z 

besedilom, v celicah v prvi vrstici pa tudi naslove naloţenih datotek. V primeru na 

sliki 6 ni bilo naloţenih datotek, zato piše le prvotno besedilo ''-->exact word of 

search'', ki vsebuje podatek, kateri tekst se nanaša na katero poizvedbo. V primeru, 

da bi naloţili oz. odprli datoteko, bi se namesto besedila ''-->exact word of search'' 

pojavilo ime datoteke, ki smo jo naloţili. Iz slike je razvidno tudi prepletanje besedil. 

Tako je 1A prva vrstica besedila prve poizvedbe, 1B pa prva vrstica druge itn.  

 

Slika 6: Rezultat izvoza podatkov po opravljeni poizvedbi v obliki spletne strani 

Na sliki 7 je razviden primer za dva strokovna članka v lastnih okencih (torej le dve 

okenci iz slike 6, 1A in 1B). Če bi imeli dva ali več člankov, bi se ti izpisali v 

posameznih okencih (2A in 2B, 3A in 3B itn.). 

 

Slika 7: Primer dveh strokovnih člankov po opravljeni poizvedbi 



19 

 

4.3.3 Možnost iskanja izbrane besede 

Za rešitev te zahteve smo uporabili branje vrstic naloţenega teksta ter izpis vsake 

vrstice, ki je vsebovala pozitiven odziv (pozitiven je 1, negativen pa 0) za našo 

iskano besedo. Funkciji, ki smo ju uporabili, sta bili štej vrstice (angl. count lines) in 

funkcija POS, ki poišče mesto niza v danem nizu. 

4.3.4 Označevanje, izbiranje in kopiranje besedil 

Označevanje iskane besede je bil zahteven problem, saj smo v prvi verziji rešitve 

zagrešili precej napak. Delujoča rešitev je bila ta, da smo klicali proceduro s 

poljubnim klikom miškinega gumba na točno določeno okence v programu. Če je 

bila v okencu programa vnesena beseda, po kateri smo izvršili poizvedbo, je program 

obarval to iskano besedo v okencu z modro ali rdečo barvo (odvisno, ali je levo ali 

desno okence). Zavoljo boljše preglednosti je s to rešitvijo povezana tudi dodatna 

moţnost premikanja besedila v okence, kjer klik nanj označi tekst. Dodatna moţnost 

kombinacije tipk <ctrl> ter <smerna tipka navzdol> prenese ves tekst v to okence, 

sicer je pod osnovno funkcijo dvojnega klika mišljen le prenos ene same vrstice, ki 

hkrati predstavlja tudi en posamezen povzetek. Dve okni, v katerih lahko barvno 

označimo ţeleno besedilo, sta prikazani na spodnji polovici zaslona (slika 8). 
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Slika 8: Zaslonska slika programa Hoozah 

4.3.5 Shranjevanje rezultatov poizvedbe 

Opravljeno delo raziskovanja si vsekakor ţelimo shraniti v takšni obliki, da bomo 

lahko v prihodnje nadaljevali z delom tudi brez pomoči računalnika. V ta namen nam 

program nudi moţnost zapisovanja podatkov (rezultate poizvedbe) v obliki HTML 

tabele, ki jo lahko odpremo na vsakem računalniku in seveda po ţelji natisnemo.  
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4.3.6 Dodatne možnosti 

V programu smo dodali okence za izbiro (angl. checkbox) s tekstom ''multiple word 

search''. Ta se nahaja nad gumbom OpenFile2 in nudi moţnost prikaza dodatnega 

okenca, v katerem lahko opravimo novo samostojno poizvedbo. Z oznako v okencu 

za izbiro se ta moţnost skrije. 

Moţnost ClearButton je dodatek, ki omogoča enostavno čiščenje teksta iz okenc za 

ponovno poizvedbo. 

4.4 Pridobivanje strokovne literature 

Za pridobivanje strokovnih biomedicinskih člankov smo uporabili več metod in sicer 

specifično pridobivanje več tisoč člankov z orodji kot je RaJoLink, ter specifično 

pridobivanje desetin člankov iz spletnih podatkovnih baz, kot sta ScienceDirect in 

PubMed. Prva metoda pridobivanja materiala je predstavljala pozno fazo razvoja 

podpornega orodja, saj je izvajanje poizvedb med tisoč in tri tisoč člankov veliko 

bazo podatkov z dosegom znatnih rezultatov precejšen izziv. Z metodo ročnega 

izbora literature s spletne strani PubMed smo ustvarili prvo podatkovno bazo, na 

kateri smo tudi izvajali poizkuse z začetnimi zametki našega orodja. 

4.4.1 Podatkovne baze in biomedicinska literatura 

Podatkovne baze strokovne literature so v današnji dobi nepogrešljiv način 

arhiviranja, širjenja in proučevanja znanstvenih odkritij. Te baze se med seboj precej 

razlikujejo, a vendar je njihova funkcija enaka. V primerjavo lahko vzamemo dve 

podatkovni bazi, ki sta na videz enaki, a popolnoma različni glede na vsebino, ki jo 

shranjujeta. PubMed (2010) predstavlja majhen zalogaj s svojo 1,7 milijona veliko 

mnoţico strokovnih biomedicinskih člankov, medtem ko ima ScienceDirect (2010) 

zajetno mnoţico 10,5 milijona strokovnih člankov. Kljub temu, da si je takšno 

mnoţico člankov teţko predstavljati, je vredno omeniti še največjo podatkovno bazo, 

Scopus (2010), ki zajema vrtoglavih 41 milijonov strokovnih člankov. 
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4.4.2 Pridobivanje materiala s spletnih strani 

Spletna stran PubMed (2010) nam nudi dostop do masovne podatkovne baze 

strokovnih medicinskih člankov, katerih analiza s programsko poizvedbo je naš cilj. 

Na spletni strani imamo različne moţnosti za napredno iskanje. Izbiramo lahko med 

več naslovi istočasno (to storimo s funkcijo AND). Izbiramo lahko tudi med 

parametri iskanja, kot so npr. avtor, knjiga, tekstovna beseda, povzetek itd. Nadalje 

lahko uporabimo funkcijo indeks (angl. Index). Razvrstijo se različne povezave na 

naš prvoten iskalni niz (v našem primeru ''autism'', prikazano na sliki 9). 

 

Slika 9: Spletna stran PubMed 

4.5 RaJoLink metoda pridobivanja literature 

Večji del strokovnega materiala za testiranje poizvedbenega orodja je bil pridobljen s 

programom RaJoLink. V programu RaJoLink smo v prvem koraku (korak Ra) 

poiskali ţelene povzetke ali naslove. Na sliki 10 je iskalna beseda ''autism''. Nastavili 

smo parametre, koliko povzetkov (angl. abstract) ali naslovov ţelimo, da program 

poda ter od katerega leta nazaj naj gleda za te podatke. Po končanem procesu je 

program izpisal ves tekst v okence ''Input set of records''. Preostalo nam je le to, da 

označimo ves tekst ter ga nato kopiramo v prazno tekstovno datoteko. Rezultat naše 

metode so bile tekstovne datoteke velikosti pribliţno 1,3 MB.  
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Takšen način pridobivanja podatkovnih datotek, namenjenih kasnejši obdelavi z 

razvitim orodjem, nam je prihranil precej časa, saj bi bilo v primeru ročnega 

sestavljanja in lematizacije teksta to skrajno zamudno. Lematizacija je proces 

postavljanja povezanih besednih oblik z enakovrednostne razrede glede na njihov 

pomen. Ta proces je velikega pomena za sistem RaJoLink, saj ustvari osnovo za 

nadaljnje obdelovanje podatkov ter omogoči preglednost lematiziranega teksta. 

 

 

Slika 10: RaJoLink metoda pridobivanja literature (korak Ra) 
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5 ISKANJE POVEZAV V STROKOVNI LITERATURI 

Z razvitim orodjem smo sprva poizkusili najti povezave, kakor jih je leta 1990 našel 

Don R. Swanson. Za naše prve korake pri izvajanju poizvedb na dejanskih hipotezah 

smo izbirali med Raynaudovim sindromom in dietičnim ribjim oljem, migreno in 

primanjkljajem magnezija ter somatomedinom C in argininom. Izbrali smo si primer 

povezave med magnezijem in migreno. Nekateri povezovalni termini, ki jih je 

Swanson uporabil za svoj argument, so bili epilepsija in ''prostacyclin''. Z zadnjim 

povezovalnim terminom bomo tudi pokazali, kako po odkritju prvotnih povezav, 

postanejo razvidne nove povezave za naš argument.  

Za popolnoma novo poizvedbo smo po posvetovanju z zdravnikoma z Splošne 

bolnišnice ''dr. Franca Derganca'' Nova Gorica izbrali domnevno povezavo med 

magnezijem ter kardiovaskularnimi boleznimi, saj ti dve domeni ţe vrsto let 

ustvarjata domneve glede medsebojne kompleksne povezanosti. Znano je, da 

magnezij blagodejno vpliva tako pri preventivi, kakor tudi pri po-operacijski fazi 

okrevanja pacienta. Po obseţnem iskanju ter baziranju na čim manjšem številu 

dobljenih rezultatov, kar pomeni relativno še neraziskano področje, smo prispeli do 

pojma subarachialna krvavitev (angl. subarachnoid hemorrhage). Pojem krvavenje v 

moţganih, znano tudi kot moţganska kap, je prinesel presenetljivo malo zadetkov. 

To je bilo ključnega pomena za raziskovanje, saj je bilo nujno pregledati ter 

primerjati vsak članek v literaturi o magneziju in o kardiovaskularnih boleznih z 

vsebovanim parametrom ''subarachnoid hemorrhage''. 
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5.1 Primer iz literature: migrena in primanjkljaj magnezija 

Prvi obravnavani biomedicinski primer za testne namene pri diplomskem delu s 

sistemom RaJoLink je bila ţe znana povezava med primanjkljajem magnezija in 

migreno. S pomočjo podatkovnega rudarjenja so v literaturi o migrenskih glavobolih 

(Don R. Swanson, 1990) ugotovili, da primanjkljaj magnezija lahko vpliva oz. je v 

korelaciji z migreno. Rešitev glede predpostavke, da iščemo predmet A (slika 11), je 

bila v začetku procesa še neznana, vendar ko so prispeli na cilj procesa (najdena 

povezava oz. pot), je ta povezava pripomogla k najdbi novih povezav in argumentov. 

 

Slika 11: Iskanje povezave B med parametri A in C 

  

Analiza 65 člankov o migreni (predmeta iskanja C-B) ter 63 člankov o magneziju 

(predmeta iskanja A-B) je privedla raziskovalce do 11 parov implicitno povezanih 

argumentov, ki so govorili v prid hipotezi o povezavi med A in C, konkretno med 

migreno in primanjkljajem magnezija. 
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Glavni cilj takšne raziskave je bilo razkritje obstoja še neopaţenih korelacij in 

povezav ter ustvarjanje novih hipotez z obstoječo biomedicinsko literaturo. S 

takšnimi, ţe potrjenimi argumenti smo izvedli lastno poizvedbo z orodjem, ki smo ga 

razvili. Za temelj našega iskanja smo izbrali dve vnaprej pripravljeni datoteki z 

literaturo o magneziju in migreni, ki sta vsebovali po tisoč strokovnih povzetkov. 

Proces iskanja smo sprva izvedli z izrazom epilepsija (angl. epilepsy). Na sliki 12 so 

iskane besede za laţje branje, vizualizacijo ter medsebojno primerjavo obarvane z 

rdečo ter modro barvo. Vsaka vrstica v zgornjih okencih na zaslonski sliki programa 

(slika 12) predstavlja en članek z zadetkom iskalne besede. Razvidno je, da je na levi 

strani programa tekst iz podatkovne datoteke za migreno (migraine1k.txt), na desni 

strani pa iz nekoliko večje datoteke s strokovno literaturo na temo magnezija 

(MAG2K.txt).  

Takšen način raziskovanja oziroma ugotavljanja povezav je trajal relativno malo časa 

(pribliţno pol ure), saj smo vedeli ţe vnaprej, da je hipoteza o korelaciji migrene in 

magnezija potrjena ter katere povezovalne izraze uporabiti v naši poizvedbi. 

 

Slika 12: Poizvedba na literaturi o migreni in magneziju za iskalni termin ''epilepsy'' 



27 

 

5.2 Nov primer: Kardiovaskularne bolezni in magnezij  

Magnezij (Mg) je četrti najbolj uporabljen mineral v telesu in je bistvenega pomena 

za dobro zdravje. Pribliţno polovica magnezija se nahaja v kosteh, druga polovica v 

telesnem tkivu in organih, odstotek magnezija pa se nahaja v krvi. Uporabljen je v 

več kot 300 biokemijskih reakcijah v našem telesu, prav tako pa pomaga ohranjati:  

• normalno delovanje mišic in ţivčnega sistema, 

• normalen, ustaljen utrip srca, 

• zdrav imunski sistem, 

• močne kosti, 

• normalen nivo sladkorja v krvi, 

• normalen nivo krvnega tlaka. 

Znano je tudi, da je magnezij eden izmed ključev pri metabolizmu energije in sintezi 

proteinov, zato ne čudi, da postaja prav ta element center novih raziskav o 

preprečevanju in obvladovanju motenj, kot so hipertenzije, kardiovaskularna 

obolenja in sladkorne bolezni. V luči vseh teh ţe znanih dejstev smo s sodelovanjem 

(2010) z zdravniki iz Splošne bolnišnice ''dr. Franca Derganca'' Nova Gorica izbrali 

iskanje argumenta povezave magnezija in kardiovaskularnih bolezni kot cilj 

testiranja našega orodja. Za vhodno mnoţico smo si izbrali 3000 povzetkov velike 

datoteke strokovne literature o magneziju ter enako veliko mnoţico povzetkov o 

kardiovaskularnih boleznih za naše poizvedbe. Po ekstenzivnem raziskovanju je prav 

izraz ''subarachnoid hemorrhage'' (slov. moţganske krvavitve) prinesel primerno, 

torej še obvladljivo število člankov iz obeh literatur, na katerih so zdravniki lahko 

opravili strokovni pregled. Na sliki 13 lahko vidimo izsek iz obeh tekstov (rdeče in 

modro pobarvani iskalni izrazi), katerega strokovna primerjava poda logično 

povezavo med obema literaturama. 
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Najdeni primer povezave med kardiovaskularnimi obolenji in magnezijem: 

(filtrirana literatura o boleznih kardiovaskularnega sistema, CardioVasc3K.txt) 

''BACKGROUND: Early detection of vasospasm is essential for the treatment of 

delayed ischemic neurological deficits in subarachnoid hemorrhage (SAH).'' 

(filtrirana literatura o magneziju, Mg3K.txt) 

''CONCLUSION: These data indicate that high-dose intravenous magnesium can 

reduce cerebral ischemic events after aneurysmal subarachnoid hemorrhage by 

attenuating vasospasm and increasing the ischemic tolerance during critical 

hypoperfusion.'' 

 

Slika 13: Kardiovaskularne bolezni in magnezij – nova povezava na iskalni izraz 

''subarachnoid hemorrhage'' v spodnjih okencih zaslonske slike programa 
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V sodelovanju z zdravnikoma na področju radiologije in interne medicine Sašo 

Marušičem, dr. med., in Matjaţem Klemencom, dr. med., smo prišli do spoznanja, da 

je dobljeni rezultat smiselno nadalje raziskovati, saj vsebuje logično in še relativno 

neraziskano povezavo na tem specifičnem področju medicine. Zdravnika sta se po 

strokovnem pregledu strinjala z najdenim primerom za ''subarachialno'' krvavitev.  

Iskalni termin ''subarachialna'' krvavitev je po mnenju strokovnjakov smiselno 

uporabiti z našim orodjem Hoozah ter sistemom RaJoLink za najdbo novih 

implicitnih povezav na ta iskalni termin. 
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6 ZAKLJUČEK 

Pri diplomskem delu smo se seznanili z novimi metodami in procesi, novim 

programskim jezikom ter najnovejšimi tehnikami podatkovnega rudarjenja v 

besedilih. Za začetek smo poiskali povezovalne izraze na Swansonovih (1990) 

primerih, ki povezujejo migreno in magnezij, kasneje pa na samostojno izbranih 

biomedicinskih primerih. Rezultat diplomskega dela je delujoč program, pripravljen 

za uporabo enostavnih poizvedb v literaturi, kot tudi sicer še nepotrjena, a konkretna 

in po presoji zdravnikov zanimiva povezava med magnezijem in kardiovaskularnimi 

obolenji.  

Izdelano orodje je sposobno poiskati tiste dele besedila, v katerih se nahaja naša 

iskana beseda, in nam jih vizualno prikazati, formatirati ter shraniti v izhodno 

datoteko za boljšo preglednost in kasnejšo uporabo. V prihodnje bi lahko nadgradili 

del programske kode, ki opravlja poizvedbo, ter dodali kodo, ki bi omogočala 

povezovanje z drugimi podatkovnimi bazami, kot tudi nove algoritme za filtriranje v 

procesu iskanja. Z izpopolnjenimi algoritmi bi lahko dobili natančnejše rezultate v 

poizvedbah in s tem ustrezno skrajšali čas iskanja povezovalnih člankov za 

potrjevanje hipotez. 

V prihodnosti bi lahko z novim sistemom filtriranja v večji meri avtomatizirali 

proces raziskovanja. Sistem bi deloval na principu filtriranja ter analize in sicer 

navadnega, hierarhičnega filtriranja, ki ga sedaj opravlja MeSH. Ta bi filtriral 

izbrano literaturo na abecednem in hierarhičnem nivoju, nato pa bi te podatke 

poskušali analizirati s ciljem identificiranja ponavljajočih se vzorcev teksta. Rezultati 

takšnega filtriranja bi podali najverjetnejše zadetke ujemajočih se tekstov iz različnih 

podatkovnih baz literature, razvrščene po enakem hierarhičnem principu kot ga 

izvede RaJoLink, torej od najverjetnejšega vzorca (angl. pattern) do najmanj 

verjetnega.  
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8 PRILOGA: PRIROČNIK ZA UPORABO PROGRAMA HOOZAH 

Program Hoozah je namenjen iskanju ţelenih besed v strokovnih člankih. Ta 

program vse pojave ţelene besede v izbrani bazi naslovov ali povzetkov izpiše v 

okencih in nato ponudi izbiro obdelovanja teksta za boljšo preglednost. Program ima 

tudi moţnost shranjevanja oziroma arhiviranja naše poizvedbe za kasnejše tiskanje 

rezultatov ali pa boljšo čitljivost oz. preglednost. 

Zaţenemo orodje Hoozah. Za pričetek iskanja ţelenega niza moramo programu 

podati datoteko z vnaprej shranjenimi informacijami. To naredimo tako, da kliknemo 

na gumb OpenFile. Prikazalo se bo okno za navigacijo, v katerem lahko izberemo 

poljubno datoteko tipa .txt ali .doc za iskalno poizvedbo (slika 14). Izberemo 

datoteko ter pritisnemo gumb odpri (open). To ponovimo z OpenFile2, če ţelimo dva 

iskalna niza oziroma vzporedno iskanje z dvema datotekama. 

 

 

Slika 14: Orodje Hoozah – nalaganje .txt datoteke 

 

Tekst se je naloţil, to pa opazimo v spremenjenem tekstu ''exact word of search''. Na 

tem mestu se izpiše ime naloţene datoteke (slika 15). Preostane nam le, da vpišemo 
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ţeleno besedo za iskalni niz v polja levo ter desno od imen datotek, kjer piše ''vpiši 

iskano besedo!''.  

 

Slika 15: Orodje Hoozah – okence za iskalno besedo 

 

Ko vtipkamo našo besedo za iskalni niz, pritisnemo gumba SearchFile ter 

SearchFile2. Prikazalo se bo besedilo, v katerem je bila najdena iskalna beseda (slika 

16). Vsaka vrstica predstavlja naslov ali povzetek teksta. Za boljšo preglednost in 

čitljivost lahko izberemo poljubno vrstico za branje ali primerjavo z drugimi teksti.  

 

Slika 16: Zaslonska slika orodja Hoozah 

To naredimo tako, da izbrano vrstico dvakrat kliknemo z levim miškinim gumbom. 

Vrstica teksta se bo kopirala v spodnje okence v lepši ter bolj čitljivi obliki. V tem 

okencu lahko iskalno besedo v tekstu izpostavimo za laţje branje in sicer s klikom 

levega miškinega gumba na to okence.  

Če ţelimo celotno besedilo iz iskalnega niza prekopirati v spodnja okenca za 

kasnejšo obdelavo, kliknemo na prvo okence, kjer se je izpisal tekst po pritisku 

gumba SearchFile ali SearchFile2, ter pritisnemo gumba <ctrl> in <smerna tipka 

navzdol> (angl. down arrow). Tekst se bo izpisal v obeh okencih (slika 17) in sicer 
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vsaka poizvedba v svojem okencu. Iskano besedo lahko seveda spet izpostavimo s 

klikom levega miškinega gumba na okence. 

 

Slika 17: Primer označevanja besedila z orodjem Hoozah 

Program zapremo s klikom na gumb X v skrajnem zgornjem desnem kotu okna 

programa ali pa s klikom na meni ''Close Program'' in nato klikom na ''Shutdown''. 

 

 


