Zapisnik sestanka Izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco (IO SLAIS)
Maribor, 12.2.09, 11:00 – 13:40
Prisotni
Člani IO:
Marko Bohanec (predsednik), Dunja Mladenić (podpredsednica), Panče Panov, Sašo Džeroski, Igor
Mozetič, Mitja Luštrek, Nikola Guid, Marina Novak, Damjan Strnad, Petra Kralj Novak (tajnica)
Gosti: Martin Žnidaršič, Andrej Bregar, Bojan Dolšak, Urška Sancin, Jasmin Kaljun
Dnevni red:
1. Pozdrav predsednika in poročilo predsednika o trenutnem delu SLAIS
2. Dogovor o novem/vršilcu dolžnosti tajnika društva
3. ECCAI Fellow
4. Izvajanje strokovnih aktivnosti SLAIS:
a. pisanje zgodovine in izdelava ontologije UI v Sloveniji,
b. izdelava pregleda bolonjskih študijskih programov UI v Sloveniji
5. Splošne zadeve in diskusija:
a. Predstavitve udeleženih organizacij o trenutnih aktivnostih
b. Povezovanje raziskovalcev v Sloveniji (predvsem na relaciji LJ‐MB)
Zapisnik:
1. Marko Bohanec: pozdrav udeležencem, zahvala lokalnim organizatorjem in predstavitev
društva SLAIS s poudarkom na trenutnih dejavnostih in pobudah (priloga: predstavitev).
Predstavljenih je bilo več dogodkov v letu 2009, ki so zanimivi za člane SLAIS, predvsem
konference ECML/PKDD 2009, Informacijska družba 2009 in MLSB 2009.
2. Sprejet je bil sklep 1: Martin Žnidaršič nadomešča Petro Kralj Novak v času porodniškega
dopusta. Sklep izhaja iz 18. člena Statuta SLAIS in je bil soglasno sprejet.
3. Sklep 2: Letos ne kandidiramo za priznanja ECCAI Fellow 2009, saj kljub pozivu predsednika,
ki ga je 19.1.2009 poslal članom SLAIS, prijav ni bilo.
4. Ugotavljamo, da je kandidiranje za priznanja ECCAI Fellow povezano tudi s številom članov,
saj po priporočilu ECCAI število nagrajencev naj ne bi preseglo 3 % članov. SLAIS, ki ima 3
nagrajence in 104 člane, je trenutno prav na tej meji. Ugotavljamo, da smo v nekaterih
okoljih (npr. IJS) uspeli privabiti mlade člane, v nekaterih drugih okoljih pa tega ni zaznati.
Zato:

Člane SLAIS, predvsem pa vodje organizacij in skupin, prosimo, da čim bolj spodbudijo
včlanjevanje novih članov, predvsem mladih.
5. Začeli smo uresničevati eno od pobud z zadnje skupščine, izdelati »ontologijo umetne
inteligence v Sloveniji« na osnovi bibliogafskih podatkov. Ontologija naj bi bila izdelana do
konference ECML/PKDD 2009. V ta namen so že bile s sistema SICRIS pridobljene
bibliografije raziskovalnih organizacij in raziskovalnih programov s področja umetne
inteligence ter posameznikov, članov SLAIS. Postavilo se je metodološko vprašanje, katera
področja in katere organizacije vključiti v raziskavo. Katere so najprimernejše ključne besede
(na primer, ali upoštevati računalniški vid in robotiko ter ali je članstvo v SLAIS primerno
merilo za vključitev ali izključitev določene organizacije)? Popolnoma avtomatičen pristop
verjetno ne bo mogoč. Primernejši je polavtomatski način s poudarkom na bibliografijah
članov SLAIS ter različno širokimi nabori ključnih besed.
6. Izdelava pregleda bolonjskih študijskih programov UI v Sloveniji: vprašanje je, na kakšen
način lahko študenti pridobijo informacije o možnostih študija s področja umetne inteligence
v Sloveniji. Ali so ti podatki že dostopni oziroma ali jih lahko zberemo in objavimo na spletni
strani SLAIS? Marko Bohanec je informativno pogledal na svetovni splet in ni zadovoljen z
dostopnostjo informacij, ki so nepopolne in razdrobljene. Do leta 2012 bodo obvezne tudi
druga in tretja bolonjska stopnja. Letos je bilo nujno razpisati prvo stopnjo bolonjskih
programov. Ker se umetna inteligenca predava bolj na višjih (druga in tretja) stopnjah, bo
čez nekaj let več jasno na to temo. Veliko predmetov in programov ima zamegljene naslove
zaradi matičnosti vsebin na fakultetah. Sašo Džeroski: Obrazci za bolonjske predmete so bili
vsi enaki, zato so verjetno nekje zbrani. To bi moralo biti dostopno in »keyword searchable«.
Naj člani IO in tudi ostali člani pošljejo za svoje inštitucije Marku povezave na strani
predmetov, s poudarkom na umetni inteligenci. Sašo bo poslal za MPŠ.
Sklep 3: Predsednik SLAIS pozove člane SLAIS, naj pošljejo podatke o razpisanih študijskih
programih, ki sodijo na oziroma so povezani s področjem umetne inteligence. V posebnem
sporočilu posebej zadolži člane IO SLAIS, da mu pošljejo podatke za svoje izobraževalne
organizacije.
7. Splošne zadeve:
Martin Žnidaršič je predstavil dejavnost Odseka za tehnologije znanja Instituta Jožef Stefan.
Predstavil je tudi primere aplikacij.
Dunja Mladenić je predstavila odkrivanje znanja v besedilih, na spletu in v večpredstavnih
podatkih s poudarkom na s tem povezanih EU projektih Odseka za tehnologije znanja
Instituta Jožef Stefan. Predstavila je tudi projekte s področja upravljanja znanja.
Mitja Luštrek je predstavil aktivnosti Odseka za inteligentne sisteme Instituta Jožef Stefan.
Poudarek je na ambientalni inteligenci in evolucijskem računanju. Omenil je tudi agente,
govor in jezik, hevristično preiskovanje in klasifikacijo spletnih strani. Delavnice »Algoritmi
po vzorih iz narave« se v sodelovanju E9, E7, Laboratorija za programirne metodologije in
Laboratorija za računalniške arhitekture in jezike izvajajo trikrat letno. Izdajajo tudi zbornik.

Bojan Dolšak je predstavil raziskovalne prioritete Laboratorija za inteligentne CAD sisteme
Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru in možnosti za sodelovanje.
Damjan Strnad je predstavil aktivnosti na področju umetne inteligence Laboratorija za
računalniško grafiko in umetno inteligenco Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Univerze v Mariboru.
Za predstavitev Andreja Bregarja (FERI) je žal zmanjkalo časa in bo na vrsti ob prvi naslednji
priložnosti.
Sklep 4: Prosojnice vseh današnjih predstavitev bodo objavljene na spletni strani SLAIS.
8. Za bolj poglobljeno diskusijo in konkretne dogovore o sodelovanju je žal zmanjkalo časa.
Marko Bohanec povzame: marsikaj smo izvedeli, se spoznali in naučili drug o drugem, jasno
je bil izražen interes za sodelovanje, predvsem na osebni ravni med posamezniki. Podanih je
bilo več organizacijskih in vsebinskih možnosti sodelovanja: skupni dogodki, seminarske
naloge, pri pisanju in referenciranju publikacij, pri prijavi novih projektov... Interes društva
je, da s takšnimi srečanji nadaljujemo.
Zapisala: Petra Kralj Novak
Pregledal in dopolnil: Marko Bohanec
Ljubljana, 16.2.2009

