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The environment for semantic 
interpretation of consumed information  

Mobile technologies offer increasing data transfer 
speeds and better user experience. At the same time 
mobile terminals are already the most widely spread 
consumer gadgets. On the other hand the amount of 
different contents, applications and services grows 
daily. Therefore the use of qualitative filter mechanisms 
and algorithms becomes very important in order to 
deliver desired content at the right time, place and in 
the right situation.  
 In this article we propose an operator-based 
architecture to implicitly obtain user's interests by 
semantic processing of information consumed by a user 
in a particular context.  
 

1 Uvod 

Ključni mobilni storitvi že dolgo nista več samo 
telefoniranje in pošiljanje kratkih sporočil. Čeprav se 
nekatere storitve, kot na primer video klic in pošiljanje 
multimedijskih sporočil, niso tako množično prijele, je 
uporaba mobilnega interneta v velikem porastu. 
Uporabnikom omogoča dostop do spletnih vsebin in 
aplikacij praktično kjerkoli in kadarkoli. Storitev 
omogoča povezljivost različnim vrstam naprav, med 
njimi tudi računalnikom in mobilnim terminalom. 
Čeprav je ločnica med obema vrstama naprav vedno 
manjša, pa med njima obstajajo nekatere bistvene 
razlike: velikost ekrana, uporabniški vmesnik, način 
upravljanja in posest. Mobilni terminal je uporabnikova 
osebna last in ga uporablja predvsem sam, kar je v 
veliko pomoč pri identifikaciji uporabnika in možnosti 
personalizacije. V kolikor poznamo aktivnosti 
uporabnika na mobilnim terminalu, lahko brez prevelike 
poenostavitve trdimo, da jih je izvajal en sam uporabnik 
– lastnik naprave. 
 V prispevku najprej v drugem poglavju na kratko 
predstavimo možne vire podatkov mobilnega operaterja 
za ugotavljanje uporabniškega konteksta in profila. V 
tretjem poglavju povzamemo trenutno stanje raziskav in 
rešitev na tem področju. V četrtem poglavju opišemo 
elemente konceptualne zasnove sistema, s katerim bomo 
skušali interpretirati ogledane vsebine uporabnikov in ta 
podatek uporabiti za grajenje uporabniškega modela in 
ugotavljanje konteksta. Smernice za nadaljnje delo 
podamo v petem poglavju in v šestem zberemo nekaj 
zaključnih misli.  
        

2 Viri podatkov o uporabnikih 

Obstaja pet poglavitnih pristopov pridobivanja podatkov 
o uporabnikih [1]: vprašalniki in paneli uporabnikov, 
beleženje aktivnosti na končnih terminalih, temeljit 
pregled paketov (DPI - Deep Packet Inspection) na 
različnih točkah omrežja, analiza podrobnih zapisov o 
klicih (CDR - Call Detail Record) in merjenje prometa 
na strani strežnika. Vsaka metoda ima svoje prednosti in 
slabosti, a se je potrebno odločiti glede na želene 
rezultate in natančnost, razpoložljive vire in časovni 
okvir.  
 Naštete pristope lahko po drugi delitvi klasificiramo 
med implicitne in eksplicitne metode. Pri slednjih nam 
uporabnik sam sporoča svoje interese in aktivnosti, 
medtem ko jih pri prvih skušamo ugotoviti avtomatsko 
iz množice zbranih podatkov. S pomočjo obeh vrst 
podatkov skušamo ugotoviti uporabnikove navade in 
interese ter kontekst oziroma situacijo, v kateri se v 
danem trenutku nahaja. Gradnja uporabniškega profila 
nam omogoča personalizacijo vsebin, storitev in 
aplikacij. Hkrati pa nam poznavanje konteksta oziroma 
situacije uporabe omogoča dodatno filtriranje v danem 
okolju in času relevantnih informacij.  
 Elementov konteksta je veliko in obstaja več 
različnih klasifikacij. Po [2] jih lahko razdelimo v 
okolje, udeležence in aktivnosti, kot prikazuje slika 1. 

 
 

 

 

Slika 1. Shema elementov konteksta po [2] 
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Okolje obsega lastnosti objektov v fizičnem okolju. 
Predstavniki so lokacija in usmerjenost objektov, 
svetlost, nivo šuma, dosegljivost, kvaliteta naprav in 
komunikacije ter fizične karakteristike. Udeleženci 
vključujejo status uporabnika in soudeležencev. Najbolj 
bistveni predstavniki so osebne lastnosti (starost, spol, 
izobrazba, interesi, pričakovanja), psihično stanje, 
fizično zdravje, lokacija in orientacija. Aktivnosti pa 
sestavljajo naloge in cilji uporabnikov, kot tudi okoljske 
aktivnosti (npr. vreme in čas). 
 Kot ugotavljajo avtorji v [3] pa je pomemben del 
konteksta uporabnikove potrebe po informacijah, kar  
upoštevamo v našem konceptu, predstavljenem v 
nadaljevanju.  
 Izmed množice elementov konteksta pa je ključna 
identifikacija in uporaba relevantnih. 
    

3 Pregled obstoječih rešitev 

Obstoječe produkte na področju personalizacije in 
kontekstualizacije lahko razdelimo vsaj po dveh 
kriterijih. Po prvem so rešitve bodisi na strani 
operaterjev ali ponudnikov storitev. Po drugi 
klasifikaciji pa so produkti komercialno dosegljivi ali pa 
predmet raziskovalnih projektov. Med komercialne 
operaterske rešitve sodi sistem Neuralitic [4], ki izvaja 
analize uporabe storitev in protokolov v času ter 
segmentacijo uporabnikov in mobilnih naprav. Sistem 
uporablja DPI, zato se lahko nastavi tudi beleženje 
URL-jev posameznih internetnih storitev. Drugo 
zanimivo rešitev nudi podjetje Amdocs [5], ki 
zagotavlja, da nudi personaliziran marketing, 
personaliziran osebni portal in personalizirano mobilno 
iskanje na podlagi profila, ki ga ustvari z analizo 
preteklih aktivnosti pri uporabi mobilnega interneta. 
Veliko mobilnih operaterjev pa v sodelovanju z 
univerzami izvaja meritve prometa z lastno-razvitimi 
orodji v raziskovalne namene, kot na primer v sklopu 
projekta MOMI [6]. 
 Na strani aplikacijskih rešitev je fokus raziskovalnih 
naporov mobilno iskanje (an. mobile search). Tako 
avtorji v [7] predstavljajo inačico, ki uporabniku 
pomaga dopolnjevati iskani niz in zanemari rezultate 
iskanja, ki v danem kontekstu niso relevantni. Sistem 
predlaga iskani niz na osnovi thesaurus konceptov in 
izpiše samo najbolj relevantne zadetke. Ko uporabnik 
izbere posamezen koncept, se mu avtomatsko prikažejo 
dodatne možnosti, med katerimi uporabnik izbira za 
boljšo definicijo iskanega niza. Sistem upošteva tudi 
uporabniški profil, ki je zapisan v FOAF (an. friend of a 
friend) ontologiji, lastnosti pa so pridobljene tako 
eksplicitno kot tudi implicitno. Med komercialnimi 
aplikacijami pa prevladujejo storitve na osnovi lokacije 
(an. location based services): IYOUIT [8], 
Foursquare.com [9], Google Latitude [10]. 
 Vsem predstavljenim rešitvam je skupno, da slonijo 
na statistični obdelavi podatkov in ne izkoriščajo 
semantičnega razumevanja uporabljenih vsebin, storitev 
in aplikacij ter posledično znanja o uporabniku in 

kontekstu uporabe, ki nam jih to nudi. Naša 
konceptualna zasnova naj bi le-to omogočila. 
 

4 Konceptualna zasnova in orodja 

4.1 Uporaba semantičnih orodij 

Področje semantike je hitro razvijajoče področje. 
Medtem ko govorimo pri Web 2.0 o spletnih aplikacijah 
in storitvah, ki omogočajo souporabo informacij, 
interoperabilnost, zasnovo z uporabnikom v centru in 
sodelovanje na svetovnem spletu, je tako imenovan 
Web 3.0 semantična nadgradnja arhitekture Web 2.0. 
Web 3.0 je zbirka standardnih tehnologij za realizacijo 
spleta podatkov. V njem so vse vsebine označene z 
metapodatki, to je strukturiranih podatkih o samih 
vsebinah. Te se lahko pridobi bodisi avtomatično s 
semantičnim sklepanjem, ročno s strani uporabnikov ali 
kot mešanica obeh pristopov. Z uporabo orodij, ki jih 
predstavljamo v nadaljevanju, želimo avtomatsko 
pridobiti metadpodatke o vsebinah, ki si jih je uporabnik 
ogledal. Ob predpostavki, da so mu bile ogledane 
vsebine všečne, lahko s pridobljenimi metapodatki   
zgradimo uporabniške profile. Hkrati pa nam lahko 
metapodatki skupaj z drugimi parametri, kot sta na 
primer lokacija in čas, pomagajo določiti kontekst 
uporabe. To je zamisel, ki jo bomo skušali realizirati z 
našim pilotnim sistemom.  
 V CDR-jih so zabeležene vsebine, ki si jih je vsak 
posameznik ogledal. Te so lahko v tekstovni, slikovni, 
video in avdio obliki. Trenutno so izdelana uporabna 
avtomatska orodja le za semantično označevanje 
tekstovnih vsebin, medtem ko so za ostale vrste vsebin 
še predmet raziskovalnih aktivnosti. Vendar je možno 
posameznim vsebinam pripisati določene metapodatke. 
Tako lahko za Youtube video izkoristimo značke video 
vsebin, za programe mobilne televizije pa informacije iz 
elektronskih vodičev po programih. 
 Tekstovne vsebine predstavljajo informacije, ki jih 
posameznik prebere na spletnih straneh. V primeru 
angleškega besedila se lahko uporabi kar aplikacijski 
programski vmesnik (API – application programming 
interface) SemanticProxy [11], ki predstavi podatke o 
ljudeh, dogodkih, podjetjih in odnosih želene spletne 
strani v semantični obliki, kot na primer v formatu opisa 
virov (RDF - Resource Description Format). V 
nasprotnem primeru pa je potrebno najprej besedilo na 
poljubni spletni strani razčleniti, ga prevesti, za kar 
lahko uporabimo Google prevajalca [9], in obdelati.  V 
ta namen lahko uporabimo 3 nam poznana orodja. Zelo 
obetaven je API OpenCalais [12] skupine Thomson 
Reuters, ki avtomatični kreira semantične metapodatke 
za kakršne koli tekstovne vsebine. S procesiranjem 
naravnega jezika (NLP – natural language processing), 
strojnim učenjem in drugimi metodami Calais analizira 
vsebino in najde vsebovane entitete ter dejstva in 
dogodke, ki se nahajajo v tekstu. Obdela lahko vsebine 
v angleščini, nemščini, francoščini, španščini in 
japonščini.  
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 Podobne naloge opravlja tudi rešitev Zemante [13], 
ki se za razliko od OpenCalais-a osredotoča na točno 
označevanje teksta s splošno poznanimi značkami, ki so 
tudi bolje referencirane do obstoječih identifikatorjev 
povezanih podatkov. Tako se zelo dobro obnese samo 
za znane koncepte, OpenCalais pa tudi za neznane. Obe 
orodji opravljata drugačne naloge in se zato lahko zelo 
dobro dopolnjujeta. Zelo dobro NLP orodje pa nudi tudi 
Hakia [14]. Trenutno je usposobljen samo element 
»Summarizer«, ki se ga lahko uporabi za predlaganje 
označb ali izvlečkov tekstov ali vsebin URL-jev. 
 Našteta NLP orodja lahko zelo koristno dopolnjuje 
tudi orodje za primerjavo tekstov TextWise [15]. Le-to 
naredi za vsak dokument unikaten digitalen semantičen 
DNA, ki povzema bistven pomen teksta. Tako lahko 
odkrivamo podobne tekste brez uporabe dvoumnih 
ključnih besed ali entitet. 
 

4.2 Konceptualna zasnova 

V svoji rešitvi smo se osredotočili na koncept, ki ga 
lahko implementiramo praktično neodvisno od 
uporabnikov in njihovih terminalov. V tej fazi zasnove 
smo se zadovoljili samo s implicitnim tipom podatkov, 
ki jih lahko pridobimo o uporabniku. Za potrebe 
ugotavljanja uporabnikovih spletnih aktivnosti smo se 
osredotočili na vmesnik Gi, ki je standardni vmesnik 
tipa Ethernet/IP, za katerega je na razpolago več 
standardne merilne opreme kot za tipične vmesnike 
elementov mobilnega omrežja. Na internetnem 
vmesniku je z napravo DPI možno spremljati vrsto in 
količino komulativnega prometa. V kolikor poznamo 
povezavo med IP-jem in uporabnikom, ki mu je bil 
določen IP dodeljen, lahko identificiramo promet po 
posameznem uporabniku. Vrsto prometa lahko 
klasificiramo glede na storitev, IP, vrata in tudi obiskane 
URL-je. Prav tako nalogo opravlja naprava za 
zaračunavanje storitev mobilnega interneta. Za vsakega 
uporabnika mora najprej preveriti, če določeno storitev 
lahko uporablja in nato samo uporabo tudi zabeležiti v 
CDR-je, ki so osnova za obračun izdatkov vsakega 
posameznega uporabnika. Pri avtentikaciji uporabnika 
se preko protokola RADIUS pošljejo tudi podatki o 
državi uporabe, izbranem operaterju in imenu celice, ki 
se prav tako zabeležijo v CDR-je. Čas in lokacija 
uporabe posamezne storitve bosta v našem primeru 
glavna parametra, ki ju bomo s pomočjo statistične 
analize uporabili pri določitvi uporabnikovega 
konteksta. V prvi vrsti želimo ugotoviti kontekst na 
splošnem nivoju, kot na primer uporabnik je v službi, 
doma ali ima prosti čas. V povezavi z geografskim 
informacijskim sistemom (GIS) in metapodatki točk 
interesa (an. point of interest) pa ga lahko definiramo 
tudi bolj natančno in ugotavljamo dejansko aktivnost, na 
primer v prostem času. Vsebino zabeleženih URL-jev 
pa bomo z uporabo semantičnih orodij za ekstrakcijo 
znanja analizirali in uporabili pridobljene metapodatke 
kot gradnike uporabniških profilov. Poznavanje ključnih 
pojmov videnih vsebin posameznega uporabnika je 
bistven parameter za personalizacijo. Z združevanjem 
ključnih pojmov vseh videnih vsebin posameznega 
uporabnika lahko tvorimo uporabniški profil. S 

primerjavo uporabniškega profila z metapodatki 
nevidenih vsebin lahko predlagamo vsebine, ki bi jih 
uporabnik želel videti. Informacije o uporabniških 
profilih se lahko uporabijo tudi v drugih sistemih za  
priporočanje vsebin, personalizacijo ponujenih 
informacij in storitev, personalizacijo mobilnih 
portalov, mobilni marketing in podobno. Po drugi strani 
pa je poznavanje uporabniškega profila lahko 
pomemben parameter pri določanju uporabniškega 
konteksta oziroma situacije. Tako lahko z upoštevanjem 
poznanih uporabnikovih interesov bolj natančno 
določimo situacijo, v kateri se uporabnik v določenem 
trenutku nahaja. Za nekega uporabnika preko 
semantične analize na primer ugotovimo, da ga zanima 
šport in še posebej košarka. Ko se ta uporabnik fizično 
nahaja blizu športne dvorane, v kateri se odvija 
košarkarska tekma, lahko sklepamo, da si jo ogleduje. 
Ogled tekme v danem primeru predstavlja uporabnikovo 
situacijo. Potencialni viri in orodja, ki so del 
zasnovanega sistema, so ponazorjeni na sliki 2.  

 
   

5 Nadaljnje delo 

V tem trenutku imamo vzpostavljeno pilotno 
arhitekturo, ki beleži aktivnosti testne skupine 
uporabnikov. S programsko opremo podatke 
prečiščujemo in iščemo tiste, ki nosijo uporabne 
informacije za dosego našega cilja. V nadaljnjem delu 
bomo avtomatizirali uporabo predstavljenih semantičnih 
orodij, preskusili kakovost dobljenih metapodatkov in 
algoritme za kreiranje uporabniških profilov, ter ocenili 
izvedljivost naše ideje s trenutno razpoložljivimi 
pripomočki. 
 

6 Zaklju ček 

V našem prispevku smo predstavili konceptualno 
rešitev, ki omogoča zbiranje podatkov o vsebinah, ki so 
si jih uporabniki pilotnega sistema ogledali. Semantična 
analiza vsebin nam kot rezultat poda njihove 
metapodatke, s katerimi lahko gradimo uporabniške 
profile in izboljšamo natančnost določanja konteksta 
uporabe. Tovrstni podatki nudijo eno izmed poslovnih 
priložnosti za mobilne operaterje za vstop na trg 
nudenja semantičnih personaliziranih mobilnih vsebin, 
storitev in aplikacij z zavedanjem konteksta, za kar 

 

 

Slika 2. Shema uporabljenih orodij in virov vsebin 
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imajo dobre pogoje in konkurenčno prednost, ki jo 
morajo izkoristiti. 
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