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Podatkovno rudarjenje, umetna inteligenca in veliki podatki (angl. big data) so modne ključne besede, ki se
čedalje pogosteje pojavljajo v interdisciplinarnih projektih in raziskovalno-razvojnih skupinah, in to tako v
industriji kot v akademskem okolju. Na simpoziju razpravljamo, kaj ti izrazi pomenijo in kako jih vidijo
antropologi in nasploh humanisti in družboslovci. Ugotavljamo, kako lahko etnografijo posodobimo in
nadgradimo z digitalnimi orodji in pristopi, s katerimi bomo bolje razumeli načine življenja v različnih
družbeno-kulturnih kontekstih. Poleg tega skušamo pojasniti, ali je »klasična« etnografija v informacijski dobi
še vedno smiselna za razumevanje človeških navad in praks – in ali je sploh možna. Velik del medosebnih
stikov in družbene komunikacije ter oblikovanja družbenih skupin namreč poteka z uporabo naprav, ki so
bile sprva namenjene klasičnemu pogovarjanju (npr. mobilni telefoni), zato sodobnih raziskav sploh ni več
mogoče izvajati brez digitalne etnografije. Ključno vprašanje je, ali se v digitalnem okolju povsem spremenijo
klasične prvine izvajanja etnografskega terenskega dela z neposredno izkušnjo, ali pa je celo sama izkušnja
vsakdanjosti v pomembnem delu digitalizirana.
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PROGRAM
9:00-9:10

pozdravni nagovor

Dan Podjed, ZRC SAZU
Ajda Pretnar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

9:10-10:00

predavanja z diskusijo

Aljaž Košmerlj

Pametni biti

Rajko Muršič

Informacijska entropija in vsakdanje življenje: izkušnja prostora in
senzorična revolucija

10:00-10:15

odmor

10:15-11:30

predavanja z diskusijo

Dan Podjed

Perverzije etnografije: antropološka metoda v interdisciplinarnih projektih

Darja Fišer

FAIR etnografija

Ajda Pretnar

Ljudje so številke, številke so ljudje: podatkovna etnografija v teoriji in
praksi

11:30-11:45

odmor

11:45-13:00

predavanja z diskusijo

Jana Šimenc

Raziskovanje nastajanja digitalnega zdravja v Sloveniji

Marko Robnik-Šikonja

Globoko učenje za analizo slik in besedil

Blaž Bajič in Sandi Abram

Med čutno-zaznavno in z digitalnim posredovano izkušnjo: o načinih
pridobivanja podatkov in njihovi analizi v projektu SENSOTRA

13:00-14:00

odmor za kosilo

14:00-16:30

delavnica Podatkovna etnografija na praktičnih primerih
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Pametni biti
Aljaž Košmerlj, Institut Jožef Stefan, Laboratorij za umetno inteligenco
Umetna inteligenca vse bolj postaja del vsakdana. Med nakupovanjem po spletu nam predlaga zanimive
izdelke, načrtuje naša potovanja ali celo vozi naše avtomobile, pomaga pri medicinskih diagnozah ter nas
premaguje v šahu. Njene sposobnosti se zdijo neskončne in njeno ozadje skorajda mistično. A kje se te
sposobnosti res začnejo in kje končajo? Predstavitev bo v kratkem pregledu preteklosti, sedanjosti in
prihodnosti umetne inteligence ponudila odgovor na to vprašanje. Na tej podlagi bomo predstavili, kaj lahko
to področje nudi raziskovalcu danes, za kakšne naloge so primerne metode umetne inteligence in kje je
njihova uporaba lahko težavna. Zaključili bomo s predstavitvijo platforme Event Registry, razvite na Institutu
Jožef Stefan, ki z metodami strojnega učenja omogoča analizo masovnih svetovnih novičarskih medijev.
***
Aljaž Košmerlj je raziskovalec v Laboratoriju za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan (IJS). Doktoriral
je na Fakulteti za računalništvo in informatiko, kjer se je ukvarjal s kognitivno robotiko, sedaj pa se na IJS
osredotoča na uporabo strojnega učenja za luščenje strukturiranih informacij iz besedil.
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Informacijska entropija in vsakdanje življenje:
izkušnja prostora in senzorična revolucija
Rajko Muršič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo;
Univerza Vzhodne Finske, Filozofska fakulteta, Oddelek za humanistiko
Boolova algebra se prav v ničemer ne ločuje od drugih vrst algebre. Enako je z logičnimi operacijami, na
katerih slonijo sodobni digitalni algoritmi. Toda njihov vstop v vsakdanje življenje prinaša povsem nove
izkušnje in izzive pri antropološkem soočanju z vsakdanjim življenjem.
Med cilji raziskave čutnih transformacij in transgeneracijskih odnosov do okolja v Evropi med letoma 1950
in 2020, ki poteka v okviru projekta SENSOTRA na Univerzi Vzhodne Finske (ERC AdG 2015 694893), je tudi
ugotavljanje vpliva tehnologij(e) na neposredno doživljanje urbanega prostora v Ljubljani, Turkuju in
Brightonu. Med preliminarnimi izsledki raziskave, ki jo od oktobra 2017 izvajamo v Ljubljani, je domneva, da
se mlajši v prostoru znajdejo tako, da preslikujejo dvorazsežen zemljevid premikanja prostora v točkaste
»cilje« trirazsežnega prostora, medtem ko starejši udeleženci raziskave ohranjajo trirazsežno orientacijo v
prostoru, ki izhaja iz njihovega lastnega gibanja v tem prostoru, torej v bolj »analognem« smislu.
Toda ta začetna hipoteza o točkastem in zveznem dojemanju in doživljanju mestnega prostora ne govori o
dejanskih procesih reprezentiranja prostora ali o prostorskih praksah najmlajših in najstarejših generacij.
Vsakdanja uporaba digitalnih tehnologij omogoča doživljati tudi vmesne razsežnosti prostora: izkušnja
digitalnega prostora, ne le v smislu njegovega oplemenitenja, s sličicami na digitalnih napravah, je v svojem
bistvu medprostorska oz. »vmesnorazsežna«.
Če jemljemo tehnologijo kot podaljšek človeških organov, torej kot razširitev orodij, ki so na voljo našemu
telesu, moramo jemati digitalno tehnologijo kot razširitev našega celotnega čutnega sistema (sensorie), ki
nam omogoča doživljanje specifičnih družbenih in kulturnih »vmesnosti«.
***
Rajko Muršič je profesor etnološke metodologije in etnologije oz. kulturne antropologije na Univerzi v
Ljubljani. Temeljna področja njegovega zanimanja so povezana s popularno glasbo in sodobnim vsakdanjim
življenjem. Je avtor niza knjig o akterjih in prostorih popularne glasbe in metodološkega učbenika. V zadnjem
letu sodeluje v projektu SENSOTRA (Univerza Vzhodne Finske) o spremembah v doživljanju mestnega
prostora ob uporabi digitalnih tehnologij v treh evropskih mestih.
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Perverzije etnografije:
antropološka metoda v interdisciplinarnih projektih
Dan Podjed, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje
»To mislite resno?« je bilo vprašanje, ki sem ga implicitno ali eksplicitno pogosto slišal, ko sem skušal
pojasniti, kako bomo etnografijo vključili v interdisciplinarne projekte. V prispevku izpostavljam tri takšne
primere, ob katerih opozarjam na priložnosti in nevarnosti, ki čakajo antropologe v sodelovanju s predstavniki
drugih ved – ti namreč (ne)smiselnost etnografije razumejo po svoje.
Prvi projekt z akronimom EuMon je skušal prečkati vrzel med naravoslovjem ter družboslovjem in
humanistiko. V projektu, ki je potekal v 6. okvirnem programu EU, smo ugotavljali, kako spodbuditi
prostovoljce, da spremljajo stanje biotske raznovrstnosti. Iz začetnega nezaupanja naravoslovcev do
kvalitativnih metod se je šele po nekaj letih vzpostavilo plodno sodelovanje. V projektu DriveGreen, ki ga je
financirala ARRS, sem se znašel v drugačni poziciji. Kot vodja projekta, katerega cilj je bil razvoj mobilne
aplikacije za spodbujanje trajnostne mobilnosti, sem odločal o oblikovanju skupine, sestavljene iz
antropologov, etnologov in inženirjev. Izbiral sem metode in pristope ter usmerjal razvojne postopke. V
obrobni poziciji sem se znova znašel v tretjem projektu, MOBISTYLE, ki ga izvajamo v programu EU Obzorje
2020. Tokrat sem moral prepričati inženirje, ki prevladujejo v projektu, namenjenemu razvoju tehnologij za
spodbujanje zdravega in energetsko varčnega življenja v stavbah, da je smiselno izvajati raziskave na
»vzorcu« treh ducatov ljudi, namesto da bi s senzorji pridobivali podatke o tisočih in milijonih uporabnikov –
in jim seveda poslali vprašalnike.
V prispevku spregovorim, kako se v tovrstnih projektnih kontekstih etnografija spreminja in preoblikuje, in to
včasih do nerazpoznavnosti. V projektu EuMon, denimo, smo jo nadgradili z obširnim anketiranjem, da smo
zadostili pričakovanjem po »statistični signifikantnosti«. V projektu DriveGreen smo izvajali »vožnjo z
udeležbo«, pri čemer smo spremljali srčni utrip voznika in s kamerami snemali, kaj vidi iz vozila. V projektu
MOBISTYLE pa smo zaradi pomanjkanja časa in sredstev izvajali fokusne skupine kar po video-konferenci.
Ob teh primerih se sprašujem, kje so meje etnografije in kako daleč – ali kako nizko – lahko gremo, da
ohranimo svojo metodo, hkrati pa jo prilagodimo zahtevam časa in specifikam interdisciplinarnega dela.
***
Dan Podjed je znanstveni sodelavec ZRC SAZU, docent za področje kulturne in socialne antropologije na
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in raziskovalec na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani.
V akademskih ustanovah in gospodarstvu je vodil več aplikativnih, interdisciplinarnih in industrijsko
usmerjenih projektov ter sodeloval pri razvoju številnih tehnoloških rešitev, utemeljenih na etnografiji. Od leta
2011 vodi Mrežo za aplikativno antropologijo Evropskega združenja socialnih antropologov (EASA). Je tudi
pobudnik in prireditelj mednarodnega simpozija Why the World Needs Anthropologists, ki ga prirejajo od leta
2013.
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FAIR etnografija
Darja Fišer, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo; Institut Jožef Stefan, Odsek za
tehnologije znanja
V prispevku izpostavimo pomen ustreznega upravljanja z raziskovalnimi etnografskimi jezikovnimi podatki,
ki sledijo načelom odprte znanosti in smernicam FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) ter po
eni strani omogočajo preverljivost, ponovljivost, in nadgradnje raziskav, po drugi pa vzpostavljajo možnosti
za komparativne pristope, heterogeno uporabo obstoječih raziskovalnih podatkov in interdisciplinarne
raziskave. Predstavimo dobre prakse za celoten cikel upravljanja z raziskovalnimi podatki (zbiranje,
transkribiranje, anotiranje, zapis, opis, arhiviranje, diseminacija in citiranje) ter demonstriramo orodja in
storitve, s katerimi si pri tem lahko pomagamo. Pri tem se dotaknemo daljnosežnega pomena ustreznega
razreševanja pravnih in etičnih vidikov, povezanih z zbiranjem, obdelavo in diseminacijo etnografskih in
jezikovnih podatkov vse od zasnove raziskave, ter približamo raziskovalne infrastrukture za humanistiko
CLARIN, DARIAH in ELEXIS, ki raziskovalcem pri upravljanju z raziskovalnimi podatki nudijo potrebno podporo.
Predstavljena načela, smernice in pristopi so uporabni tako za majhne kot za velike nabore podatkov.

***
Darja Fišer je docentka in predstojnica katedre za leksikologijo, terminologijo in jezikovne tehnologije na
Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter znanstvena sodelavka na Odseku za
tehnologije znanja na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Poučuje predmete, vezane na korpusno jezikoslovje
in jezikovne tehnologije. Raziskovalno se ukvarja predvsem z računalniško posredovano komunikacijo in
leksikalno semantiko z uporabo korpusnega jezikoslovja in procesiranja naravnega jezika. Je predsednica
Slovenskega društva za jezikovne tehnologije, vodja usmerjevalnega odbora FoLLI za največjo evropsko
poletno šolo jezika, logike in računalništva ESSLLI ter direktorica za področje uporabnikov pri evropski
raziskovalni infrastrukturi za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.
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Ljudje so številke, številke so ljudje:
podatkovna etnografija v teoriji in praksi
Ajda Pretnar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Sočasno z razvojem tehnologij, ki omogočajo zbiranje velikih količin podatkov, ter nastajanjem novih orodij
za podatkovno analizo se vzpostavlja področje računske antropologije, ki je utemeljeno na podatkovni
etnografiji. Antropologom se odpirajo nove možnosti za analizo demografskih, senzornih in tekstovnih
podatkov ter podatkov z družabnih omrežij, pri čemer se kvalitativne (etnografske) metode prepletajo s
kvantitativnimi (računskimi). V prispevku bom pregledala antropološke usmeritve na področju razumevanja
digitalnih podatkov in definirala, kaj so podatkovna etnografija, digitalna antropologija in računska
antropologija. Možnosti za uporabo strojnega učenja (angl. machine learning) in odkrivanja znanj iz podatkov
(angl. data mining) bom prikazala na primeru klasifikacije slik kozolcev ter odkrivanju vzorcev vedenja iz
senzornih podatkov pametne stavbe.
***
Ajda Pretnar je raziskovalka v Laboratoriju za bioinformatiko Fakultete za računalništvo in informatiko
Univerze v Ljubljani ter doktorska študentka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z uporabo strojnega učenja ter računsko analizo v
antropoloških raziskavah in uporabo novih metodoloških pristopov v družboslovju.

7

Raziskovanje nastajanja digitalnega zdravja v Sloveniji
Jana Šimenc, ZRC SAZU, Družbenomedicinski institut
V kontekstih t. i. digitalnega zdravja in/ali digitalne medicine prevladuje utopična ideologija vseobsegajočega
tehnološkega napredka in sledenje načrtu, da bodo digitalne tehnologije korenito spremenile človekovo
zdravje, počutje in medicino na bolje; ne samo na področju raziskovalne, temveč tudi klinične in preventivne
medicine. Zato ne preseneča, da je področje zdravja in medicine zavzelo pomemben delež globalne
tehnološke industrije ter evropskih sredstev namenjenih za raziskave in razvoj. Izraziteje narašča trg s
področja zdravega življenja, preventive in rekreacije, kjer je na voljo več kot 250.000 mobilnih aplikacij. V
porastu je tudi razvoj in raba spletnih raziskovalnih orodij, ki po aplikacijah na pametnih telefonih omogočajo
(hitro) pridobivanje podatkov za medicinske raziskave v globalnem kontekstu (npr. Standford Research Kit in
podobno).
S pomočjo digitalnih tehnologij ter uporabo nosljivih naprav, kot so pametni telefoni, medicinski senzorji,
alarmi in podobno, uporabniki nenehno ustvarjajo nepregledne količine tako imenovanih velikih
(masivnih/masovnih/mega) podatkov oz. masovnega podatkovja. Več podatkov naj bi vodilo do boljšega
samospoznanja, obvladovanja bolezni, obsežnejših in zato natančnejših raziskovalnih podatkov,
uspešnejšega načrtovanja javnozdravstvenih strategij ter tudi bolj personalizirane, na podatkih temelječe
medicine. V današnji družbi se torej preriva v ospredje t. i. podatkovljenje (angl. datafication), saj se podatke
prikazuje kot objektivno preslikavo naših stanj, potreb, želja in rešitev. Gre za materializacijo, objektivizacijo
in privilegiranje podatkov in iz njih izhajajočih analiz pred drugimi viri in oblikami vedenja in spoznavanja.
Podatki imajo tržno vrednost in vse večjo moč, da sooblikujejo našo sedanjost in prihodnost.
Avtorica bo poleg krajšega tematiziranja masovnega podatkovja v medicini predstavila konkretno izkušnjo
antropološkega/etnografskega raziskovanja družbenih vidikov nastajanja digitalnega zdravja v Sloveniji, ki
jo je opravila v sklopu podoktorskega projekta Zdravje v žepu in na spletu, ki ga je iz državnega proračuna
financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
***
Jana Šimenc je znanstvena sodelavka Družbenomedicinskega inštituta na ZRC SAZU. Raziskovalne teme, ki
se jih loteva, segajo na področje medicinske antropologije oz. antropologije zdravja, zdravljenj in bolezni.
Rezultate svoje doktorske raziskave je objavila v znanstveni monografiji Alergična družba:
medicinskoantropološki pogled na alergije (2014), v kateri med drugim razkriva in ponuja razmisleke o
večplastnih zadregah sodobnosti, ki ustvarja alergično družbo. Od leta 2016 raziskuje izkušnje
posameznikov, družbena ozadja ter dinamiko v procesih kibermedicine.
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Globoko učenje za analizo slik in besedil
Marko Robnik-Šikonja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Razlog za veliko zanimanje javnosti za področje umetne inteligence so znanstveno-tehnološki preboji na
področju strojnega učenja, ki se imenuje globoko učenje (angl. deep learning). Predstavili bomo idejo
globokega učenja, njegove prednosti pri analizi predvsem slikovnih, zvočnih in besedilnih podatkov ter tudi
nekatere omejitve in etične dileme. Delovanje analitičnih metod, ki uporabljajo strojno učenje bomo prikazali
na dveh primerih: odkrivanju spolne usmerjenosti iz fotografij in analizi sentimenta na spletu.
Prvi primer temelji na nedavni kontroverzni raziskavi Wanga in Kosinskega (2018), ki pokaže, da lahko
globoke nevronske mreže natančneje od ljudi prepoznavajo obrazne vzorce. Drugi primer prikaže analizo
velikih zbirk spletnih besedil (forumski komentarji, tviti) za odkrivanje čustvene naklonjenosti.
***
Marko Robnik-Šikonja je redni profesor in predstojnik Katedre za umetno inteligenco na Fakulteti za
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s strojnim učenjem, podatkovnim
rudarjenjem, analizo omrežij in obdelavo naravnega jezika. Je avtor treh analitičnih paketov v okolju R in več
kot 100 znanstvenih člankov, ki so bili citirani več kot 3000-krat.
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Med čutno-zaznavno in z digitalnim posredovano izkušnjo:
o načinih pridobivanja podatkov in njihovi analizi v projektu SENSOTRA
Blaž Bajič in Sandi Abram, Univerza Vzhodne Finske, Filozofska fakulteta, Oddelek za humanistiko
V računalništvu in informatiki, ko govorimo o arhitekturi programske opreme, razlikujemo med »frontendom«
in »backendom«, se pravi med ravnjo uporabniške predstavitve in uporabniškega vmesnika na eni strani ter
ravnjo dostopa do podatkov in upravljanja z njimi na drugi strani. Razlikovanje med »frontendom« in
»backendom« lahko primerjamo z raziskovanjem, kakor ga izvajamo v okviru projekta SENSOTRA - Čutne
transformacije in transgeneracijski odnosi do okolja v Evropi med letoma 1950 in 2020 (ERC AdG-2015694893).
Osrednja metoda proučevanja vplivov (digitalnih) tehnologij na doživljanje mestnega prostora, utelešenega
spominjanja in čutne gmajne (sensory commons) so t.i. čutno-biografski sprehodi, ki jo dopolnjujemo s
poglobljenimi polstrukturiranimi intervjuji ter hermenevtičnim branjem sekundarnega gradiva. Pri slednjem
nas poleg izdelkov, povezanih s tradicionalnimi mediji (dnevniki, objave v občilih itd.), zanimajo tudi (in
predvsem) produkti, zaznamovani z novimi digitalnimi tehnologijami in platformami (obogatena sporočila,
družabna omrežja, sebki itd.)
Po očrtu »frontenda«, torej metode čutno-biografskih sprehodov, pa tudi njej lastnih epistemoloških osnov,
se bova posvetila »backendu«, se pravi hranjenju, kodiranju, upravljanju in analizi zbranih podatkov. Že zaradi
precejšnje količine podatkov – načrtovanih je 192 sprehodov in 72 poglobljeni intervjujev – se pojavljajo
vprašanja o tem, kako jih procesirati in analizirati ter kako na konsistenten način zaobjeti podatke, ki vsaj na
prvi pogled nimajo skupnega imenovalca.
***
Blaž Bajič se je po zagovoru doktorata na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani leta 2017 kot podoktorski raziskovalec v projektu SENSOTRA – Čutne transformacije in
transgeneracijski odnosi do okolja v Evropi med letoma 1950 in 2020 (ERC AdG-2015-694893) zaposlil na
Oddelku za humanistiko Univerze Vzhodne Finske. Njegova prodročja raziskovanja so antropologija čutov,
antropologija telesa in gibanja ter antropologija prostora in kraja.
Sandi Abram je zaposlen v projektu SENSOTRA – Čutne transformacije in transgeneracijski odnosi do okolja
v Evropi med letoma 1950 in 2020 (ERC AdG-2015-694893), in sicer kot mladi raziskovalec na Oddelku za
humanistiko Univerze Vzhodne Finske. Njegovi področji raziskovalnega zanimanja sta antropologija čutov in
urbana antropologija.
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Delavnica Podatkovna etnografija na praktičnih primerih
Ajda Pretnar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Sodobne računske metode, implementirane v prosto dostopnih računalniških programih, nam lahko
pomagajo pri analizi družboslovnih in humanističnih podatkov. Strojno učenje in podatkovno rudarjenje
postajata v podatkovni etnografiji vedno bolj uveljavljena pristopa, saj omogočata hitro in učinkovito analizo
velike količine informacij.
Na primeru podatkov iz državnega zbora, ki jih zbira Parlameter (https://www.parlameter.si/), si bomo
pogledali, kako lahko preko vizualizacij raziščemo strukturo parlamenta in odkrijemo volilne vzorce
poslancev. S pomočjo algoritmičnega merjenja podobnosti bodo udeleženci delavnice poslance hierarhično
gručili in nato poskusili ugotoviti, kdo glasuje v skladu s svojo strankarsko pripadnostjo in kdo bi moral
razmisliti o menjavi stranke.
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