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Web so sémantikou je projekt, ktorý sa snaží vyvinúť univerzálny prostriedok pre výmenu 
informácií v strojovo-pochopiteľnej forme. Súčasný web je tvorený najmä za použitia 
značkovacieho jazyka HTML, ktorého primárnou úlohou je len určiť, ako sú dáta 
používateľovi zobrazované. Človek si informácie vie zaradiť na základe ich rozloženia na 
stránke a konvencií. Stroj tieto údaje ale priamo rozoznať nevie. 

Preto snahou iniciatívy Semantic Web je obohatenie súčasného webu o sémantiku 
(definovania významu jednotlivých častí) tak, aby údaje na webe bolo možné sprístupniť 
a spracovávať nielen pre človeka, ale aj pre stroj. Jenou z hlavných úloh iniciatívy je doplniť 
stránky o poznámky opisujúce význam jednotlivých častí, ktoré by boli strojovo čitateľné. 

Poznámky môžu byť vložené priamo do tela dokumentu (napr. k častiam ktorých sa 
týkajú), alebo sa uložia zvlášť, pričom sa určí ktorá poznámka ku ktorej časti patrí. 
Opoznámkovanie môže byť ručné alebo (polo)automaticky a poznámkovať môžeme stránky 
uložené v nejakom repozitári (off-line) alebo až v čase, keď dokument zobrazujeme (on-line).  

Cieľom tejto práce je navrhnúť produkt pre sémanticky obohatené browsovanie po 

internete nazvaný Pannda. Predkladaný nástroj vyznačuje koncepty na stránke, ktoré 

používateľa potenciálne môžu zaujímať, čo uľahčuje jeho orientáciu na stránke. Navyše 

pridanie dodatočných, spresňujúcich resp. vysvetľujúcich informácií k častiam textu môže 

používateľovi umožniť, alebo minimálne veľmi napomôcť pochopiť problematiku preberanú 

na stránke. Ako dodatok k tejto funkčnosti nástroj ku konceptom ponúka aj niekoľko akcií, 

ktoré je možné nad nádejnými výrazmi vykonať. Poznámkuje sa počas načítavania 

dokumentu do prehliadača (on-line). 
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1 Úvod 

Aj keď ľudia, najmä v poslednej dobe, začínajú stále viac využívať rôzne nové služby a formy 

komunikácie na Internete (od starých známych „chatov“ až po modernejšiu IP telefóniu 

a video hovory1), predsa len pre priemerného používateľa internetu zostávajú hlavným 

a najdôležitejším zdrojom informácií webové stránky (web). Na Internete je nepreberné 

množstvo informácií a problémom nezvykne byť fakt, že by niečo na webe nebolo, ale spôsob 

ako to efektívne nájsť, resp. ako to vôbec nájsť. Rozmer tohto problému môže ilustrovať 

štúdia z prvej polovice roku 2005 [46], podľa ktorej je na Internete 11,5 miliardy 

indexovateľných stránok, tzn. dostupných tak, že sa k ním dá „preklikať“. Podľa inej štúdie 

[45] zase Internete obsahuje 400 - 550 násobne viac stránok v tzv. skrytom webe, čiže na 

stránkach, ku ktorým sa za normálnych okolností nedostaneme, pretože na ne nie sú 

vytvorené odkazy na iných (verejne dostupných) stránkach. 

Okrem pomerne vážnych ťažkostí s vyhľadaním stránky s požadovanými informáciami, 

môže niekedy vzniknúť aj problém so samotnou stránkou. Napríklad sa nám už podarilo 

dostať na webové sídlo, ktoré obsahuje informácie z nami požadovanej oblasti, my máme ale 

problém tieto informácie na prvý pohľad na stránke vidieť, čo sa môže stať najmä ak obsahuje 

rozsiahlejší text a nás zaujíma len malá časť. 

Oba tieto problémy sú v istej miere riešené internetovými vyhľadávačmi, ktoré indexujú 

web a na základe nami zvoleného dopytu sa snažia vytvoriť zoznam vyhovujúcich stránok 

zoradený podľa predpokladanej (vypočítanej) relevancie vzhľadom na dopyt – podľa nami 

zvolených kľúčových slov. Najpopulárnejším takýmto vyhľadávačom v našich končinách je 

Google
2. Ich hlavnou nevýhodou ale je, že to, čo sa indexuje a čo sa vyhľadáva, sú len slová – 

nie ich význam. Stačí, že zadáme slovo v inom páde alebo použijeme nejaké synonymum 

a výsledok bude úplne iný. Nevraviac o tom, že ak by sme chceli stránky, na ktorých sa 

spomínajú všetky kontinenty sveta, dopyt „kontinenty“ bude naozaj vyhľadávať v texte slovo 

„kontinenty“ a nie aj jednotlivé mená kontinentov, pretože vyhľadávač nepozná význam tohto 

slova. Ak by napríklad vyhľadávač vedel, že keď nájde slovo „Európa“, stále to vyhovuje 

hľadaniu kontinentov, mohlo by to značne uľahčiť prácu. 

K tomuto je ale potrebné, aby počítač vedel určiť význam informácií na stránke. 

Jedným z hlavných problémov webu je, že drvivá väčšina informácií na ňom zverejnených je 

navrhnutá len pre človeka. Dokonca aj keď tieto informácie pochádzajú napríklad z databázy, 

ktorá má jasne určené vzťahy a význam jednotlivých položiek, výstupný vygenerovaný 

dokument je určený pre čítanie človekom a tieto pravidlá zostávajú pre stroje, ktoré by chceli 

stránku čítať a dolovať z nej informácie, skryté. 

                                                
1 Napríklad Skype, Yahoo Messenger či VoIPStunt 
2 www.google.com  
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Jednou z možností riešenia je prístup umelej inteligencie, kedy naučíme stroj čítať istý 

typ stránok a vyberať z nej potrebné dáta. Inou, viac univerzálnou, možnosťou je použiť web 

so sémantikou3, ktorý sa zameriava na vytvorenie jazyka s výrazovými informáciami pre 

strojové spracovanie. 

Web so sémantikou je projekt, ktorý sa snaží vyvinúť univerzálny prostriedok pre 

výmenu informácií v strojovo-pochopiteľnej forme [38] . Súčasný web je tvorený najmä 

hypertextovými dokumentmi za použitia značkovacieho jazyka HTML. Aj keď tento jazyk 

umožňuje do istej miery definovať typ informácie, ktorú zobrazuje (napríklad nadpis, linka, 

obrázok, apod.), jeho primárnou úlohou je len určiť, ako sú dáta používateľovi zobrazované 

a len vo veľmi obmedzenej miere je možné pre stroj zistiť, čo je naozaj zobrazované – aký to 

má význam. Človek si informácie vie zaradiť na základe ich usporiadania a rozloženia na 

stránke a takisto na základe skúseností a konvencií. Stroj tieto údaje priamo rozoznať nevie. 

Preto snahou iniciatívy Semantic Web [37]  je obohatenie súčasného webu o sémantiku 

(definovania významu jednotlivých častí) tak, aby údaje na webe bolo možné sprístupniť 

a spracovávať nielen pre človeka, ale aj pre stroj. 

Aby mohol stroj (teda počítač) byť schopný poznať významy jednotlivých častí 

webovej stránky, musia byť tieto časti vhodne označené. To je možné dosiahnuť napríklad 

tak,  že stránku dodatočne opoznámkujeme, pričom by sa jednotlivým častiam v stránke 

určilo, akú informáciu nesú (napr. označenie časti nesúcej adresu, meno, email apod.). 

Opoznámkovanie môže fungovať tak, že sa vložia značky priamo do tela dokumentu (napr. 

k častiam ktorých sa týkajú), alebo sa uložia zvlášť, pričom sa určí ktorá poznámka ku ktorej 

časti patrí. Takéto opoznámkovanie môže byť robené ručne, najlepšie samotným autorom 

stránky (autorské opoznámkovanie) alebo (polo)automaticky vhodnými algoritmami 

(generické). Takisto je možné zvoliť prístup, kedy budeme spracovávať dokumenty a vytvárať 

k ním poznámky, ktoré sa použijú neskôr (off-line prístup), alebo budeme dokument 

spracovávať a pridávať poznámky priamo v čase, kedy dokument chceme zobraziť (resp. 

nejako ďalej spracovať), čiže on-line.  

Keď už máme opoznámkovaný dokument (resp. aspoň časť obsahu, ku ktorej sa 

podarilo vytvoriť poznámky), vieme ďalej strojovo spracúvať jeho obsah. Či už v ňom niečo 

vyhľadať (viď. vyššie spomenuté Internetové vyhľadávače), pričom by sa ale zohľadňoval 

význam obsahu a nie len porovnávanie slov, alebo môžeme na základe znalosti významu častí 

dokumentu a znalostí preferencií používateľa tento dokument prispôsobiť (upraviť) tak, aby 

viac vyhovoval človeku, ktorý si ho prehliada – napríklad zvýraznením častí, ktoré by ho 

mohli zaujímať. Takisto je možné na základe faktov z takéhoto dokumentu (alebo aj 

viacerých dokumentov) odvodzovať nové fakty na základe k tomu určených pravidiel. 

Tento projekt si kladie za cieľ vytvoriť nástroj, ktorý by bol schopný upraviť 

zobrazovanie dokumentu tak, aby v ňom uľahčil používateľovi orientáciu. Táto úprava je 

                                                
3 anglicky: Semantic Web 
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realizovaná tak, že sa dokument najprv opoznámkuje na základe ontológie a tieto poznámky 

sú prezentované používateľovi. Poznámkovať sa bude on-line, teda až počas toho, ako sa 

dokument načítava do prehliadača používateľa. 

Hlavným cieľom konečného produktu je sémanticky obohatené browsovanie po 

internete. Vyznačovanie konceptov na stránke, ktoré používateľa potenciálne môžu zaujímať, 

uľahčuje jeho orientáciu na stránke. Navyše pridanie dodatočných, spresňujúcich resp. 

vysvetľujúcich informácií k častiam textu môže používateľovi umožniť, alebo minimálne 

veľmi napomôcť pochopiť problematiku preberanú na stránke. Ako dodatok k tejto funkčnosti 

nástroj ku konceptom ponúka aj niekoľko akcií, ktoré je možné nad nádejnými výrazmi 

vykonať. 
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2 Web so sémantikou 

„Web so sémantikou nie je nový oddelený web, ale rozšírenie už existujúceho, 

v ktorom je informáciám priradené dobre definovaný význam, umožňujúc tak lepšiu 

spoluprácu medzi človekom a počítačom.“ [47] 

Cieľom iniciatívy Web so sémantikou je zmeniť terajší stav webu tak, aby boli 

publikované informácie obohatené o metainformácie, ktoré by popisovali význam 

jednotlivých častí dokumentu a teda dokumenty by neobsahovali len údaje, ako má byť ktorá 

časť zobrazená. Tieto metainformácie by pritom mali byť koncipované tak, aby ich bolo 

možné spracovať strojovo, tzn. počítačovým algoritmom. 

Zmena ale nemôže nastať zo dňa na deň a okrem toho je nereálne všetky publikované 

dokumenty začať prerábať pre potrebu nových technológií, nakoľko publikovaných 

dokumentov na webe je príliš veľa (spolu desiatky až stovky miliárd [46][45]). Preto je 

potrebné nájsť spôsob, ako proces vkladania týchto vhodných metainformácií do dokumentov 

riešiť automaticky. Automatické opoznámkovanie dokumentov na webe ponúka takéto 

riešenie. 

2.1 Od syntaktického webu k webu so sémantikou 

Web začínal veľmi skromne v roku 1980 v CERN-e4, kedy oň málokto mal záujem a ľudí 

bolo nutné presviedčať, aby ho vôbec vyskúšali. Prvých 10 rokov zostal prakticky 

nepovšimnutý a používal sa iba v rámci CERN-u [16]. Od svojho začiatku bolo hlavnou 

prioritou webu linkovanie medzi dokumentmi, teraz už dobre známy koncept hypertextu. 

Web, a teda HTML, ktoré sa na webe používa ako štandard pre dokumenty, bol od jeho 

počiatkov myslený len ako obohatené textové dokumenty, ktoré majú definovaný nejaký 

vzhľad a rozmiestnenie prvkov (zarovnanie, veľkosť, odsadenie) a ktoré môžu byť obohatení 

o obrázky, aj keď v počiatkoch toto podporoval máloktorý prehliadač. Neskôr sa pridali aj 

skripty vykonávané na strane servera ale aj klienta a takisto rôzne aktívne objekty na strane 

klienta. Princíp však zostáva stále ten istý – primárne textový dokument obohatený o rôzne 

multimédia (aj keď tie na niektorých stránkach prevládajú nad textom). 

Takýto, bežný, web sa niekedy označuje aj ako syntaktický, čo je mienené ako kontrast 

k sémantickému. Chce sa tým vyjadriť to, že bežný web je založený hlavne na syntaxe, ktorá 

sa interpretuje ako rozmiestnenie prvkov a postupnosť písmen, pričom obsah (v zmysle 

významu) je jasný len človeku, ktorý si ho dokáže interpretovať. Doplnením významu (v 

zmysle aby ho vedel spracovať aj stroj, nie len človek) do webu sa z čisto syntaktického webu 

stáva sémantický. 

                                                
4 Európska organizácia pre nukleárny výskum (European Organization for Nuclear Research) – www.cern.ch  
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V skutočnosti toto rozdelenie nie je celkom správne, pretože aj web so sémantikou je 

len syntaktický web. Takisto sú v ňom syntaktické pravidlá a stroj nerozumie (v zmysle 

chápania) tomu, čo spracúva. Sú ale definované pravidlá ako označiť časti dokumentu tak, 

aby stroj vedel tieto údaje ďalej spracúvať a na základe ontológií prezentovať používateľovi 

tie správne údaje, čiže v konečnom dôsledku výsledkom môže byť stav, kedy sa javí ako keby 

počítač naozaj rozumel (aspoň sčasti) významu. 

2.2 Princíp 

Ak chceme opísať význam slov a častí dokumentu, v prvom rade potrebujeme mať spôsob, 

akým entity identifikujeme. Ak vieme, že je niekde zadané poštové smerovacie číslo, nestačí 

ho označiť skratkou PSČ, pretože niekto iný to môže označiť slovom smerové číslo, 

nehovoriac o iných jazykoch, kde len v angličtine by to bolo možné pomenovať ako ZIP, zip 

code alebo code. Tento problém by sa ešte prehĺbil, ak by v rámci jedného webového sídla 

boli použité rozdielne označenia pre tú istú vec na rozdielnych stránkach. 

Preto vzniká potreba zaviesť taký typ označenia, ktorý odstráni nejednoznačnosť. 

Označeniami používanými vo webe so sémantikou (ale nie len tam) sú jednotné identifikátory 

zdrojov – URI5[22]. Jedným z prípadov URI je aj každému používateľovi internetu známa 

URL adresa, ktorá takisto spĺňa definíciu takéhoto identifikátora. Ak by sme sa teda vrátili 

k nášmu pôvodnému príkladu, tak by sme namiesto PSČ označili poštové číslo napríklad 

identifikátorom http://www.fiit.sk/2006id/location#zip.  Tento reťazec nemusí 

(ale môže) ukazovať na reálny dokument na webe. Ide len o to, aby jednoznačne označil 

nejakú entitu. Našťastie ale nie je nutné uvádzať vždy plný názov identifikátora. Pre lepší 

a prehľadnejší zápis (v prípade zápisu v XML) slúžia menné priestory, kde si môžeme 

definovať, že http://www.fiit.sk/2006id/location je menný priestor fiit a potom 

postačí, ak sa budeme na poštové smerovacie číslo odvolávať ako na fiit:zip. 

Samozrejme tvorca iných stránok môže použiť pre svoje dokumenty iný URI pre 

označenie toho istého ako my. Ak však obidvaja budeme vždy jednu vec označovať rovnako 

v rámci svojho servera, je potom jednoduché vytvoriť preklad medzi našimi zoznamami 

pojmov (slovníkmi) a tak otvoriť možnosť strojového spracovania údajov. 

Dokumenty by teda mali obsahovať či už priamo v sebe, alebo inou dohodnutou formou 

pri sebe opis entít, ktoré sa v ňom nachádzajú. Tým by sa umožnilo automatické spracovanie 

dokumentu strojom (algoritmom) a mohlo by sa použiť odvodzovanie nových znalostí na 

základe údajov z dokumentu. Napríklad ak je z údajov v dokumente jasné, že Liverpool street 

je v Londýne, Londýn je mesto a zároveň je vo Veľkej Británii, stroj môže odvodiť fakty, že 

Liverpool street je v meste a zároveň v Británii. Pre človeka je toto samozrejme jasné. Stroj to 

ale nemal ako vedieť a ak sa budeme dopytovať na fakty o meste Londýn, teraz už bude 

vedieť, že aj informácie o Liverpool street sa týkajú Londýna. 
                                                
5 anglicky: Uniform Resource Identifier 
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Z doteraz uvedeného už môžme mať predstavu o základných princípoch, na ktorých je 

web so sémantikou postavený: [48] 

• čokoľvek môže mať URI 

• slovníky sa môžu spájať a byť časom nahradené 

• dokumenty sú samo-opisné 

• ktokoľvek môže povedať čokoľvek o čomkoľvek 

• žiadny systém nevie všetko 

• dizajn musí byť minimalistický 

 

2.3 Identifikátor URI 

Čo to URI je a na čo slúži sme si už vysvetlili. Vieme aj to, že ľuďmi bežne používané URL 

adresy sú vlastne podmnožinou URI identifikátorov. Problém môže nastať trochu v tom, ako 

si vlastné URI identifikátory tvoriť tak, aby boli vhodné, mali správny tvar ale hlavne – aby 

boli zabezpečiť ich perzistenciu v prostredí a čase. Jedným zo základných pravidiel je 

vynechať z URI identifikátora všetko, čo sa môže časom meniť – čiže vynechať skoro všetko. 

Väčšinou postačuje dátum vytvorenia danej entity a v niektorých prípadoch ani to. Takýto 

prístup je použitý aj v nižšie spomenutom Dublin Core. Napríklad vhodné URI pre 

pomenovanie autora by mohlo byť http://priklad.sk/2006/autor. Veľmi dobrý 

návod sa dá nájsť na stránkach W3C konzorcia  venovaných problému URI [8], kde sa týmto 

problémom podrobne venujú.  

Pri voľbe URI identifikátora sa má ale aj zmysel zamyslieť, či je naozaj nutné vytvárať 

vlastný identifikátor, alebo či by nebolo lepšie použiť nejaký už existujúci, ktorý opisuje 

presne tú vlastnosť, ktorú potrebujeme a je používaný širšou komunitou, čím sa odstráni 

nutnosť vytvárať neskôr preklady medzi naším a cudzím slovníkom identifikátorov.  

Ak potrebujeme identifikátory pre opísanie vlastností nejakého dokumentu, ako sú jeho 

autor, čas vytvorenia, vydavateľ apod., môžeme použiť napríklad elementy z iniciatívy Dublin 

Core [10], ktorá udržiava sadu elementov práve z tejto oblasti. 

Takýchto viac či menej rozšírených slovníkov nájdeme na internete viacero, pričom sú 

často zamerané na nejakú oblasť. Opis niekoľkých z nich je možné nájsť aj na stránkach W3C 

[32]. 

2.4 Rámec pre opis zdrojov – RDF6 

„RDF je určené pre situácie, kedy je potrebné spracúvať informácie skôr softvérom 

ako ich zobrazovať človeku. RDF ponúka všeobecný rámec, vďaka ktorému je možné 

                                                
6 Resource Description Framework 
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tieto informácie zdieľať medzi aplikáciami bez toho, aby došlo k strate významu... 

...Schopnosť prenášať informácie medzi aplikáciami znamená, že informácia môže byť 

sprístupnená aj aplikáciám, pre ktoré nebola pôvodne vôbec vytvorená.“ [32] 

RDF je jazyk určený na opis zdrojov na webe. Jeho koncept však nie je obmedzený len 

na toto použitie a je ním možné opísať aj veci, ktoré nie sú priamo na webe, ale vieme ich na 

webe identifikovať (napr. fotoaparát vo virtuálnom on-line obchode a vlastnosti ako jeho 

značka, rozmery alebo cena).  

Zdroje sú opísané na základe vzťahov medzi jednotlivými objektmi. Tieto vzťahy sa 

vyjadrujú tvrdeniami, pričom každé tvrdenie obsahuje práve jednu trojicu: 

• subjekt 

• predikát  

• objekt 

Tvrdenie je teda vždy vyjadrené usporiadanou trojicou <subjekt, predikát, objekt>, 

pričom subjektom je zdroj, objektom je buď konštanta (literál) alebo ďalší zdroj a predikát 

definuje vzťah medzi nimi – vlastnosť / atribút. 

Vďaka faktu, že tvrdenia obsahujú práve jeden subjekt a práve jeden objekt, môžeme 

ich znázorniť ako orientovaný graf (Obr. 1), pričom hrany sú predikátmi. 

 

 
Názorne si môžeme túto štruktúru ukázať na príklade, kde osoba jednoznačne určená 

svojím identifikátorom (URI) má definované vlastnosti  

• meno, ktoré sa delí na krstné meno a priezvisko 

• celé meno 

• svoj email.  

Literál Zdroj 

Zdroj Zdroj 

vlastnosť 

vlastnosť 

 Subjekt Predikát Objekt 

Obr. 1 Popis RDF 
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Vzťahy (predikáty resp. atribúty) sú taktiež určené svojim jednoznačným URI 

identifikátorom. Na obrázku (Obr. 2) vidíme spôsob, ako môžeme vyjadriť niektoré vlastnosti 

osoby Jožko Mrkvička. Je tu použitý aj tzv. anonymný zdroj (bez označenia). 

 
Takýto grafický spôsob reprezentácie (orientovaný graf s pomenovanými hranami) 

vzťahov medzi entitami je síce prijateľný pre človeka, nie ale až tak vhodný pre strojové 

spracovanie. Existuje niekoľko spôsobov, ako zapisovať tvrdenia o entitách v počítači. 

Textové formáty, v ktorých sa tieto vzťahy zvyknú zapisovať sú – RDF/XML [31], N3
7
 [15] a 

N-Triples [21]. 

2.4.1 RDF/XML 

XML syntax pre popis RDF jazyka sa nazýva RDF/XML. Tento formát je odporúčaný W3C 

konzorciom pre serializáciu RDF výrokov a teda mal by sa primárne používať. Jeho veľkou 

výhodou je okrem iného použitie XML, pre ktoré existuje veľké množstvo rozličných 

nástrojov a podpory aj priamo v programovacích jazykoch. 

                                                
7 Plný názov je Notation 3 

http://mrkvicka.sk/jozko 

Mrkvička 

Jožko 

Jožko Mrkvička 

fiit: fullName 

fiit: name 

fiit: givenName 

fiit: surname 

fiit: email 

jozko@mrkvicka.sk 

Obr. 2 ukážka RDF grafu 
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Zápis predošlého grafu by vo formáte RDF/XML vyzeral nasledovne: 

<rdf:RDF 

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:fiit=“urn:sk:stuba.fiit:ontology:v0.1#"> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://mrkvicka.sk/jozko"> 

 <fiit:name rdf:parseType="Resource"> 

  <fiit:givenName>Jozko</vcard:Given> 

  <fiit:surname>Mrkvicka</vcard:Family> 

 </fiit:name> 

 

 <fiit:fullName>Jozko Mrkvicka</fiit:fullName> 

 

 <fiit:email>jozko@mrkvicka.sk</fiit:email> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

2.4.2 N3 

Notácia 3 je veľmi podobná XML zápisu, len je trošku zjednodušená pre čítanie človekom 

a to tak, že to nie je XML, ktoré má niekedy pomerne dosť „balastu“ okolo samotných 

informácií. V N3 sa zapisujú trojice vedľa seba, pričom ak sa na jeden subjekt vzťahuje viac 

objektov s tým istým predikátom (atribútom), stačí napísať všetky objekty za sebou oddelené 

čiarkou (nie je nutné nanovo písať celú trojicu) a ak sa na jeden subjekt vzťahuje niekoľko 

atribútov s objektmi, tieto sa oddeľujú bodkočiarkou. Takisto tu je možnosť zapísať 

anonymný prvok (nepomenovaný – čiže bez svojej URI a bez možnosti neskoršieho 

odvolávania sa naň). To sa deje za pomoci hranatých zátvoriek (viď. ukážka). Každé tvrdenie 

je nakoniec ukončené bodkou. Menné priestory tu sú riešené slovíčkom prefix. 

Tentoraz by predošlý príklad vyzeral takto: 

@prefix fiit: <urn:sk:stuba:fiit:ontology:v0.1#> . 

 

<http://mrkvicka.sk/jozko> 

 fiit:fullName "Jozko Mrkvicka" ; 

 fiit:name 

 [ 

  fiit: surname "Mrkvicka" ; 

  fiit: givenName "Jozko"  

 ] ; 

 fiit:email “jozko@mrkvicka.sk" . 
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2.4.3 N-Triples 

Tento zápis je podmnožinou predošlého. V tomto prípade sa zapisujú výlučne trojice, každá to 

jedného riadku. Žiadne zjednodušenia čiarkou, bodkočiarkou alebo hranatými zátvorkami 

neexistujú. Ak chceme použiť anonymné prvky, musíme ich pomenovať, aj keď toto 

pomenovanie je len dočasné (platné počas spracovania). Pomerne veľkou nevýhodou je, že 

podľa štandardu je textový súbor N-Triples 7 bitový US-ASCII a tým pádom je potrebné 

medzinárodne znaky transformovať do zápisov vhodných pre toto kódovanie. 

Náš príklad by v tomto zápise vyzeral takto: 

_:BN01 <urn:sk:stuba.fiit:ontology:v0.1#givenName> 

"Jozko" . 

<http://mrkvicka.sk/jozko> 

 < urn:sk:stuba.fiit:ontology:v0.1#name> _:BN01 . 

_:BN01 <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#Family> 

"Mrkvicka" . 

<http://mrkvicka.sk/jozko> 

 < urn:sk:stuba.fiit:ontology:v0.1#fullName> "Jozko 

Mrkvicka" . 

<http://mrkvicka.sk/jozko> 

 <urn:sk:stuba.fiit:ontology:v0.1#email> 

"jozko@mrkvicka.sk" . 

2.4.4 Použitie 

Veľa ľudí o tom ani nevie, napriek tomu, že to používa, ale asi najznámejšie a najrozšírenejšie 

použitie RDF na internete je momentálne RSS8 [33], ktoré za posledné roky zaznamenalo 

dosť prudký nárast používanosti najmä v informačných web portáloch s veľkým množstvom 

denne pribúdajúcich článkov.  

2.5 RDF Schéma – RDFS 

Jazyk RDF ponúka možnosť ako jednoducho opísať tvrdenia o nejakých entitách. Pri reálnom 

nasadení tohto jazyka ale vzniká potreba vytvoriť slovníky pojmov, s ktorými sa v týchto 

tvrdeniach bude narábať. Takisto je v praxi vhodné určiť, ktorý pojem do akej triedy patrí. 

Definícia týchto aplikačne špecifických pojmov nie je možné priamo v RDF. Preto vzniklo 

rozšírenie na opis slovníkov [34], ktoré sa nazýva RDF Schéma. 

V RDF schéme je možné definovať triedy a vzťahy medzi nimi (trieda môže byť 

podtriedou inej triedy). Potom jednotlivé prvky zo slovníka môžu patriť do niektorej triedy 

a tým pádom sú jej inštanciami. Najväčším rozdielom oproti klasickému objektovému 

modelu, ktorý je známy z objektovo orientovaného programovania je, že jedna inštancia môže 

                                                
8 RDF Site Summary 
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patriť naraz do viacerých tried. Ak máme triedu chlapci a takisto triedu žiaci, inštancia 

(nazývaná aj indivíduum) Janko môže patriť do oboch tried naraz, aj keď tieto triedy budú 

úplne nezávislé. Ďalšou zmenou je aj fakt, že trieda môže byť zároveň inštanciou samej seba 

alebo inej triedy. Vlastnosti (property) a literály (literals) sú takisto podtriedami triedy Class, 

ktorá je hlavnou triedou a všetko je odvodené od nej. Tým pádom môžeme vytvárať aj 

podtriedy vlastností a dostávať tak skupiny vlastností, ktoré so sebou súvisia. 

Ak by sme chceli napríklad vytvoriť triedu škola a jej podtriedu univerzita, zápis 

by vyzeral takto: (predpokladáme, že prefix edu sa odkazuje na 

http://www.fiit.sk/schemas/education) 

edu:School rdf:type rdfs:Class . 

edu:University rdfs:subClassOf edu:School . 

Podobne sa dajú definovať vlastnosti (property) a pod-vlastnosti odvodené z iných 

vlastností. 

RDF schéma definuje taktiež aj kontajnery (container). Kontajner je predstavuje 

zbierku zdrojov (resp. tried, čiže aj vlastností (atribútov) a literálov). Na rozdiel od reálneho 

sveta, takýto kontajner môže obsahovať aj sám seba. Existujú 3 druhy kontajnerov, ktoré sú 

všetky podtriedami triedy Container: 

• Bag (vrece, batoh) – použijeme, ak chceme dať najavo, že nezáleží na poradí prvkov 

v ňom uložených. 

• Seq (sekvencia) – použijeme ak chceme povedať, že záleží na usporiadaní prvkov v ňom 

• Alt (alternatívy) – používa sa, ak štandardné použitie prvkov spočíva v tom, že sa výbere 

jeden z nich pre ďalšie spracovanie. Prvý v poradí je typicky predvolená hodnota 

(default) 

V skutočnosti nie je medzi týmito triedami žiaden rozdiel. Ich názvy sú určené len pre 

ľudí, aby bolo jasné, na čo sa používajú. Ich strojové spracovanie je ale úplne rovnaké. 

V RDF schéme sú definované aj ďalšie prvky, ako zoznamy (collections) alebo slovníky 

(reification vocabulary). Bližšie sa o nich možno dočítať na [34] a na stránkach, na 

ktoré sa tento zdroj odkazuje. 

2.6 Ontológia 

„explicitná špecifikácia konceptualizácie“ (Gruber, 1993) 

„explicitná formálna špecifikácia zdieľanej konceptualizácie“ (Studer, 1998) 

„slovník pojmov s uvedením vzťahov medzi týmito pojmami“ (ľudová definícia) 
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Aj keď pôvodný význam slova ontológia je z filozofie a pomenúva vedu o bytí [11], 

začalo sa toto slovo používať pri webe so sémantikou, kde má iný význam. Ontológiou sa 

označuje dokument alebo iný súbor, ktorý formálne definuje vzťahy medzi prvkami [47]. 

Ontológia definuje okrem tried objektov a vzťahov medzi nimi aj odvodzovacie 

pravidlá, ktoré dokážu pracovať nad danými triedami. Pri triedach môžeme definovať veľké 

množstvo vlastností, ktoré sa potom dedia do podtried, ktoré ich môžu ešte rozširovať. 

V spojení s odvodzovaním však môžme dosiahnuť viac. Ak napríklad vieme, že Slovenská 

Technická Univerzita je v Bratislave a vieme, že Bratislava je na Slovensku, môžeme 

správnym pravidlom odvodiť, že STU je na Slovensku bez toho, aby to bolo niekde explicitne 

uvedené. 

Na strane web stránky (dokumentu) sú potom pri jednotlivých slovách (blokoch) 

značky, ktoré ukazujú do ontológie, aby bol jasný význam tej ktorej časti. Tu sa ale opäť 

stretávame s problémom, ak jedna ontológia má definované iné pomenovanie pre prvok s tým 

istým významom ako iná ontológia. Problém sa dá riešiť tak, že aspoň jedna z ontológií bude 

mať definované, že konkrétny pojem v nej je to isté ako iný pojem v tej druhej, prípadne sa dá 

vytvoriť prekladová ontológia, ktorá umožní preklad z jednej do druhej a tým umožní 

spracovávanie údajov z oboch web stránok, kde sú použité rozdielne ontológie. 

Podľa predmetu formalizácie je možné ontológie rozdeliť na: [24] 

• doménové – sú najrozšírenejším typom. Ich predmetom je vždy určitá špecifická vecná 

oblasť (doména). Príkladom takejto ontológie môže byť problematika medicíny, 

fungovania firmy alebo problematika nejakej konkrétnej choroby, poskytovania úveru 

apod. 

• generické – snažia sa o zachytenie všeobecných zákonitostí, ktoré platia vo všetkých 

oblastiach. Napríklad problematika času alebo vzájomnej polohy objektov (topológia). 

Niekedy sa z nich ešte vyčleňujú tzv. ontológie vyššej úrovne (upper-level), ktoré sa 

usilujú o zachytenie najvšeobecnejších pojmov a vzťahov. 

• úlohové – sú niekedy označované aj generické modely znalostných úloh a metód ich 

riešení. Na rozdiel od ostatných ontológií sa zameriavajú oveľa viac na proces 

odvodzovania ako na popise sveta. Medzi úlohy, na ktoré sa tradične aplikuje takýto 

postup, patrí napr. diagnostika, konfigurácia alebo plánovanie. 

• aplikačné – sú najšpecifickejšie zo všetkých. Ide o spojenie modelov prevzatých 

a adaptovaných pre konkrétnu aplikáciu. Spravidla zahŕňajú dominovú i úlohovú časť (a 

teda automaticky aj generickú) 

2.7 Jazyk OWL9 

V posledných rokoch vzniklo niekoľko ontologických jazykov, ktoré je samozrejme možné 

použiť aj v prostredí webu so sémantikou. Na obrázku (Obr. 3) vidíme znázornené vzájomné 

                                                
9 Web Ontology Language 
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postavenie jazykov používaných pre ontológie. Jazyky ako Ontology Exchange Language 

(XOL), Ontology Markup Language (OML) a SHOE sú postavené na technológii XML, aj 

keď posledný menovaný bol pôvodne založený na HTML. Jazyky RDF a RDF schéme 

(RDFS) boli vyvinuté W3C konzorciom. Jazyky Ontology Interface Layer (OIL) a DARPA 

Agent Markup Language (DAML) sú budované na základe RDF(S)10. Prvý z nich v rámci 

projektu OntoKnowledge [9]. Doplnením jazyka DAML o niektoré konštrukcie jazyka OIL 

vznikol jazyk DAML+OIL, po úprave ktorého vznikol jazyk Ontology Web Language 

(OWL), ktorý je od roku 2004 konzorciom W3C presadzovaný ako štandard pre zápis 

ontológií pre web so sémantikou. 

 
Jazyk OWL rozširuje RDFS o ďalšie elementy súvisiace s prácou s triedami. Inštancie 

tried sa v jazyku OWL nazývajú indivídua. Jedným z rozšírení je zavedenie tried owl:Thing 

a owl:Nothing. Do owl:Thing patria vždy všetky inštancie (indivíduá), pretože každá trieda 

definovaná v OWL je podtriedou tejto triedy. Do owl:Nothing zas nepatrí nikdy žiadna 

indivíduum, pretože tento element reprezentuje prázdnu množinu a to znamená, že je 

podtriedou ktorejkoľvek inej triedy v ontológii. 

Novú triedu je možné v jazyku OWL definovať nasledujúcim spôsobom: 

<owl:Class rdf:ID=”Jedlo” /> 

Táto definícia nám hovorí, že existuje trieda so zadaným identifikátorom, nevraví však 

nič o jej vlastnostiach. Triedy možno definovať aj vymenovaním ich prvkov alebo prienikom 

prípadne zjednotením iných tried apod. Takisto môžeme definovať aj podtriedy: 

                                                
10 RDF(S) je spojením RDF a RDF schémy 

SHOE OML 

XML 

XOL RDF(S) 

DAML OIL 

DAML + OIL 

OWL 

Obr. 3 Vzťahy medzi ontologickými jazykmi 
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<owl:Class rdf:ID=”Maso”> 

 <rdfs:subClassOf rdf:resource=”Jedlo” /> 

 <rdfs:label xml:lang=”en”>Meat</rdfs:label> 

 <rdfs:label xml:lang=”de”>Fleisch</rdfs:label> 

<owl:Class /> 

Element label nám poskytuje pomenovanie zrozumiteľnejšie pre používateľa, pričom 

je možné zadať viacero mien pre rôzne jazyky. 

Podobne sa dajú definovať aj nové vlastnosti, pričom namiesto označenia owl:Class 

použijeme owl:ObjectProperty. Vlastnostiam je možné určiť definičný obor a obor 

hodnôt (konštrukcie rdfs:domain resp. rdfs:range) a medzi vlastnosťami je možné 

definovať aj vzťahy ako ekvivalencia (owl:equivalentProperty) a inverzia 

(owl:inverseOf). Ďalej je možné nastaviť obmedzenia kardinality a vlastnosti ako 

tranzitívnosť a symetria. OWL obsahuje širokú paletu elementov, prostredníctvom ktorých je 

možné definovať jednoduchšie ale aj zložité zápisy postavených na RDF konštrukcii [26]. 

Existujú tri varianty OWL jazyka [27], ktorých vzájomný vzťah je načrtnutý na obrázku 

Obr. 411.  

• Lite – obsahuje jednoduché obmedzenia (napr. kardinality iba 0 a 1). Je 

najjednoduchší a tým pádom postačia jednoduchšie nástroje 

• DL – obsahuje už všetky konštrukcie jazyka, ale môžu byť použité iba za istých 

podmienok (napr. trieda môže byť odvodená od viacerých tried, ale nemôže byť 

inštanciou inej triedy) 

• Full – podporuje úplne celú expresivitu jazyka, nie je však garantované, že výpočty 

(napr. odvodzovania) skončia v konečnom čase a je veľmi nepravdepodobné, že 

nejaký softvérový nástroj bude naozaj vedieť odvodzovať nad kompletným 

jazykom OWL Full. 

 

                                                
11 Obrázok je prebraný z „The making of a Web Ontology Language“ 

http://www.cs.vu.nl/~guus/public/2004-webont-zeist/all.htm 
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2.8 Vrstvový model webu so sémantikou 

Web so sémantikou kombinuje širší okruh spolupracujúcich štandardov, prístupov a 

technológií, ktoré môžeme usporiadať do vrstiev (Obr. 5)[49] 

 

 

 
Spodnú vrstvu tvorí Unicode12 a URI, ktoré majú zabezpečiť platformovú nezávislosť. 

Nad nimi je XML13 so svojimi mennými priestormi14 a XML schémou [12], ktorá opisuje 

konkrétny jazyk vytvorený nad XML. 

RDF tvorí prvý stupeň, ktorý už obsahuje reálne údaje – opisuje jednoduché vzťahy 

medzi jednotlivými entitami. OWL slovník je rozšírením RDF schémy, ktorý nám ďalej 

opisuje údaje. Nad ontológiou môžu byť vytvorené pravidlá, ktorými vieme na základe 

poznaných údajov odvodzovať nové poznatky.  

Čo ale v prípade, že údaje si navzájom odporujú? V takom prípade prichádza na rad 

dokazovanie, ktoré je ale momentálne iba vo vľmi ranných fázach a počíta as s ním až 

v budúcnosti. Problémom (nie len pri dokazovaní) môže byť aj to, nakoľko sme si istý, že 

zdroj tvrdení je naozaj ten, kto sa zdá, že ním je. Tu prichádza na rad elektronický podpis, 

ktorý zaručí pravosť zdroja nejakej informácie (tvrdenia). 

                                                
12 Unicode je štandard kódovania textových dokumentov navrhnutý tak, aby dokázal zapísať znaky rôznych 

svetových jazykov a bol na všetkých platformách interpretovaný rovnako. 
13 Extensible Markup Language 
14 anglicky: namespace; ich primárnym cieľom je zabrániť kolíziám rovnakých pomenovaní elementov z 

rôznych zdrojov 

Obr. 4 Vzťahy medzi variantmi OWL jazyka 

Obr. 5 Vrstvová architektúra webu so sémantikou 
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3 Nástroje pre web so sémantikou 

3.1 Protégé 

Protégé [29] (Obr. 6) je voľne šíriteľný otvorený (open source) nástroj na tvorbu doménových 

ontológií. V tomto nástroji je možné pomerne pohodlne definovať vlastné triedy (nazývané aj 

koncepty) a vzťahy medzi nimi (podtriedy), pridávanie vlastností triedam s možnosťou 

definovania reštrikcií, je možné vytvárať obrazovky pre pridávanie indivíduí (inštancie 

konceptov), vyhľadávať v inštanciách na základe dopytov a importovať iné ontológie. 

Program je možné ďalej rozširovať vďaka podpore zásuvných modulov (plugins) a Java 

API rozhrania. K dispozícii je veľké množstvo už hotových modulov, napríklad pre 

vizualizáciu ontológií.  

Protégé podporuje dva hlavné spôsoby modelovania ontológií: 

• Protégé Frames editor – ontológie sa tvoria na základe Open Knowledge Base 

Connectivity protocol (OKBC) 

• Protégé OWL editor – určené pre web so sémantikou 

 

 

Obr. 6 Prostredie Protégé 
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3.2 Jena 

Jena [17] je otvorený (open source) rámec (framework) určený na tvorbu aplikácií pre web so 

sémantikou v Jave15. Poskytuje programovacie prostredie pre RDF, RDFS a OWL, vrátane 

odvodzovacích (inference) mechanizmov. 

Jena obsahuje: 

• RDF API16 

• Čítanie a zápis RDF dokumentov vo všetkych troch formátoch (RDF/XML, N3, N-

Triples) 

• OWL API 

• Perzistentné úložisko alebo ukladanie to pamäte 

• RDQL – dopytovací jazyk pre RDF 

Jena uz takisto implementuje aj novší typ dopytovacieho jazyka – SPARQL [42], ktorý 

je štandardom W3C konzorcia a v čase písania tejto práce ešte stále prechádza schvaľovacím 

konaním (zatiaľ posledná verzia odporúčania je z 6. apríla 2006). Aj keď oba tieto jazyky 

ponúkajú veľa možností, Jena samotná nedokáže odvodzovať (inference) vzťahy z ontológie. 

3.3 Sesame 

Sesame [25] je otvorená (open source) RDF databáza s podporou RDF schém, odvodzovania 

(inferencing) a dopytovaním. Predstavuje vlastne javovský rámec (framework), ktorý môže 

byť prevádzkovaný na veľkej škále dátových úložísk (relačné databázy, v pamäti, súborový 

systém a iné). Jeho rozhranie ponúka tak lokálny ako aj vzdialený prístup (cez HTTP alebo 

RMI) a podporuje niekoľko dopytovacích jazykov (RQL, RDQL, SeRQL), z ktorých 

najsilnejším je SeRQL. 

Sesame môže byť použitý ako databáza pre RDF a RDFS, alebo lokálne ako knižnica 

pre samostatné aplikácie, ktoré vnútorne pracujú s RDF. Je to vlastne knižnica užitočných 

nástrojov pre parsovanie, interpretovanie, dopytovanie a ukladanie všetkých potrebných 

informácií. 

Hlavným konceptom systému je repozitár. Repozitár je úložný kontajner pre RDF. To 

môžu byť javovské objekty v pamäti, ale aj relačná databáza. Treba mať ale na mysli, že 

takmer každá operácia v Sesame je robená priamo nad repozitárom. Ak sa dáta pridávajú, 

pridávajú sa do repozitára, ak sa na ne dopytuje, dopytuje sa do repozitára. 

Ako bolo spomenuté, Sesame podporuje odvodzovanie (inferencing), to znamená, že na 

základe zadanej množiny RDF a/alebo RDFS dát, dokáže nájsť implicitné informácie. Takéto 

správanie je podporované tak, že jednoducho už pri pridávaní dát to repozitára sa zároveň 

pridávajú aj implicitné (odvodené) dáta. Preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že odvodzovanie 

je spojené s repozitárom (operácie sa vykonávajú nad konkrétnym repozitárom). Sesame 
                                                
15 http://java.sun.com/ 
16 aplikačné rozhranie (Application Programming Interface) 
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podporuje niekoľko typov repozitárov, no nie všetky z nich podporujú toto odvodzovanie, 

preto je dôležité zvoliť ten správny pre konkrétnu aplikáciu podľa toho, čo potrebujeme. 

3.4 OntoCM - Rozhranie korporatívnej pamäti na ontológiu 

OntoCM je rozhranie korporatívnej pamäti (KP) na ontológiu, ktoré slúži nástrojom na prístup 

k ontologickej časti KP. Toto rozhranie bolo vyvinuté a naďalej sa vyvíja v rámci projektu 

NAZOU [23]. Principiálne slúži na vloženie vrstvy (rozhrania) medzi aplikáciu používajúcu 

nejaké ontologické úložisko a samotné úložisko ontológie (akým je aj Sesame). Jeho úloha je 

podobná napr. JDBC rozhraniu. Teda – v prípade, že sa v budúcnosti zmení úložisko dát (v 

prípade JDBC používaný databázový server), nie je potrebné zasahovať do samotnej 

aplikácie. S touto zmenou sa vyrovná iba komunikačné rozhranie OntoCM a aplikácia by 

nemala zaznamenať žiaden rozdiel.  

Používať takéto rozhranie je výhodné najmä s ohľadom na jednoduchší budúci vývoj 

aplikácie. Preto je toto rozhranie využívané aj v prototype vytvorenom v rámci tejto práce. 
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4 Poznámkovanie dokumentov 

Úzkym hrdlom pri webe so sémantikou je získavanie znalostí o dokumentoch umiestnených 

na webe. V ideálnom prípade by tieto informácie mali byť vložené priamo autorom do 

dokumentu (resp. priložené pri dokumente), aby tento bolo možné automatizovane spracovať. 

Takéto informácie by samozrejme museli byť vo vhodnom formáte aby bolo ďalej strojovo 

spracovateľné, napríklad vo forme RDF tvrdení. Na internete je už ale priveľa dokumentov 

bez takýchto poznámok (momentálne drvivá väčšina, resp. skoro všetky). Preto je pre 

fungovanie nástrojov pracujúcich s webom so sémantikou potrebné už existujúce dokumenty 

opoznámkovať. Najpresnejšie poznámky by samozrejme vznikli, ak by ich tvorili samotný 

autori už hotových dokumentov – v takom prípade sa jedná o tzv. autorské poznámkovanie. 

Toto je ale vzhľadom na množstvo dokumentov a veľmi veľkú časovú a finančnú náročnosť 

vylúčené robiť v masovej mierke. Tu  prichádza na rad automatické opoznámkovanie 

dokumentov – tzv. generické. 

Pri automatickom opoznámkovaní by nastal ideálny stav vtedy, ak by sme dokázali 

rozoznať a zachytiť celý význam stránky, ktorú poznámkujeme. Túto požiadavku je ale 

potrebné zreálniť a za úspech môžeme považovať aj stav, kedy sa nám podarí 

opoznámkovanie stránky aspoň vzhľadom na nejakú konkrétnu doménu a aj tam je 

predpoklad, že nemusíme zachytiť úplne všetky konštrukcie z textu v prirodzenom jazyku. 

Bez ohľadu na to, ako poznámky k dokumentu vznikli, či ich už zadal samotný autor 

alebo boli (polo)automaticky vygenerované, rozlišujeme dva spôsoby, ako (resp. kde) sú tieto 

poznámky uložené. Poznámky môžu byť vložené priamo v dokumente, ktorého sa týkajú, 

alebo môžu byť uchovávané osobitne, napríklad vo zvláštnom súbore pre každý dokument. 

Existuje aj špeciálny prípad druhej možnosti, kedy sú poznámky o dokumentoch (aj z rôznych 

zdrojov) uložené na úplne inom serveri. O tomto si povieme neskôr pri jednom 

z poznámkovacích projektov (Annotea). 

Ďalším kritériom, podľa ktorého by sme mohli poznámkovanie rozdeliť je, či sa 

poznámkuje vopred (off-line) alebo ak sa poznámkuje počas načítavania dokumentu z webu. 

V drvivej väčšine sa používa poznámkovanie vopred a typickým príkladom sú autorom alebo 

iným človekom vytvorené poznámky, ktoré sú uložené v/pri dokumente. Ak chceme 

poznámkovať dokument až počas sprístupňovania, je najvhodnejšie použiť metódu, kedy nie 

je potrebný zásah človeka, a teda automatické opoznámkoavnie. Do úvahy pripadá aj 

poloautomatické, tu by však bolo potrebné interakciu používateľa asi naozaj obmedziť na 

minimum, pretože ho nemôžeme zaťažovať príliš veľa úkonmi zakaždým, ak si bude chcieť 

prezrieť nejakú stránku na webe. 

Pri automatickom opoznámkovaní dokumentu sa stretáme s jedným veľkým 

problémom, ktorým je rozoznanie informácií z dokumentu písaného v prirodzenom jazyku 

a najmä ich správne interpretovanie a zaradenie do štruktúry ontológie. 
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4.1 Transformačné opoznámkovanie 

Prevažná väčšina nástrojov pre opoznámkovanie, ale hlavne samotné využitie 

opoznámkovania, slúži často na dodanie informácií k nejakým častiam webového dokumentu. 

Tieto informácie majú slúžiť či už človeku ako doplňujúce údaje a/alebo stroju, ktorý ich vie 

takisto „pochopiť“ (ak sú vo vhodnom formáte) a vybrať si z nich to, čo práve potrebuje.  

Koncepčne trochu odlišným spôsobom použitia opoznámkovania na webe sú transformačné 

poznámky. Stále sa jedná o rovnaké poznámky, ktoré dodávajú informáciu a takisto môžu byť 

včlenené priamo do dokumentu alebo sa môžu vyskytovať mimo neho. Ich interpretácia ale 

môže slúžiť dosť inému účelu než je len dodanie informácie k obsahu stránky a primárne sú 

určené pre stroje, nie pre ľudí. Tieto poznámky totiž informujú, ako má/môže byť dokument 

zmenený pre docielenie nejakého cieľu. Samozrejme dodanie poznámok vo forme 

zvýraznenia časti textu je tiež istým spôsobom transformácia, ale v tomto prípade sa jedná 

o doslovnú transformáciu, akou je napríklad vypustenie niektorých stĺpcov v tabuľke, 

zmenšenie reklamnej plochy alebo zoskupenia viacerých menších častí z niekoľkých 

dokumentov do jedného. Príkladom takejto transformácie môže byť zobrazenie obsahu 

dokumentu na zariadení s podstatne menšou zobrazovacou plochou ako majú klasické stolové 

počítače (Obr. 7) – napríklad na nejakom vreckovom zariadení, ako sú telefóny alebo 

vreckové počítače. 

 
Obr. 7 Ukážka transformácie stránky pre prenosný počítač 

Problematikou tvorby poznámok, ktoré určujú miesta dokumentu, ktoré sa majú 

vypustiť alebo zmeniť pri zobrazení na menších displejoch sa venuje napríklad [14]. Pri tomto 

type opoznámkovania môže autor dokumentu označiť časti, ktoré sa majú transformovať 

a určiť ako sa majú transformovať. Nakoľko definovanie postupu transformácie môže byť 
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niekedy dosť problematické, používa sa pri tom WYSIWYG17 nástroj, ktorý je vlastne 

grafickým HTML editorom. Autor dá programu povel na začatie zaznamenávania zmien 

a potom na ich koniec. Program na základe týchto autorom vykonaných zmien vytvorí 

transformačné poznámky, ktoré sa budú neskôr na stránku aplikovať v podobe 

transformačných pravidiel. Tento spôsob je označovaný ako poznámkovanie príkladom 

(annotation by example), pričom bežne používané poznámkovanie autori projektu označujú 

ako poznámkovanie výberom (annotation by selection). 

Okrem zmenšenia stránok pri zobrazovaní na menších displejoch pri súčasnom 

zachovaní relevantných informácií je možné podobné transformácie využiť aj na iné účely. 

Ďalším využitím je aj automatické vytvorenie portálovej stránky z obsahu viacerých stránok 

na serveri. V takomto prípade sa vykonávajú dve úlohy. Jednak je to vybratie časti každej 

stránky, ktorá sa potom použije na stránke portálu, čiže niečo podobné ako zmenšenie stránky 

na iný typ displeja, a potom to je spojenie týchto jednotlivých častí do jedného celku. Pri 

takomto „vyskladaní“ portálovej stránky táto stále obsahuje najnovšie časti zo stránok, ktoré 

patria pod portál. Ukážka je na Obr. 8. 

 
Obr. 8 Ukážka transformácie stránky pre potreby portálu 

4.2 Jazyková analýza dokumentu 

Jazykový rozbor spracovávaného textu je dôležitou časťou v prípade (automatického) 

vyhľadávania poznámok v dokumente. Pre potreby analýzy textu potrebujeme typicky často 

text deliť na logické bloky (odseky, vety, slová), slová navzájom porovnávať alebo im 

                                                
17 z anglického What You See Is What You Get : čo vidíš, to dostaneš (doslovný preklad) je princíp verného 

prenosu vizuálnej informácie, resp. informácie modelovanej na počítači do reality tak, že zodpovedá presne 

modelovanému obrazu s čo najmenším, resp. nebadateľným skreslením. 
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určovať rôzne vlastnosti (napríklad slovný druh). V tejto kapitole si predstavíme niekoľko 

nástrojov, ktoré pokrývajú niektoré zo spomínaných úloh. 

4.2.1 Apache Lucene 

Apache Lucene [7] je vysoko výkonná knižnica pre vyhľadávanie v textoch. Celá je 

naprogramovaná v Jave pod záštitou organizácie Apache. Tento nástroj je využívaný 

v nespočetne mnohých projektoch najmä pre svoje vynikajúce vlastnosti v tzv. full-text 

vyhľadávaní. Nás bude ale zaujímať iba časť funkcií tejto knižnice, ktorá môže výrazne 

pomôcť najmä pri porovnávaní reťazcov. 

Pri vyhľadávaní v texte za účelom odhalenia výskytu prvkov z ontológie, ako aj pri 

množstve iných prípadov vyhľadávania, narazíme na niekoľko problémov. Jedným 

z typických je to, že jednoduché porovnanie dvoch reťazcov zďaleka nestačí, pretože v takom 

prípade by bol reťazec odhalený len v prípade, že je na oboch miestach napísaný presne 

rovnako. Nezhodu vo veľkých a malých písmenách vieme kompenzovať veľmi ľahko, horšie 

to je už ale pri preklepoch alebo použití rôznych tvarov toho istého slova. Knižnica Lucene 

nám môže pomôcť vyriešiť najmä ten druhý problém – prípad, že slovo je v inom tvare alebo 

čísle. Napríklad slová brat a bratia opisujú principiálne ten istý koncept, ich obyčajné 

porovnanie by ale skončilo neúspešne. Podobne by sme dopadli pri slovách každý a každých. 

V texte nám môžu niekedy prekážať aj nevýznamové slová. Napríklad ak povieme „boli 

tam dva alebo tri stromy“ je to významovo presne to isté ako „boli tam dva, tri stromy“. Ak 

by sme ale odstránili nevýznamové časti textu (v tomto prípade slovo alebo z prvej vety 

a čiarku z druhej), výsledok porovnávania by bol pozitívny. 

Z knižnice Apache Lucene môžeme použiť časti, ktoré sú určené na riešenie práve 

týchto problémov. Ich úlohou je postupne previesť text do normalizovanej podoby, kde sú 

slová v ich základných tvaroch a nevýznamové slová sú z textu úplne odstránené. Výsledkom 

je text, ktorý obsahuje slová v skrátených formách (len koreň slov) a pri čítaní nemusí dávať 

zmysel. Lenže práve takýto text je oveľa vhodnejší na porovnávanie. 

Na účel takéhoto spracovania textu v knižnici sa používa niekoľko tried, ktoré je možné 

navzájom zreťaziť. Celá reťaz funguje ako prúd (stream). Text sa spracováva od prvého prvku 

v reťazi k poslednému. Text je najprv delený na slová (označované ako token), prevedený na 

malá písmená, slová sú prevedené do štandardného tvaru (koreň slova) a následne sú 

odstránené nevýznamové slová. Tento opis je ale len ilustračný, pretože prvky v reťazi môžu 

byť zoradené v inom poradí, resp. niektoré môžu byť vynechané, prípade ich tam môže byť 

viac. 

Vyššie opísaná reťaz transformácie textu by pri použití terminológie z knižnice vyzerala 

nasledovne: 
StringReader → StandardTokenizer → LowerCaseFilter → 

PorterStemFilter → StopFilter 
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Posledný filter (odstraňovanie nevýznamových slov) potrebuje poznať zoznam slov, 

ktoré môže z textu odstrániť.  Knižnica obsahuje zoznam takýchto slov pre niekoľko jazykov, 

medzi ktorými slovenčina zatiaľ nie je, ale podporovaná je čeština. Takýto zoznam si ale 

môže programátor vytvoriť aj sám, resp. ho použiť z iného zdroja, a filter bude plne 

použiteľný aj pre slovenčinu. 

Výsledkom spracovania textu cez tieto filtre je zoznam prvkov (tokens), z ktorých 

každý predstavuje jedno slovo zo vstupného textu, aj keď text prvku sa môže v závislosti od 

slova viac či menej líšiť od pôvodného slova. Takýto prvok nesie v sebe aj informáciu 

presného umiestnenia slova v pôvodnom texte. Nie každé slovo zo vstupného textu je však 

v zozname prvkov zastúpené, keďže nevýznamové slová sú odstraňované. Takisto sa vo 

výstup nenachádzajú žiadne interpunkčné znamienka. 

4.2.2 SimMetrics 

SimMetrics [39] je javovská knižnica pre určovanie podobnosti dvoch reťazcov, resp. ich 

vzájomnej vzdialenosti. V podstate to je zbierka niekoľkých (v dobe písania tejto práce ich je 

implementovaných 16) nezávislých algoritmov pre porovnávanie reťazcov. 

Všetky metriky fungujú na jednoduchom základe, keď ako vstup používajú dva reťazce 

a výstupom je vždy normalizované číslo (medzi 0 a 1), pričom 0 znamená, že reťazce sú 

úplne rozdielne a 1, že sú podľa danej metriky totožné. 

Výber z niektorých metrík dostupných v knižnici: 

Levenshteinova vzdialenosť 

Toto je základná metrika editovacej vzdialenosti, ktorá udáva minimálnu vzdialenosť úpravy 

textu (editovania) aby sa z reťazca 1 stal reťazec 2. Pod transformáciou jedného reťazcu na 

druhý sa rozumie – skopírovanie znaku, odstránenie znaku, vloženie znaku navyše, výmena 

jedného znaku za iný. Kým prvá operácie má cenu 0, zvyšné „stoja“ 1 jednotku. Čím viac 

takýchto jednotiek je potrebných na transformáciu jedného reťazca na druhý, tým sú si 

vzdialenejšie a teda menej podobné. 

Fonetická vzdialenosť 

Tento algoritmus porovnáva slová na základe toho, ako sa vyslovujú a aj slová, ktoré sa môžu 

písať rozdielne, ale vyslovujú sa rovnako alebo veľmi podobne, sú vyhodnotené ako podobné. 

Každému slovu je priradený jeho fonetický kód a porovnávané sú až tieto kódy. Tento kód je 

zložený z jedného písmena nasledovaného troma číslami. Písmeno zodpovedá prvému 

písmenu slova a zvyšok je zakódovaný do čísel. Kóduje sa tak, že sa zo zvyšku slova vypustia 

samohlásky a spoluhlásky sú zakódované do čísel podľa nasledujúcej tabuľky. Ak v slove 

nasleduje po sebe viacero písmen, ktoré by boli zakódované do rovnakého čísla, do výsledku 

sa napíše toto číslo len raz. Ak v slove nie je dostatok písmen na vytvorenie trojčísleného 

kódu, na zvyšné pozície sú doplnené nuly.  
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1. B, P, F, V 

2. C, S, K, G, J, Q, X, Z 

3. D, T 

4. L 

5. M, N 

6. R 

Kosínusová podobnosť 

Kosínusová podobnosť je rozšírená vektorová metóda. Toto porovnávanie sa typicky 

kombinuje s nejakými metódami, ktoré znižujú dimenzionalitu problému, a tým aj časovú 

náročnosť, obmedzením počtu porovnávaných slov (napríklad vyradením nevýznamových 

slov). Výpočet podobnosti sa realizuje nasledovnou rovnicou: 

 
Na základe experimentovania pri implementácii prototypu počas tvorby tejto práce som 

sa rozhodol použiť pri porovnávaní reťazcov práve tento algoritmus. Ako prahovú hodnotu 

pre vyhlásenie dvoch reťazcov za totožné bola zvolená hodnota 0,8, ktorá sa javila ako 

najvhodnejšia pre zaručenie istej tolerancie preklepov, ale na druhej strane nevznikali falošné 

označenia reťazcov za totožné. 

4.2.3 QTag 

QTAG [30] je pravdepodobnostný značkovač slovných druhov. To znamená, že na 

vstupe sa nachádza text a tento nástroj priradí jednotlivým slovám v texte ich slovný druh. 

Takýto druh analýzy textu sa v angličtine označuje ako POS
18

 tagging. 

Keďže sa jedná o pravdepodobnostné algoritmy, nie vždy je výsledok správny. To platí 

ale o všetkých POS značkovačoch. Určenie slovného druhu nám môže napomôcť pri hľadaní 

v texte. Ak napríklad vieme, že výsledkom nejakého hľadania majú byť podstatné mená, 

označkovaním slov si jednak podstatne zredukujeme množinu prehľadávaných slov, no 

hlavne obmedzíme nesprávne výsledky hľadania. 

Tento prístup je použitý aj v prototype nástroja navrhnutého v rámci tejto práce, ktorého 

opis sa nachádza v neskorších kapitolách. 

4.3 Nástroje pre poznámkovanie 

V tejto časti dokumentu sa budem venovať niekoľkým nástrojom používaným pri tvorbe 

a údržbe webu so sémantikou a to tak nástrojom pre programátorov ako aj pre autorov 

dokumentov, ktorí chcú svoje dokumenty opoznámkovať. 

                                                
18 POS – Part Of Speach (slovný druh) 
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4.3.1 KIM19 

Opoznámkovanie v podaní tohto programu [36] znamená priradenie entitám v texte písanom 

v prirodzenom jazyku linky (odkazy) do ontológie k im priliehajúcim sémantickým opisom 

(viď Obr. 9). Takéto opoznámkovanie je možné aplikovať na akýkoľvek text bez ohľadu na 

to, či je jeho zdroj na webe alebo nie.  

 
Obr. 9 Princíp fungovania KIM 

Autori nástroja sa rozhodli pre poznámky oddelené od samotných dokumentov, pričom 

najväčší prínos tohto prístupu vidia v tom, že takéto poznámky sa ľahšie udržiavajú (v zmysle 

ich budúcej úpravy) a je možné vytvoriť rôzne typy poznámok (napríklad podľa rozdielnych 

ontológií) k tomu istému dokumentu bez potreby viacnásobného uchovávania dokumentu, čo 

by bolo nutné, ak by boli poznámky priamo v ňom. 

Takisto sa rozhodli pre oddelenie uchovávania poznámok od ontológie. Dôvodom je to, 

že k jednému dokumentu by teoreticky mohlo byť viac typov poznámok aj keď sa budú 

vzťahovať na tú istú ontológiu. Takýto prípad nastane buď ak sa poznámkovalo s ohľadom na 

nejakého používateľa (jeho preferencie) alebo ak bolo použitých viacero rozdielnych 

algoritmov napr. na extrakciu informácií a z rozdielnych algoritmov vznikli rozdielne 

poznámky. 

To, čo sa autori projektu rozhodli spojiť do jedného úložiska, je ontológia spolu 

s entitami, ktoré reprezentujú jednotlivé triedy – samotné inštancie (indivíduá) tried, ktoré sú 

používané pri analýze textu. Tieto dáta (inštancie) autori nazývajú báza vedomostí 

(knowledge base). Tieto inštancie je možné vidieť aj na obrázku (Obr. 9). 

Z pohľadu koncového používateľa je systém viditeľný cez modul (plug-in) 

v internetovom prehliadači (Obr. 10), ktorý extrahuje text zo stránky, pošle ho na 

                                                
19 The Knowledge and Information Management 
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opoznámkovanie serveru a potom zvýrazní opoznámkované entity v texte a vygeneruje 

odkazy (hyperlinky) vedúce k dokumentom s opisom znalostí o entite. 

 
Obr. 10 Vzhľad KIM modulu v internetovom prehliadači 

KIM používa jednoduchú ontológiu, ktorá obsahuje niektoré základe filozofické 

rozlíšenia medzi typmi entít. Ďalej pokračuje v rozsahu entít reálneho sveta všeobecného 

významu (stretnutia, vojenské konflikty, pracovné miesta, komerčná sféra, štátny sektor, 

ľudia, geografické miesta apod.). Ku týmto entitám sú vytvorené aj niektoré základné 

vlastnosti a vzťahy. Takúto základnú ontológiu (obsahuje 250 tried a 100 vlastností) by malo 

byť ľahké ďalej rozširovať pre konkrétnu doménu, v ktorej sa systém bude používať. 

V báza vedomostí (knowledge base) je možné ku entitám ukladať aj viacero názvov pre 

jednu entitu a systém je prednaplnený približne 80 000 entitami z rôznych domén, pričom sú 

zadané aj ich vzťahy k ontológii. 

K extrakcií dát je v systéme KIM použitý rámec (framework) GATE, ktorý je opísaný 

ďalej v dokumente. 

4.3.2 Generálna architektúra textové inžinierstvo – GATE20 

GATE [13] je otvorený (open source) rámec (framework) pre rôzne typy spracovania 

prirodzených jazykov naprogramovaný v jave. Poskytuje množstvo rôznych funkcií a je 

používaný vo veľkom počte vedeckých aj komerčných produktov (zoznam je možné nájsť na 

oficiálnych stránkach projektu). Jeho súčasťou je aj komponent ANNIE určený na extrakciu 

informácií. 

                                                
20 General Architecture for Text Engineering 
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Samozrejme, že táto extrakcia nezačne fungovať sama od seba po nainštalovaní 

programu. Algoritmus sa postupne učí rozoznávať jednotlivé typy entít. Učiť sa môže spolu 

s používateľom (postupne) alebo dávkovo na množinách dát. Pri hodnotení jednotlivých 

typov entít je vnútorne vyhodnocovaná spoľahlivosť odhadu. Ak sa dosiahne istý stupeň 

spoľahlivosti, program začne používateľovi prezentovať svoje návrhy, kde sa ktoré entity 

nachádzajú. Ak táto spoľahlivosť presiahne druhú hranicu (obe sú nastaviteľné), začne 

program nájdené entity už automaticky označovať aj bez zásahu používateľa. Po dostatočnom 

natrénovaní (resp. dostatočnej vzorke dát, z ktorej sa môže algoritmus učiť) je schopný 

s veľmi dobrou presnosťou rozoznávať jednotlivé entity v texte – napríklad určiť kde je 

dátum, kde v texte sa spomína miesto (lokácia), kde sú mená osôb a kde mená štátov alebo 

inštitúcií apod. 

4.3.3 Annotea 

Annotea [6] je projekt pod záštitou W3C konzorcia (konkrétne časti pre vývoj sémantického 

webu). Je to predstaviteľ manuálneho poznámkovania s ukladaním poznámok mimo samotný 

dokument, ktorý je poznámkovaný. Jeho primárnym cieľom je zlepšiť spoluprácu vďaka 

zdieľaným poznámkam. Pod poznámkami sa rozumejú komentáre, vysvetlenia, rady a iné 

typy textu, ktorý sa môže vzťahovať na ktorýkoľvek dokument na webe alebo iba jeho časti. 

Opoznámkovanie sa deje bez nutnosti „dotknutia sa“ dokumentu, ktorého sa opoznámkovanie 

týka. Webové stránky opoznámkovávajú samotní používatelia webu a tieto poznámky môžu 

nahrať na server na to určený. Naopak – pri prezeraní stránky je možné vidieť poznámky ľudí, 

ktorí použili na ich zapísanie ten istý server (je možné použiť aj niekoľko serverov naraz). 

Na identifikáciu miesta v dokumente, ku ktorému sa poznámka vzťahuje, bol použitý 

jazyk XPointer [50] takisto z dielne W3C konzorcia. Samotné poznámky sa ukladajú vo 

forme RDF tvrdení do databázy. 

Po načítaní internetovej stránky sa webový prehliadač pripojí k serveru s poznámkami 

a vyžiada si poznámky k práve prezeranej stránke. Tieto sú poslané naspäť do prehliadača 

v osobitnom súbore, ktorý okrem poznámok obsahuje aj informáciu ktorá poznámka kam do 

dokumentu patrí a podľa nastavení prehliadača ju môže priamo pridať do obsahu stránky, 

alebo len zobraziť na bočnej lište. Prezentácia používateľovi závisí na konkrétnej 

implementácie. Pracovať s týmito poznámkami dokáže napríklad prehliadač Amaya [2], ktorý 

je takisto tvorený pod záštitou W3C konzorcia. Existujú ale aj zásuvné moduly do bežne 

používaných prehliadačov, napr. modul (plug-in) Annozilla [5] pre prehliadače Mozilla a 

Mozilla FireFox).  

To, kto môže poznámky z konkrétneho servera čítať a kto zapisovať, záleží na politike 

organizácie prevádzkujúcej server a na samotnej implementácii servera, ktorých tiež existuje 

niekoľko. Samotné W3C konzorcium poskytuje server, ktorý nevyžaduje prihlasovacie údaje 

pre čítanie poznámok, vyžaduje ich ale pri zapisovaní. Konto na serveri sa dá ale získať 

bezplatne. Presný návod sa použitie sa dá nájsť na stránke projektu Annotea. Pre komunikáciu 
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medzi klientom (v našom prípade zásuvným modulom) a Annotea serverom je používaný 

štandardný HTTP. 

Annotea podporuje 7 typov poznámok, pričom typicky (vo všetkých mnou odskúšaných 

implementáciách) sa pri voľbe zobrazovania poznámok priamo do dokumentu reprezentujú 

v texte malými ikonami – pre každý typ poznámky iná ikona (v každej zo skúšaných 

implementácii boli ikony rovnaké). Podporované typy poznámok sú: 

- komentár 

- „pozri tiež“ 

- otázka 

- vysvetlivka 

- príklad 

- zmena 

- odporúčanie / rada 

Na obrázku (Obr. 11) môžeme vidieť stránku, na ktorej sú umiestnené dve poznámky (v 

texte prvej novinky). Jedna typu komentár a jedna typu rada. Okrem toho, že sú umiestnené 

v texte,. Môžeme si ich nechať zobraziť aj do lišty na boku, kde je vždy text (časť 

dokumentu), na ktorý sa poznámka vzťahuje a potom samotná poznámka. V tomto prípade 

bol použitý modul do prehliadača FireFox, ktorý dokáže poznámky ukladať aj na lokálny 

počítač a teda používateľ robí poznámky iba sám pre seba a nie je k tomu potrebný žiaden 

server. 

 
Obr. 11 Ukážka poznámok Annotea v prehliadači FireFox 

Okrem už spomenutých prehliadačov a modulov, existuje aj iný spôsob ako je možné 

poznámky vytvorené pomocou Annotey prezerať. Poznámky môžu byť vložené do 

dokumentu už na strane nejakého servera, ktorý vystupuje ako klient (príjemca) poznámok, 

tieto vloží do dokumentu a až takto upravený dokumentu nám zobrazí. Na tomto princípe 
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funguje napríklad stránka 

http://web.mat.bham.ac.uk/R.W.Kaye/getannotateddoc.html. 

Počas skúšania tvorby poznámok som narazil na menší problém, ktorý sa dal očakávať, 

a síce že určenie polohy poznámky môže byť pri stránkach s premenlivým obsahom 

nespoľahlivé. Najväčším problémom sa javia byť stránky s diskusným fórom alebo aj tie 

podobné ukážke na obrázku (Obr. 11). V prípade pribudnutia novej aktuality na stránku by sa 

totiž s veľkou pravdepodobnosťou mnou napísané poznámky presunuli na novú novinku 

(technicky vzaté práveže nepresunuli s už starou novinkou nižšie) a nezostali by na tej, na 

ktorej sú teraz. Na druhej strane – ak by poznámka bola až za týmto premenlivým blokom 

stránky (pod aktualitami), zostala by na správnom mieste aj po pridaní novej aktuality napriek 

tomu, že pred ňu pribudli nové texty. Tento problém súvisí so spôsobom určovania polohy 

v dokumente. Pri poznámkach, ktoré nie sú vkladané do takto premenlivej časti stránky 

žiaden problém nevzniká a je ich možno použiť. Respektíve ak by poznámky boli generované 

nejakým systémom vždy až tesne pred zobrazením stránky, tento problém sa ani nikdy 

nemôže vyskytnúť, pretože pozícia bude vygenerované vždy do práve aktuálnej verzie 

stránky. 

4.3.4 T-Rex21 

T-Rex [43] (ktorý pôvodne vznikol z projektu Amilcare [3]) podporuje automatické 

sémantické poznámkovanie, napríklad mapovanie častí neštruktúrovaného textu do 

štruktúrovanej reprezentácie akou je ontológia. T-Rex bol navrhnutý kvôli testovaniu 

viacerých algoritmov a špeciálne na extrahovanie informácií z webu.  

T-Rex používa metódu založenú na (LP)2 algoritme [1], čo je adaptívny algoritmus pre 

extrahovanie informácií z webových textov. Postupuje sa na základe dvoch typov pravidiel 

v dvoch samostatných krokoch. Najprv sú to pravidlá, ktoré pridávajú poznámky do textu, 

potom zase pravidlá, ktoré napravujú omyly a nepresnosti z poznámkach poskytnutých 

pravidlami z prvej skupiny. Pravidlá na rozoznávanie sa učia z trénovacej množiny, potom je 

algoritmus schopný rozoznávať entity samostatne. 

4.3.5 OnTeA 

OnTeA22[20] je nástroj určený na opoznámkovanie textu (typicky získaného z webu), ktorý je 

vyvíjaný v Slovenskej akadémii vied a použitý napríklad aj v projekte NAZOU [23], na 

ktorom sa spolupodieľa aj naša fakulta. Cieľom nástroja vyrobeného v rámci tohto projektu 

nie je vytvárať nové alebo napĺňať existujúce ontológie, ale na základe existujúcej ontológie 

vyhľadať koncepty v dodanom texte a takto získané údaje poskytnúť na ďalšie spracovanie. 

                                                
21 The Trainable Relation Extraction framework 
22 Ontology based text annotation 
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Nástroj funguje v dvoch hlavných krokoch. Ako prvé sa snaží v  texte nájsť koncepty 

z ontológie, nad ktorou poznámkuje. Toto vyhľadávanie je založené na regulárnych výrazoch, 

ktoré majú v texte nájsť inštancie jednotlivých konceptov. Predpokladom pre správne 

fungovanie je rozšírenie ontológie, nad ktorou chceme poznámkovať, o dodatočné informácie 

pre každý koncept. Každému konceptu je totiž potrebné určiť regulárny výraz, ktorým sa 

inštancie tohto konceptu budú v texte vyhľadávať. Takýto regulárny výraz môže vyzerať 

napríklad takto: „Location: ([a-zA-Z]+[ ]*[-A-Za-z0-9]*)“. V tomto prípade bude 

každý text, ktorý začína slovom „Location:“ nasledovaný najviac dvoma slovami označený za 

inštanciu triedy Location. 

Výsledkom poznámkovania je inštancia konceptu stránka. Tento koncept môže mať 

definovaných niekoľko vlastností, pričom pre nástroj OnTeA je dôležité na aké koncepty tieto 

vlastnosti ukazujú. Pretože v druhom kroku poznámkovania je vytvorená inštancia konceptu 

stránka, ktorej sa vyplnia tie jej vlastnosti, ktoré sa odkazujú na rovnaké koncepty, ako boli 

nájdené na stránke. Takže ak koncept stránka má vlastnosť „má autora“, ktorá by mala 

ukazovať na inštanciu konceptu autor a na stránke bola nájdená inštancia tohto konceptu, 

OnTeA vyplní túto vlastnosť stránky práve takto nájdenou inštanciou. Finálnym výsledkom je 

teda objekt opisujúci požadované vlastnosti stránky a táto informácia sa môže ďalej spracovať 

podľa potreby. 

4.3.6 PANKOW 

PANKOW [28], na rozdiel od predošlého nástroja, je zameraný práve na napĺňanie ontológie 

a jeho poznámkovanie je robené práve za týmto účelom. Aj keď takisto pracuje s regulárnymi 

výrazmi, ich použitie je podstatne iné a nie je kvôli tomu potrebné nijako rozširovať 

ontológiu. Nástroj v sebe obsahuje niekoľko regulárnych výrazov založených na znalosti 

jazyka (v tomto prípade angličtiny). 

Nástroj nevyhľadáva len inštancie známych konceptov, ale celé dvojice koncept / 

inštancia. V texte napríklad vyhľadáva postupnosť zodpovedajúcu pravidlu „the 

<INSTANCE> <CONCEPT>“. Pre konkrétne toto pravidlo by vyhovoval napríklad reťazec 

v texte „…the Danube river…“ alebo „…the Danube hotel…“.Podobných pravidiel existuje 

niekoľko. V prvom kroku teda nástroj vytvorí zoznam všetkých nájdených reťazcov 

vyhovujúcich takýmto pravidlám.  

Ďalším krokom je overiť si, či nájdená dvojica konceptu a inštancie je naozaj tým, čím 

by mala byť. K tomuto používajú autori nástroja Google™ API, cez ktoré dajú nájdený výraz 

„overiť“ cez Google™. Ak sa nájde nadkritické množstvo takéhoto reťazcu na internete, 

považuje sa tento za „správny“ a teda vhodný. Autori tento spôsob nazývajú samo-opisný 

web, nakoľko informácie potrebné pre poznámkovanie webových stránok získavajú priamo 

z webu. 

Týmto postupom je možné postupne napĺňať ontológiu. Samozrejme nástroj nemá 

100% úspešnosť a nie všetky nájdené koncepty sú správne, resp. nemusí nájsť na stránke 
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všetky koncepty, ktoré by možno mohol. Je to ale určite krok správnym smerom – aby boli 

stroje schopné poznámkovať stránky napísané človekom pre človeka. 

4.3.7 Magpie 

Nástroj Magpie [19], na rozdiel od predošlých dvoch, sa nesnaží nájsť nové inštancie 

konceptov, resp. prideliť inštanciu konceptu a ani vyhľadávať úplne nové koncepty. Jeho 

cieľom je vyhľadať v texte priamo iba inštancie (teda konkrétne pomenovania) konceptov 

zadanej ontológie a k týmto inštanciám ponúknuť dodatočné informácie alebo nejaké akcie, 

čo s nimi spraviť. Ďalším podstatným rozdielom je to, že tento nástroj je vyslovene určený pre 

koncového používateľa, pretože pod poznámkovaním sa tu rozumie zvýraznenie častí textu 

priamo v internetovom prehliadači. 

Na začiatku je potrebné nastaviť ontológiu, nad ktorou bude nástroj pracovať. Potom 

stačí už len načítať nejakú internetovú stránku. V nástrojovej lište prehliadača sa zobrazia 

navyše tlačidla identifikujúce základné koncepty ontológie (napríklad. Softvérové 

technológie, Softvérové aktivity, Iné softvérové výrazy apod.). Vybratím toho ktorého 

konceptu sa v texte zvýraznia rozoznané inštancie (napríklad slová ako: web, internet, 

koncept apod.), viď obrázok (Obr. 12). 

Podľa toho, o ktorý z konceptov sa jedná, je v kontextovom menu po kliknutí na 

vyznačenú inštanciu ponuka rozdielna. V každej ponuke je ale možnosť bližieho vysvetlenia 

pojmu – po kliknutí na túto voľbu je automaticky otvorené ďalšie okno prehliadača, ktoré 

načíta stránku zo servera s vysvetlením daného pojmu. Ak ale nájde Megpie na stránke meno 

niektorého z ľudí, ktorých ontológia obsahuje, vie poskytnú informácie o projektoch, na 

ktorých pracujú, s kým spolupracujú a podobne. Takisto je tu možnosť priamo sa odkázať na 

stránku ACM, kde sa vyhľadajú relevantné publikácie. 

 
Obr. 12 Ukážka poznámok Magpie v prehliadači Internet Explorer 

 Aj keď je práca s týmto nástrojom pomerne pohodlná a jednoduchá, všimol som si 

veľmi silné vyťaženie procesora pri browsovaní a takisto sa značne spomalilo načítavanie 

stránok. Toto bude pravdepodobne spôsobené tým, že stránka je pred zobrazením 
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prehľadávaná na výskyt všetkých relevantných údajov. Takisto má tento zásuvný modul do 

Internet Explorera problém v prípade, že nejaká časť textu je opoznámkovaná dvoma 

poznámkami naraz. V tom prípade sa čiastočne alebo aj úplne prekryjú (vidno len tú 

„vyššiu“), nie je možné sa dostať k funkciám tej „nižšej“ a po vypnutí toho typu poznámky, 

ktorá bola „vyššia“ z daného textu zmiznú obe poznámky, aj keď tá „nižšia“ poznámka by 

tam mala zostať. 

4.3.8 Iné nástroje 

Samozrejme okrem spomenutých nástrojov existuje veľké množstvo iných, určených pre 

rôzne platformy, s rôznymi prostrediami a rôzne použiteľné. Ako zástupcov menej typických 

(najmä z pohľadu programátora) by som uviedol dva nástroje spoločnosti Teknowledge, 

z ktorých jeden je určený pre prostredie textového editora Word a druhý pre Power Point 

z balíka Microsoft Office. Oba nástroje slúžia na tvorbu autorských poznámok, to znamená, že 

poznámky sú vkladané manuálne autorom textu. Oba nástroje je možné nájsť na stránke 

spoločnosti [44]. 

Celkom praktickým nástrojom pre autorské opoznámkovanie je takisto SMORE [41], 

ktorý je zároveň jednoduchým webovým editorom. Používateľ môže priamo v ňom tvoriť 

jednoduchú webovú stránku, alebo otvoriť už existujúcu stránku a v praktickom prostredí 

opoznámkovať jednotlivé časti stránky použitím ontológie, ktorú si predtým vytvoril (stiahol). 
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5 Návrh systému 

Cieľom výsledného nástroja tejto diplomovej práce je uľahčiť používateľovi orientáciu na 

internetovej stránke a pomôcť mu pochopiť jej obsah. Výsledkom práce je nástroj, ktorý 

umožňuje poznámkovať dokumenty na webe počas ich sprístupňovania. Jeho najdôležitejšou 

časťou sú algoritmy, ktoré vyhľadávajú v texte koncepty a inštancie konceptov z ontológií. 

V tejto kapitole si postupne predstavíme celý návrh systému od všeobecných 

požiadaviek, ktoré sú naň kladené až po opis konkrétnych algoritmov. 

5.1 Prípad použitia 

Erik študuje na chemicko-technologickej fakulte a takisto je fanúšikom počítačov a nových 

technológií. Potrebuje si pripraviť podklady pre referát do školy a preto sa rozhodol 

porozhliadnuť sa po internete a spraviť si hlbší prehľad o téme. Keďže podobnú činnosť 

nerobí prvýkrát, má už v prehliadači uložený pomerne rozsiahly zoznam stránok, ktoré sa 

zaoberajú chémiou ale okrem toho by rád našiel aj nejaké nové, na ktorých by potenciálne 

mohol nájsť ďalšie informácie bližšie k problematike referátu. 

Stránky, ktoré si pri hľadaní vhodného zdroja informácií prezerá, sú väčšinou pomerne 

rozsiahle a často preberajú problematiku zo širšia, alebo je na nich preberaných aj niekoľko 

tém naraz, pričom sa nezriedka prelínajú. Preto Erikovi niekedy zaberie oveľa viac času nájsť 

potrebnú časť na stránke ako samotné pochopenie resp. zapísanie myšlienky, ktorú 

potreboval. Niekedy sa mu stane, že hľadanú časť v spleti textu ani nenájde, resp. hľadať 

prestane, nakoľko sa mu nechce čítať rozsiahly jednoliaty text a tak to radšej vzdá a pokračuje 

ďalej na inej stránke. 

Nedávno však začal používať zásuvný modul v prehliadači, ktorý mu umožňuje 

podstatne rýchlejšiu a pohodlnejšiu navigáciu v rámci stránky, keď prehliadač automaticky 

zvýrazňuje niektoré časti textu, ktoré by mohli byť potenciálne zaujímavé. Erik sa teda 

rozhodne ho odskúšať. Vyhľadá si opis (ontológiu) problematiky organickej a anorganickej 

chémie, o ktorej píše referát, nastaví si prehliadač a rozsiahlejšie stránky si pozrie ešte raz. 

Teraz je vyhľadávanie oveľa jednoduchšie, pretože aj keď nie je zvýraznený úplne každý 

výraz, na prvý pohľad sa dá rozoznať v ktorej časti textu sa aká problematika vyskytuje. 

Nakoľko sú zvýraznené všetky kľúčové výrazy, Erik sa okamžite na stránke zorientuje 

a netrvá mu dlho, kým nájde to, čo potreboval. 

5.2 Požiadavky na systém 

Opoznámkovanie internetovej stránky by malo používateľovi v prvom rade pomôcť pri 

orientácii na stránke a prípadne k lepšiemu pochopeniu obsahu. Na druhej strane by systém 

mohol umožňovať aj spätnú väzbu – odozvu na to, či nájdené koncepty v texte boli 

opoznámkované správne alebo možnosť rozšíriť bázu znalostí napríklad tým, že používateľ 
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poskytne dodatočné informácie o niektorej inštancii nejakého konceptu. Na prípadoch 

použitia si ukážeme funkcionalitu oboch typov použitia. 

V nasledujúcom texte budú použité tri priority prípadov použitia. Tie majú význam 

jednak z pohľadu v akom poradí sa bude funkčnosť implementovať, ale aj z pohľadu 

architektúry, čo bude vysvetlené neskôr. 

5.2.1 Poznámkovanie pre používateľa 

Názov Opoznámkovanie stránky Priorita vysoká  

Opis Nástroj opoznámkuje stránku, ktorá je zobrazená v prehliadači 

Krok Činnosť Scenár 

1 Používateľ zadá adresu internetovej stránky do prehliadača 

 2 Prehliadač zobrazí obsah stránky obohatený o poznámky, 

pričom použije štandardné nastavenia 

 

Názov Zobrazenie podrobností poznámky Priorita vysoká  

Opis Používateľ si nechá zobraziť podrobné informácie o výraze, ktorý je na 

stránke opoznámkovaný 

Krok Činnosť Scenár 

1 V prehliadači je zobrazená opoznámkovaná stránka 

 2 Používateľ si vyberie poznámku, o ktorej sa chce dozvedieť 

viac informácií 

 3 Systém zobrazí dodatočné informácie o opoznámkovanej 

inštancii, ak sú takéto informácie k dispozícii 

 

Názov Vykonanie akcie nad poznámkou Priorita nízka  

Opis Používateľ vyvolá akciu nad poznámkou spojenú s daným typom 

poznámky 

Krok Činnosť Scenár 

1 V prehliadači je zobrazená opoznámkovaná stránka 

 2 Používateľ si vyberie poznámku, nad ktorou chce vykonať 

akciu a vyberie si zo zoznamu, ktorú akciu chce vykonať. 

 3 Systém vykoná vybranú akciu, ak poznámka takú akciu má 

definovanú. 

Poznámka Akcie budú definované v ontológii vo forme hyper-odkazu, ktorý sa má 

vykonať nad inštanciou daného konceptu. Napríklad v prípade konceptu 

email by takáto akcia mala tvar „mailto:{inštancia}“ 
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Názov Nastavenie pravidiel opoznámkovania Priorita stredná  

Opis Používateľ nastaví pomocou prehliadača, ktoré ontológie a ktorý server 

používať pre poznámkovanie stránok 

Krok Činnosť Scenár 

1 Používateľ si nechá zobraziť konfiguračné okno 

poznámkovania v prehliadači 

 2 Používateľ nastaví server, ktorý bude použitý na 

poznámkovanie. 

 3 Prehliadač načíta zo servera zoznam dostupných ontológii 

 4 Používateľ si vyberie, ktoré ontológie chce používať pre 

poznámkovanie. 

 

Názov Opoznámkovanie stránky (2) Priorita stredná  

Opis Nástroj opoznámkuje stránku, ktorá je načitavaná do prehliadača, pričom 

zohľadní preferencie používateľa 

Krok Činnosť Scenár 

1 Používateľ zadá adresu internetovej stránky do prehliadača 

 2 Prehliadač zobrazí obsah stránky obohatený o poznámky, 

pričom použije preferencie používateľa. 

 

Názov Zmena zobrazených poznámok Priorita nízka  

Opis Používateľ po načítaní a opoznámkovaní stránky zmení štýl (vzhľad) 

poznámok a/alebo vypne/zapne zobrazovanie niektorých poznámok 

Krok Činnosť Scenár 

1 V prehliadači je zobrazená opoznámkovaná stránka 

 2 Používateľ môže zapínať a vypínať zobrazenie poznámok 

osobitne podľa ontológii použitých pri poznámkovaní. 

 3 Používateľ môže meniť vzhľad poznámok (napr. ich farbu) 

 



Opoznámkovanie web stránok počas sprístupňovania Diplomová práca  

 36 

5.2.2 Poznámkovanie používateľom 

Názov Potvrdenie správnosti poznámky Priorita stredná 

Opis Používateľ potvrdí správnosť opoznamkovania inštancie konceptu 

Krok Činnosť Scenár 

1 V prehliadači je zobrazená opoznámkovaná stránka 

 2 Používateľ nájde takú inštanciu, ktorú vyhľadal poznámkovací 

algoritmus (tzn. inštancia sa nenachádza priamo v ontológii) 

a potvrdí správne označenie príslušnosti inštancie do konceptu 

 3 Systém pridá do ontológie inštanciu daného konceptu 

 4 Používateľ môže rovno pokračovať ďalším prípadom použitia 

(Pridanie komentára poznámke) 

 

Názov Pridanie komentára poznámke Priorita nízka 

Opis Používateľ pridá nájdenej poznámke (teda konkrétnej inštancii) 

komentár s nejakým bližším popisom alebo vysvetlením 

Krok Činnosť Scenár 

1 V prehliadači je zobrazená opoznámkovaná stránka 

 2 Používateľ označí niektorú z nájdených poznámok 

 3 Používateľ vypíše text (komentár) bližšie opisujúci alebo 

vysvetľujúci danú inštanciu 

 4 Následne sa zabezpečí zapísanie komentára do ontológie 

k danej inštancii 

 

Názov Označenie poznámky za neplatnú Priorita nízka 

Opis Používateľ nájde zle určenú poznámku a označí ju 

Krok Činnosť Scenár 

1 V prehliadači je zobrazená opoznámkovaná stránka 

 2 Používateľ zistí, že niektorá inštancia je zle opoznámkovaná 

 3 Používateľ v prehliadači vyznačí takúto inštanciu a zvolí 

funkciu jej označenia za nesprávnu 

 4 Systém poznačí určenie inštancie za nesprávne 

5.3 Ďalšie požiadavky 

Dve základné požiadavky na systém vychádzajú priamo zo zadania. Prvou z nich je, aby 

poznámkovanie dokumentov z webu bolo robené on-line, čiže dokumenty sa majú 

poznámkovať až počas sprístupňovania stránky a nie predpripravovať. Druhou takouto 
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požiadavkou je použitie vytvoreného systému s niektorým z bežných prehliadačov, resp. 

s akýmkoľvek prehliadačom. 

Systém by mal byť postavený na nejakých odskúšaných a štandardizovaných základoch, 

napríklad tým, že sa použijú už hotové overené riešenia ukladania ontológií a nebude sa od 

znova „objavovať koleso“. To platí tak pre vnútornú biznis logiku programu ako aj pre 

prezentačnú vrstvu (spojenie s prehliadačom). 

Z pohľadu používateľa by bolo vhodné, ak by nakonfigurovanie a používanie systému 

nebolo príliš náročné a zdĺhavé a pokiaľ možno, aby nevybočovalo príliš z používania 

a konfigurovania iných programov, na ktoré je bežný používateľ zvyknutý. 

V neposlednom rade je to aj schopnosť systému poznámkovať v reálnom čase 

a nezaťažovať príliš koncový počítač. Pre používateľa je neprijateľné, ak by poznámkovanie 

trvalo neúmerne dlho, resp. ak by sa prezeranie stránok stalo nepohodlné, pretože by bol 

počítač preťažený. 

5.4 Návrh riešenia poznámkovacieho systému 

Ako bolo povedané, chceme čo najviac odbremeniť počítač koncového používateľa, ale 

napriek tomu potrebujeme výpočtový výkon pri poznámkovaní. Aj to je jeden z dôvodov 

prečo by systém mal byť postavený ako klient – server architektúra. Serverom bude aplikácia, 

ktorá vykonáva samotné opoznámkovanie a klientom bude nejaký tenký program, resp. bežný 

prehliadač (rozšírený o zásuvný modul). Server by svoju funkčnosť sprístupňoval cez 

niektorý z bežných protokolov používaných na internete, čo by so sebou prinieslo výhodu 

jednoduchého implementovania viacerých typov klientskych programov na rôznych 

platformách. Serverovská časť by vykonávala vlastne celú prácu. Analyzovala by predložený 

dokument a podľa ontológie by realizovala opoznámkovanie. Klient by len zobrazoval 

výsledok. 

Čo sa týka klientskej časti, tu sa javí ako dobrá voľba vytvoriť zásuvný modul pre 

internetový prehliadač, čo je podstatne jednoduchšie ako programovať celú aplikáciu na 

zobrazovanie webového obsahu. Takýto modul by sa po načítaní stránky napojil na 

poznámkovací server (podľa voľby používateľa) a nechal by si opoznámkovať dokument. 

Potom by poznámky vhodným spôsobom vyznačil v dokumente. Okrem prehliadača by 

mohla existovať aj webová aplikácie (webová stránka), ktorá by dokázala priamo zobraziť 

požadovanú inú stránku opoznámkovanú poznámkovacím serverom podľa voľby, podobne 

ako existuje takáto stránka k projektu Annotea. Týmto by sa zabezpečila podpora všetkých 

možných (vrátane ešte neexistujúcich) platforiem. 

Ďalšou otázkou je, cez aký konkrétny protokol by mala serverovská služba 

komunikovať a či vkladať poznámky priamo do dokumentu alebo ich poskytovať osobitne. 

Vhodné je použiť už niečo existujúce ako je napríklad spôsob komunikácie v projekte 

Annotea. Tým by sme získali hneď niekoľko výhod. V prvej fáze by serverová časť prijímala 

rovnaké požiadavky ako severy projektu Annotea a na ne by dávala aj rovnaké odpovede (v 
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kapitole prípadov použitia sú tieto prípady označené vysokou prioritou). Vďaka tomu by bolo 

možné začať aplikáciu používať okamžite po naprogramovaní tejto prvej časti, pretože 

k zobrazovaniu výsledkov by sa dali použiť už hotové nástroje k projektu Annotea.  

Použitie takéhoto poznámkovania so sebou prináša ešte jednu výhodu. Pri tejto 

komunikácií je použité poznámkovanie, ktoré nie je vložené do samotného dokumentu ale 

prenášané zvlášť. Pri off-line poznámkovaní by bol tento fakt veľmi dôležitý, pretože 

s opoznámkovanými dokumentmi sa ďalej pracuje. A aj keď poznámkovanie do vnútra 

dokumentu môže byť na prvý pohľad ľahšie, problém nastáva pri potrebe úpravy už 

poznámkovaných dokumentov, alebo takisto pri potrebe mať niekoľko verzií poznámkovania 

(napríklad pre viacerých používateľov). Pri on-line poznámkovaní toto síce nie je také 

dôležité, ale aj tu to môže veľmi napomôcť budúcemu rozširovaniu smerom ku cachovaniu 

poznámok, teda rozširovaniu smerom k off-line poznámkovaniu.  

Použitie opoznámkovania mimo poznámkovaného dokumentu (ako je v projekte 

Annotea) má ešte jednu výhodu pre koncového používateľa – dokument môže byť načítaný 

do prehliadača a poznámky budú doplnené hneď, ako budú prichádzať zo servera. V prípade 

vkladaných poznámok by sme vždy museli najprv čakať na odpoveď servera a až potom by 

sme mohli stránku prezentovať používateľovi. Toto by mohlo najmä v prípade vyťaženia 

servera alebo pomalej linky pôsobiť dosť rušivo. 

V druhom kroku implementácie projektu by bol vytvorený nový zásuvný modul pre 

internetový prehliadač, ktorý by bol schopný komunikovať so serverom a zobrazovať 

výsledky opoznámkovania. Takto by sme získali modul, ktorý sa dá použiť aj mimo tohto 

projektu, pretože sa ním dajú sprístupňovať poznámky projektu Annotea. V tomto module by 

som uprednostnil iný štýl zobrazovania ako používajú všetky mnou odskúšané nástroje pre 

zobrazovanie Annotea poznámok, pretože ich spôsob (vloženie ikony na každé miesto, kde je 

poznámka) sa mi zdá príliš zasahujúci do rozloženia stránky a opticky pôsobí často rušivo.. 

Výhodnejšia by bola menej intruzívna metóda. Napríklad slová alebo odseky, ktorých sa 

poznámka týka, by boli len farebne odlíšené. 

Tretím krokom by bolo rozšírenie serverovej časti o nové funkcie, aby bolo možné 

zohľadniť preferencie používateľa (tzn. server musí byť schopný akceptovať viac vstupov ako 

len dopyt na opoznámkovanie) a takisto aby sa dalo robiť poloautomatické poznámkovanie, 

kedy spolupracuje aj používateľ. Ten by mohol označovať zle opoznámkované časti 

dokumentu alebo potvrdiť správne rozoznané časti.. Primerane k tomu by samozrejme bolo 

potrebné upravovať aj modul v prehliadači, aby túto funkčnosť vedel sprístupniť. Táto 

funkčnosť je v prípadoch použitia označená strednou prioritou.  

V tejto fáze projektu, keď bude dodávaná nová funkčnosť, by sa ale nemalo meniť nič 

na funkčnosti z kroku 1, a teda server by mal byť stále schopný komunikovať s klientskymi 

programami projektu Annotea a klient by mal byť schopný zobrazovať poznámky zo serverov 

Annotea. 
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Vhodnou dodatočnou funkciou vlastného zásuvného modulu v prehliadači je kontrola, 

či sa poznámka dodaná zo servera naozaj vzťahuje na aktuálnu stránku. Existujú totiž prípady, 

kedy by mohli zo servera prísť nesprávne poznámky. Toto nastane najmä vtedy, ak sa 

pohybujeme na stránkach, ktoré vyžadujú prihlásenie, zobrazujú iný obsah pre počítače 

s rozdielnymi IP adresami, alebo sa nachádzajú na lokálnej sieti alebo lokálnom disku. 

V takom prípade totiž poznámkovací server „nevidí“ na stránke to isté, čo používateľ, a teda 

opoznámkuje niečo iné, resp. stránku sa mu nepodarí ani prečítať. 
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6 Pannda – poznámkovanie počas sprístupňovania 

V rámci vypracovania tejto práce bol navrhnutý a čiastočne implementovaný produkt 

Pannda
23, ktorý vychádza z popísaných vlastnosti. V tejto kapitole si opíšeme jeho celkovú 

architektúru a podrobnejšie všetky dôležité časti.  

6.1  Architektúra systému 

Základný princíp systému je postavený na rovnakej architektúre, aká je použitá v už 

spomínanom projekte Annotea [6] a pre komunikáciu je použité to isté rozhranie. Pri 

poznámkovaní stránky prehliadač používateľa najprv stiahne stránku a v zapätí si vyžiada od 

poznámkovacieho servera poznámky. Tento proces vidíme na obrázku (Obr. 13) vyznačený 

čiernymi (tmavšími) šípkami a konkrétne možnosti využitia sú opísané v kapitole prípadov 

použitia, pričom tieto prípady v nej majú vysokú prioritu. 

Použitím rovnakej architektúry a zachovaním komunikačného protokolu zo systému 

Annotea dostáva navrhovaný produkt Pannda jednu podstatnú výhodu – je možné ho použiť 

s už existujúcimi klientskymi riešeniami bez potreby programovať vlastný zásuvný modul 

k internetovým prehliadačom.  

 
Obr. 13 Základná architektúra systému 

Aby bolo možné používať výstup Pannda systému aj v iných prípadoch ako pre 

zobrazenie informácií koncovému používateľovi, rozširuje systém používaný Annotea 
                                                
23 Pannda – Page Annotation During Accessing (http://pannda.atrip.sk) 
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protokol o nové časti, ktoré poskytujú podrobnejšie informácie o nájdených poznámkach. 

Toto je robené hlavne s ohľadom na to, ak by chcel niekto použiť Pannda server ako zdroj 

informácií, ktoré sa budú ďalej spracovávať. Takisto by bolo možné jednoducho použiť len 

poznámkovacie jadro Pannda systému v inej aplikácii ako knižnicu. V týchto rozšíreniach 

výstupu ide najmä o identifikáciu (URI) nájdeného konceptu a inštancie. Ďalej pribudla 

možnosť opoznámkovať priamo nejaký textový vstup, teda nie je nutné, aby sa dokument 

sťahoval z externého web serveru. Rozšírenie je ale plne spätne kompatibilné a tak budú tieto 

údaje pôvodnými Annotea klientmi ignorované a nijak neovplyvňujú ich funkčnosť. 

Podľa návrhu systém po kompletnej implementácii dokázať viac ako len poskytovať 

poznámky – je v ňom možné nastaviť preferencie používateľa, dodávať komentáre 

k poznámkam a ohlásiť zle resp. správne označenú poznámku. Na to je použitie vlastného 

zásuvného modulu pre prehliadač už nutné a takisto je potrebné ďalej rozšíriť existujúce 

možnosti protokolu používaného v projekte Annotea, keďže tento s takýmito funkciami 

neráta. Táto časť funkcionality je v obrázku vyznačená modrými (svetlejšími) šípkami 

a funkcie tomu zodpovedajúce sú v kapitole prípadov použitia označené strednou a nízkou 

prioritou. 

6.2 Server  

Ako z architektúry systému vidno, Pannda je typická klient-server aplikácia a skladá sa z 

dvoch komponentov. Tým hlavným je poznámkovací server a druhým zásuvný modul do 

prehliadača. 

Nakoľko základná, a zároveň najdôležitejšia, časť funkcionality systému – 

poznámkovanie – bude dostupná aj cez už existujúce implementácie klientskej časti 

z projektu Annotea, hlavnou úlohou je navrhnúť a implementovať poznámkovací server. Ten 

svoje rozhranie vystavuje do internetu cez štandardný HTTP protokol. V prípade, že by bol 

server sfunkčnený na porte 80, nemal by byť problém používať službe servera kdekoľvek, kde 

funguje aj bežný web bez ohľadu na nastavenie firewallu (predpokladáme bežne používane 

nastavenia). 

Pre implementáciu servera boli uvažované dve v komerčnej sfére populárne platformy. 

Prvou je ASP.NET v spojení s jazykom C#, pričom by aplikácia bežala na IIS24 serveri 

a druhou je použitie Javy25 v Apache Tomcat26 kontajneri. Nakoniec padlo rozhodnutie na 

druhú možnosť, teda Javu. Pre toto rozhodnutie existujú dva veľmi dôležité dôvody. Java je 

otvorená technológia a je možné pod ňou vyvíjať legálne bezplatne, čo značne zvyšuje 

potenciál ďalšieho rozvoju tohto projektu. Okrem toho existuje šanca zapojiť navrhovaný 

                                                
24 Internet Information Services – riešenie web serveru od spoločnosti Microsoft 
25 http://java.sun.com/  
26 http://tomcat.apache.org/  
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systém do projektu NAZOU [23], resp. použiť v navrhovanom systéme nástroje z tohto 

projektu, ktorý je navrhovaný v prostredí Java/Tomcat. 

6.2.1 Architektúra servera 

Ako bolo povedané už v návrhu systému, serverovská časť obsahuje dva základné bloky 

činností. Prvým je sprístupnenie funkcionality pre poznámkovanie stránok, druhým je 

interakcia s ontológiami – najmä jej rozširovanie o nové dáta. Prvá časť je na obrázku 

architektúry (Obr. 14) systému znázornená najmä v hornej polovici a druhá v dolnej, pričom 

úložisko ontológii využívajú obe časti servera. Postupne si v tejto kapitole opíšeme všetky 

časti servera. 

 
Obr. 14 Architektúra servera 

6.2.2 Príprava dokumentu – HTML parser 

Od používateľa (resp. klientskej časti, ktorú predstavuje internetový prehliadač) príde na 

server požiadavka, ktorá obsahuje internetovú adresu a ako odpoveď sa očakávajú poznámky. 

Prvé, čo je potrebné vykonať, je teda načítanie stránky a konverzia do formátu vhodného pre 

ďalšie spracovanie. Súčasťou príkazu môžu byť aj informácie o preferenciách používateľa v 

podobe zoznamu ontológii, ktoré chce pri poznámkovaní použiť. Tieto dáta modul prípravy 

dokumentu nijak nespracováva, ale ich len prepošle ďalej pre poznámkovanie. 
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Keďže požiadavka klienta spočíva typicky len v adrese dokumentu, server si musí tento 

dokument sám stiahnuť. Následne ho treba spracovať do textu, ktorý sa bude ďalej spracúvať. 

Tu ale potrebujeme iný parser, ako sa bežne v podobných projektoch používa. V princípe 

máme na tento parser dve požiadavky. Dokument (HTML stránku) treba skonvertovať na 

jednoduchý text, navyše ale je nutné sledovať presné umiestnenie jednotlivých častí 

dokumentu tak, aby sme neskôr vedeli spätne určiť kde sa text v pôvodnom dokumente 

nachádzal. Toto je najdôležitejšia požiadavka k tomu, aby sme vedeli zabezpečiť vytvorenie 

poznámok vo formáte potrebnom pre klientsku časť. Preto od parsera potrebujeme, aby si 

vytvoril mapovanie umiestnenia v novom (spracovanom) texte na umiestnenie v pôvodnom 

dokumente. Táto mapa je ale potrebná až v poslednom kroku, kde sa spájajú pripravené 

poznámky s pozíciou v dokumente, aby sa zobrazili na správnom mieste. Čo sa týka prípravy 

na poznámkovanie, výstupom parsera je najmä čistý text. 

Nevýhodou takéhoto prístupu je strata niektorých informácii z pôvodného dokumentu, 

ktoré mohli stáť za to, aby sme o nich vedeli. Aj keď sa všeobecne hovorí, že HTML 

dokument je v prvom rade o formátovaní textu pre čitateľa, často obsahuje ďalšie informácie, 

ktoré by mohli pomôcť aj strojovému spracovaniu. Napriek tomu, že veľká časť web stránok 

je stále formátovaných tabuľkami (čo je všeobecne považované za zlý prístup, napriek tomu 

stále dosť rozšírený), ktoré skôr prácu poznámkovania budú sťažovať, stále viac autorov na 

internete začína prenechávať formátovanie vzhľadu v čo najväčšej miere na kaskádové 

štýly27. Tento prístup jednak zlepšuje čitateľnosť stránky vo svojom „čistom“ tvare (bez 

formátovania), ale okrem toho môže „nechtiac“ poskytnúť informácie, ktoré možno budeme 

vedieť spracovať. 

Často sa stáva (a malo by to byť dobrým zvykom), že keď autor formátuje stránku 

kaskádovými štýlmi, triedy v týchto štýloch pomenúva „rozumne“. Napríklad ak je na stránke 

s publikáciami vždy pri knihe uvedený autor, často býva zvýraznený ináč ako zvyšok textu. 

To by mohlo v ideálnom prípade v texte dokumentu vyzerať tak, že meno autora je 

ohraničené HTML značkami, ktoré budú mať definovanú triedu Autor. Takisto môžu byť 

takýmto spôsobom označené dátumy, koordináty, cena, emaily, adresy apod. Samozrejme 

podmienkou, aby sme vedeli z tohto ťažiť, je, aby autor stránky naozaj použil štýly a aby ich 

pomenoval „rozumne“. Ak ale parser z dokumentu extrahuje iba samotný text stránky, 

dobrovoľne sa takejto prípadnej informácie vzdávame. 

Z vyššie spomenutých dôvodov je potrebné hľadať spôsob, ako dodatočné informácie 

nestratiť. Je potrebné vytvoriť parser tak, aby tieto informácie nejakým spôsobom zapracoval 

do svojho výstupu. Jednou možnosťou by bolo pridanie dodatočného textu na koniec 

dokumentu, ktorý by bol v tvare, ktorý by vyhovoval algoritmom hľadajúcim triedy. 

Druhou možnosťou je vytvoriť tretí výstup parsera (okrem textovej formy dokumentu a 

tabuľky mapujúcej novú pozíciu v dokumente do pozície v starom dokumente). Ten by 

                                                
27 http://www.w3.org/Style/CSS/  
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obsahoval mená tried získaných z dokumentu a pozíciu týchto tried v dokumente. Tieto mená 

tried by sa v procese poznámkovania ďalej spracovávali. A toto je práve metóda, ktorá je 

v systéme Pannda použitá. 

K parseru je ešte dôležité podotknúť jednu vec. Mnoho projektov, ktoré majú za cieľ 

poznámkovať stránky, resp. z nich vyťažiť nejaké potrebné dáta, sa zapodievajú spôsobmi, 

ako zo stránky odstrániť nežiaduce časti. Takýmito časťami sú najmä rôzne reklamy a menu, 

ktoré nie len že často nemajú nič s hlavným obsahom stránky, ale môžu byť kontra 

produktívne pre niektoré algoritmy. Nás táto problematika vôbec nemusí zaujímať a parser 

nie je potrebné tomuto nijak prispôsobovať. Naším cieľom je totiž opoznámkovať stránku pre 

používateľa. Čo znamená, že vôbec nezáleží na tom, či sa opoznámkovala nejaká časť 

v reklame alebo v menu, pretože z poznámok nič ďalej neodvodzujeme – neutvárame si 

žiadny celistvý obraz o stránke, ktorý by týmito poznámkami mohol byť narušený. Práve 

naopak! Používateľ možno ocení fakt, že objekty jeho záujmu boli vyhľadané naozaj všade. 

Pôvodný Annotea protokol bol v Pannda projekte rozšírený a navyše je možné 

poznámkovať aj priamo zadaný text, bez potreby sťahovania dokumentu z iného servera. 

V takom prípade sa predpokladá, že vstup je „čistý“ text (nie html dokument) a parsovanie sa 

vynecháva. 

Pri experimentoch s Pannda serverom sa vyskytol problém s niektorými web servermi, 

ktoré odmietali poslať vyžiadanú stránku. Ich vnútorná politika bola nastavená tak, aby 

neposkytovali obsah rôznym robotom na internete (napríklad stránka www.wikipedia.org). 

Preto bol parser rozšírený tak, aby posielal správne hlavičky a tváril sa ako prehliadač. 

Nakoľko parser dokáže spracovať len HTML dokument a čistý text, overuje si aj hlavičky 

odpovede z web servera a nebude akceptovať poznámkovanie iných typov zdrojov. 

6.2.3 Poznámkovanie 

Jadrom systému je poznámkovanie textu (predspracovaného dokumentu). Ako vidno 

z architektúry, toto bude prebiehať v štyroch krokoch: 

• Zahrnutie preferencií používateľa 

• Vyhľadanie inštancií a konceptov v texte 

• Obohatenie poznámok 

• Odstránenie duplicít 

Zahrnutie preferencií používateľa 

V prípade, že dopyt používateľa obsahoval zoznam ontológii, ktoré sa majú pri poznámkovaní 

použiť, tieto boli z prvého bloku servera (Príprava dokumentu) posunuté ďalej do bloku 

poznámkovania. Tu sa na základe zoznamu pripravia dáta len z  ontológií, ktoré chce 

používateľ zapojiť do procesu poznámokovania. 
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Poznámkovanie v texte 

Poznámkovanie v texte je zložené z dvoch samostatných krokov. V jednom sa vyhľadávajú 

konkrétne inštancie v texte, ktoré sa nachádzajú aj v niektorej z použitých ontológií. 

V druhom kroku sa vyhľadávajú koncepty v texte. Cieľom druhého kroku je zistiť, či nejaké 

slová v texte nepatria do niektorého z konceptov, a teda či nie sú inštanciou niektorého 

konceptu. 

Presný postup poznamkovania je opísaný v samostatnej kapitole Poznámkovanie. 

Obohatenie poznámok 

Po rozoznávaní poznámok je toto najdôležitejšia časť projektu. Pretože hlavým cieľom 

projektu je poskytnúť používateľovi dodatočné informácie, ktoré spríjemnia resp. zlepšia 

orientáciu na stránke a porozumeniu problematiky preberanej v texte. Za týmto účelom 

potrebujeme rozhodnúť, čo bude v poznámke napísané.  

Tejto problematike sú venované dve podkapitoly v samostatnej kapitole 

Poznámkovanie. 

Odstránenie duplicít 

Pod duplicitou rozumieme stav, keď jedno slovo je viackrát označené ako príslušník toho 

istého konceptu. Toto môže nastať v systéme vďaka tomu, že poznámky sú vyhľadávané 

niekoľkými algoritmami nezávisle na sebe, a preto sa môže vyskytnúť situácia keď jedno 

slovo bude nájdené viackrát pre ten istý koncept.  

Takisto existujú aj čiastočné prekrytia toho istého konceptu. Napríklad ak algoritmus 

vyhľadávania konceptov označí text Dunaj za inštanciu konceptu rieka, ale algoritmus 

vyhľadávajúci konkrétne inštancie z ontológie nájde na tom istom mieste text rieka Dunaj. 

Toto ale nastane aj z podstaty prirodzených jazykov. Ak bude v texte spojenie Stredná 

Európa, nájdeme v texte aj inštanciu Stredná Európa aj Európa. Alebo v anglickom texte 

Slovak republic bude odhalené aj pomenovanie krajiny aj jazyka (keďže Slovak je v angličtine 

aj označenie slovenského jazyka). 

Za duplicitu ale nie je považované to, ak na jednom mieste (resp. s nejakým čiastočným 

prekrytím) vznikne viacero poznámok patriacich do rozdielných konceptov. Jedno slovo 

totižto môže patriť aj do viacerých konceptov. Napríklad Nitra môže byť zahrnutá v koncepte 

rieka ale aj mesto. To, ako sa takéto duplicitné označenie jedného miesta bude prezentovať 

používateľovi je záležitosť implementácie klientskej časti. Tak použitý protokol Annotea ako 

aj existujúce klientské aplikácie, ktoré boli analyzované v predošlých kapitolách, takéto niečo 

zvládnuť vedia. 

Algoritmus navrhnutý a implementovaný v projekte Pannda funguje tak, že sa postupne 

prechádzajú všetky nájdené poznámky zoradené v poradí, v ktorom sa v texte vyskytujú 

a v prípade, že nastane (čiastočné) prekrytie z inou poznámkou, rozhoduje sa čo s nimi. 
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V prípade, že poznámky opisujú rozdielne koncepty alebo rôzne inštancie toho istého 

konceptu, sú obe ponechané. Pod inštanciou rozumieme prípad, keď bola nájdená konkrétna 

inštancia v ontológiách. Nie keď označíme časť textu za (zatiaľ neznámu) inštanciu nejakého 

konceptu. 

Za prekrytie poznámok, ktoré je potrebné nejako riešiť, je teda považovaný stav, keď sa 

prekrývajú poznámky bez konkrétnych inštancií (teda keď sa Pannda o texte len domnieva, že 

to je inštancia nejakej triedy) alebo keď sa prekrýva poznámka bez konkrétnej inštancie 

s takou, ktorá ju má. V oboch prípadoch sa postupuje rovnako. Poznámky sa zlúčia do jednej, 

pričom umiestnenie poznámky v texte sa zmení na zjednotenie oboch umiestnení. To isté sa 

spraví aj s dodatočnými informáciami v poznámke (obohatením poznámky) – teda výsledná 

poznámka obsahuje zjednotenie dodatočných informácií oboch poznámok. 

6.2.4 Annotea rozhranie 

Posledným krokom pred odoslaním vytvorených poznámok používateľovi je ich konverzia do 

správneho formátu. Tento krok zahŕňa dve veci. Najprv je potrebné „preložiť“ koordináty 

nájdených poznámok na pozíciu v texte pôvodného dokumentu stiahnutého z webu. Na tento 

účel bola vytvorená parserom tabuľka mapovania pozícii v parsovanom texte na pozície 

v pôvodnom texte.  

Druhým krokom, keď už vieme, kde sa majú poznámky naozaj nachádzať, je 

skonvertovanie týchto koordinátov do formátu používaného v Annotea protokole, teda do 

jazyka XPointer. Takto upravené poznámky už môžeme poslať ako odpoveď pre klientskú 

aplikáciu. Výstupom je RDF/XML dokument odoslaný klientskej aplikácii. 

Annotea rozhranie plní v Pannda systéme ešte jednu funkciu. Tou je dočasné ukladanie 

(cachovanie) nájdených poznámok do databázy. Toto je nutné najmä kvôli tomu, ako funguje 

Annotea protokol. V ňom sú klientovi odosielané len informácie o poznámkach – kde sa aký 

typ poznámky nachádza, no neposielajú sa samotné tela poznámok. Tie sa klientovi dodajú až 

po výslovnej žiadosti o telo konkrétnej poznámky. Z tohto dôvodu je nutné poznámky 

dočasne ukladať na strane servera, aby sa na dopyt o telo poznámky dalo odpovedať. 

Poznámky sú na serveri ukladané po dobu 15 min. Ak si používateľ vyžiada telo poznámky, 

ktorá sa už v dočasnej pamäti nenachádza, namiesto jej tela dostane správu vysvetľujúcu, že 

poznámka bola už odstránená a je potrebné stránku v prehliadači obnoviť. Vtedy bude 

poznámka vytvorená a uložená ešte raz a klient si môže vyžiadať jej telo. 

6.2.5 Interaktívne funkcie 

Druhou časťou servera, do značnej miery nezávislej od automatického poznámkovania 

opísaného v predošlej kapitole, sú tzv. interaktívne funkcie. Pre prístup k tejto časti servera, 

na rozdiel od automatického poznámkovania, je potrebné používať klientske aplikácie 

naprogramované špeciálne pre tento projekt. Táto časť servera totiž už nepoužíva originálne 

rozhranie projektu Annotea, ale definuje nové funkcie. 
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Práca s týmito funkciami bola popísaná v kapitole prípadov použitia. V nasledujúcich 

kapitolách si bližšie opíšeme jednotlivé časti.  

Zoznam prístupných ontológií 

Jednoduchá funkcia, ktorá na otázku klienta o dostupných ontológiách pošle ich zoznam. 

Klient takýto zoznam potrebuje kvôli nastaveniam preferencií používateľa, ktorý si môže 

vybrať ontológie, ktoré chce používať pri poznámkovaní. Následne môže klient posielať 

rozšírené dopyty na poznámkovanie serveru, kde špecifikuje, ktoré ontológie majú byť 

použité. 

Potvrdenie inštancie / pridanie komentára 

Potvrdenie inštancie znamená, že používateľ (čitateľ opoznámkovanej stránky) potvrdzuje, že 

niektorá inštancia opoznámkovaná na stránke je opoznámkovaná správne. To znamená, že 

server určil správne jej príslušnosť do konceptu a preto môže byť táto inštancia zaradená do 

ontológie. 

Aj keď pridanie komentára k nejakej inštancii je na prvý pohľad iná funkcia ako 

potvrdenie správnosti inštancie, v systéme Pannda sú tieto funkcie spojené. Je možné len 

pridávať komentár k inštancii (ktorá v texte ale musí byť označená – to znamená, že je známa 

jej príslušnosť ku konceptu). Ak v ontológii ešte nebude daná inštancia existovať, tak sa 

najprv vytvorí a následne sa ku nej priradí komentár. 

Toto zviazanie dvoch rozdielnych funkcií existuje kvôli tomu, že nemá význam 

pridávať do ontológie inštanciu, o ktorej nič nevieme. Pretože ak bola v texte už raz 

rozoznaná a zvýraznená, určite bude rozoznaná aj nabudúce. Fakt, že sa nachádza v ontológii 

na tom nič nezmení. Pridaním „prázdnej“ inštancie preto nič nedocielime. 

Nesprávne určená inštancia 

Táto funkcia má v prípadoch použitia nízku prioritu, pretože slúži len na zber štatistických 

údajov, ktoré by mohli potenciálne pomôcť pri zdokonaľovaní systému. Nemá žiadny reálny 

vplyv na fungovanie systému. 

Ak používateľ zistí, že niektorá časť textu je na označená zle, môže túto skutočnosť 

nahlásiť serveru. Ten si poznačí, o aký text sa jednalo a ktorým algoritmom bola táto 

poznámka vytvorená. Tým postupne vznikne štatistika neúspešnosti jednotlivých algoritmov 

a vytvorí sa možnosť pre ďalšie zdokonaľovanie systému. 

Nástroje na analýzu a tvorbu štatistík z takto získaných dát nie sú súčasťou tohto 

projektu. 

6.3 Klient 

Klientska časť navrhovaného systému je realizovaná ako zásuvný modul pre internetový 

prehliadač. Keďže serverovská časť implementovaného systému Pannda používa existujúce 
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rozhranie projektu Annotea, je možné poznámkovanie používať s ľubovoľným z existujúcich 

klientov28.  

Počas programovania testovania poznámkovania Pannda serveru som používal zásuvný 

modul Annozilla [5]. Na obrázku (Obr. 15) je ukážka prezerania poznámok. V tomto prípade 

je aktivované tak zobrazenie poznámok v ľavej lište prehliadača ako aj samostatné okno. 

Typicky používateľ samozrejme použije len jedno z týchto riešení. V ľavej lište v hornej 

polovici sa nachádza zoznam všetkých poznámok na stránke a v dolnej polovici text aktuálne 

zaškrtnutej poznámky. 

Druhou možnosťou, ako sa dostať k poznámke, je kliknúť na miesto v stránke, kde je 

poznámka zvýraznená. V prípade zásuvného modulu Annozilla je toto zvýraznenie 

realizované pridaním ikony pred miesto, ktorého sa poznámka týka. 

 
Obr. 15 Ukážka zásuvného modulu Annozilla v spojení s Pannda serverom 

Napriek tomu, že vytvorenie ďalšieho klienta nie je pre overenie funkčnosti 

poznámkovania potrebná, rozhodol som sa implementovať vlastný zásuvný modul ako 

klientskú časť. K tomuto ma viedlo niekoľko dôvodov. Aby bolo možné pohodlne používať 

rozšírená funkcie servera a aj kvôli vhodnejšiemu zobrazovaniu poznámok na stránke. Ale asi 

najpodstatnejšou motiváciou bolo zistenie, že Annozilla modul sa správa často veľmi 

nedeterministicky. Je prakticky pravidlom, že pri rozsiahlejšej stránke alebo väčšom 

množstve poznámok na stránke sú poznámky zobrazované na zlých miestach. Ich posun býva 

                                                
28 Zoznam klientov je dostupný na stránke Annotea projektu http://www.w3.org/2001/Annotea/ 
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dokonca po každom načítaní stránky iný, aj keď RDF dokument s poznámkami, ktorý je 

modulu dodávaný, je vždy ten istý. 

Ďalším problémom pôvodného Annozilla klienta je aj fakt, že pri posielaní požiadaviek 

na server odstráni z adresy navštívenej stránky všetky GET parametre (časť napísanú za 

adresou dokumentu oddelenú otáznikom od samotného mena dokumentu). Nie je celkom 

jasné, čo tým autori sledovali, výsledok je ale taký, že v nezanedbateľnom množstve prípadov 

to spôsobuje nefunkčnosť celého systému, keďže poznámkovací Pannda server sa nemá šancu 

dostať k zneniu dokumentu, ktorý by mal opoznámkovať, lebo nepozná jeho presné 

umiestnenie na serveri (dynamicky vytvárané stránky, ktorých je na internete obrovské 

množstvo, používajú často práve GET parametre na špecifikovanie obsahu, ktorý sa 

zobrazuje). 

Klient je implementovaný ako modul pre prehliadač Mozilla FireFox29. Tento 

prehliadač je najobľúbenejší a najpoužívanejší multiplatformový prehliadač vôbec. Navyše 

zásuvné moduly tohto prehliadača typicky fungujú aj v ďalších prehliadačoch Mozilly 

(napríklad aj na platforme Apple Macintosh). Preto uprednostnenie FireFoxu prinesie 

obrovskú výhodu v podobe možnosti používať Pannda systém na naozaj ktorejkoľvek z bežne 

dostupných platforiem. 

V dobe písania tohto dokumentu nie je práca na klientskej časti ukončená, ale s jej 

vývojom budem ďalej pokračovať. Po dokončení ju bude možné stiahnuť zo stránky projektu 

http://pannda.atrip.sk. 

7 Poznámkovanie 

Dve najdôležitejšie úlohy navrhovaného systému sú: 

• Rozoznanie inštancií patriacich do konceptov z ontológie v texte 

• Pridanie dodatočných informácií k nájdeným inštanciám 

Rozoznanie inštancií sa deje v piatich nezávislých krokoch použitím štyroch 

rozdielnych algoritmov. Principiálne môžeme kroky tvorby poznámok rozdeliť do dvoch 

skupín. V jednej označujeme konkrétne inštancie, ktoré sa nachádzajú v použitých 

ontológiách, v druhej skupine sa snažíme odhaliť časti textu, ktoré by mohli patriť do 

niektorého z konceptov v ontológiách. Podrobnejšie sú tieto postupy opísané v nasledujúcich 

dvoch podkapitolách. Pridanie dodatočných informácií, tzv. obohatenie poznámok, je takisto 

robené v postupnosti dvoch krokov a je opísané v druhej dvojici podkapitol tejto kapitoly. 

Tak koncept, ako aj všetky 4 vlastnosti (property), ktoré je potrebné pridať do ontológie 

a ktoré si predstavíme nižšie v texte, sa nachádzajú v mennom priestore 

http://nazou.fiit.stuba.sk/pannda/v1/. 

                                                
29 FireFox po slovensky: http://www.mozilla-europe.org/sk/  
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7.1 Vyhľadávanie inštancií 

7.1.1 Rozoznanie podľa popisiek 

Tak text poznámkovanej stránky, ako aj popisiek indivíduí je normaliozvaný. Pod 

normalizovaním rozumieme rozdelenie textu na slová, ich prevedenie na malé písmená, 

následne na tzv. normalizovaný tvar (odstránenie plurálu a niektorých ďalších častí slov, aby 

sme dostali gramatický základ slova) a nakoniec odstránenie nevýznamových slov (v 

angličtine napríklad slová ako on, at, of, apod.) Následne sa z popisiek indivíduí vypracuje 

zoznam kľúčových slov (čiže tých ktoré vznikli hore opísaným filtrovaním). Potom sa v texte 

postupne ku každému slovu označí, do ktorých indivíduí patrí. Ak sa zistí, že všetky kľúčové 

slová niektorého indivídua sa v texte nachádzajú vedľa seba (bez ohľadu na poradie), je táto 

časť textu označená ako dané indivíduum. 

Tento spôsob rozoznávania patrí k tým jednoduchším. Napriek tomu, pri dostatočne 

naplnenej ontológií môže byť najefektívnejší. 

Výhodou inštancií, ktoré nájdeme týmto algoritmom je, že o nich vieme povedať 

najviac dodatočných informácií. Pretože existuje predpoklad, že ak sa našlo v ontológii slovo 

Bratislava, bude mať vyplnené aj niektoré ďalšie údaje o sebe. (napr. počet obyvateľov, 

rozlohu apod.) 

7.1.2 Regulárne výrazy indivíduí 

Tento spôsob vyhľadávania bol pôvodne navrhnutý pre nájdenie nových indivíduí známych 

konceptov a nie na nájdenie indivídua už nachádzajúceho sa v ontológii. Princíp spočíva 

v tom, že ktorékoľvek indivíduum v ontológii môže mať definovaný regulárny výraz, ktoré ho 

odhalí v texte. Podrobnejšie vysvetlenie práce algoritmu je v nasledujúcej kapitole 

o vyhľadávaní konceptov, keďže tam je aj jeho primárne použitie. 

Pre indivíduá má regulárny výraz zmysel len v prípade, ak sa jedná o nejaký nie úplne 

typický prípad, pri ktorom nestačí porovnávať text, ako to je opísané v predošlej časti 

a zároveň je toto indivíduum natoľko dôležité, že má význam investovať čas do vytvárania 

regulárnych výrazov. 

7.2 Vyhľadávanie konceptov 

Principiálne ďalšou metódou je priradenie k neznámej inštancii koncept, do ktorého patrí. 

7.2.1 Konceptovo špecifické regulárne výrazy 

Tento prístup si vyžaduje doplnenie ontológie. Každému konceptu, ktorý chceme odhaliť 

touto metódou je potrebné pridať aspoň jedno pravidlo pre odhalenie. Toto pravidlo je 

definované ako vlastnosť vzor (searchPattern) konceptu a obsahuje regulárny výraz, ktorý by 

mal odhaliť inštancie daného konceptu. Výrazy môžu byť označené aj jazykom a následne 

bude aj zistená inštancia označená týmto jazykom. 
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Napríklad ak predpokladáme, že na nejakej stránke sú kontaktné údaje ľudí alebo 

spoločností, je šanca, že tieto údaje budú na stránke zapísane v riadkoch pod sebou v tvare: 

Sídlo: Bratislava 

Telefón: 02/12345678 

Email: fiit@fiit.sk  

Ak sa v ontológii nachádza koncept Adresa, môžeme mu definovať pravidlo vyhľadania 

ako SÍDLO: ([a-zA-Z]+[ ]*[-A-Za-z0-9]*),  čo vyhľadá text začínajúcu slovom 

sídlo nasledovaný najviac dvoma slovami. Podobne by sme pre rozoznanie emailu mohli 

vymyslieť výraz, ktorý vyhľadá text so zavináčom, iba s povolenými znakmi pre emailovú 

adresu a minimálne jednou bodkou v časti za zavináčom. 

7.2.2 Konceptovo nezávislé jazykové vzory 

Tento spôsob vyhľadávania inštancií konceptov je prakticky zhodný s predošlým. Napriek 

tomu tu sú dve podstatné odlišnosti. Výrazy nie sú definované pre konkrétny koncept, ale 

všeobecne pre akýkoľvek koncept a mal by vychádzať z vlastností jazyka. Regulárny výraz 

navyše nemusí obsahovať priamo značky regulárnych výrazov, ale len vzory, ktoré sú 

automaticky prevedené na regulárny výraz (označenie miesta pre indivíduum a koncept). 

Okrem toho je možné vzorom dodefinovať slovný druh. 

V anglickom jazyku takýto výraz pre vyhľadávanie môže mať napríklad tvar the 

<INSTANCE> <KONCEPT>, čo by našlo v texte reťazce ako the Carlton hotel. Za 

predpokladu, že v niektorej z ontológii je definovaný koncept s označením hotel, môžeme 

predpokladať, že nájdený reťazec Carlton je inštanciou tohto konceptu. 

Tieto pravidlá sú jazykovo špecifické, no vo všeobecnosti platia pre veľkú časť 

konceptov, čím môžeme opoznámkovať stránku aj na základe ontológie, ktorá nemá 

definované pravidlá odhaľovania konceptov pre svoje inštancie. 

Postup pri poznámkovaní jazykovými vzormi je nasledovný: 

Program vytvorí zoznam potenciálnych výrazov z textu na základe vzorov. Potom sú 

miesta označené ako <CONCEPT> porovnané k popiskám konceptov z ontológie. Ak je 

nájdený vhodný koncept, miesto, ktoré bolo označené ako <INSTANCE> bude považované 

za inštanciu daného konceptu. Pri porovnávaní popisiek je text normalizovaný a porovnávaný 

algoritmom Kosínusovej podobnosti opísanej v kapitole 4.2.2. Takto sú odstránené problémy 

s preklepmi, poradím slov a plurálom.  

Vzory je možné ešte rozšíriť o informáciu, o aký slovný druh sa má v slove jednať. 

Napríklad ak napíšeme <INSTANCE:noun>, nájdená inštancia musí byť podstatné meno. 

Slovný druh je možné špecifikovať aj viac podrobne. Napríklad ak chceme hľadať iba vlastné 

podstatné mená. Ďalej je možné použiť označenie <ANY:noun>, ktoré hovorí o tom, že na 
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tomto mieste môže byť akékoľvek slovo, ale musí to byť podstatné meno. Rozoznávanie 

slovných druhov je realizované značkovačom QTag, ktorý je opísaný v kapitole 4.2.3. 

Zoznam jazykových vzorov použitých v projekte Pannda a zoznam možných hodnôt pre 

slovné druhy je v technickej dokumentácii. 

7.2.3 Triedy 

Ako bolo spomínané v kapitole o parsovaní textu, budeme extrahovať nie len viditeľný text 

stránky, ale aj údaje uložené v atribúte trieda (class) v HTML elementoch. Za predpokladu, 

že autor stránky priradil elementy do „rozumne“ pomenovanej triedy, existuje šanca, že 

v niektorej z ontológii sa bude nachádzať koncept rovnakého mena. Napríklad by takto mohli 

byť nájdené koncepty ako autor, dátum, tel. číslo apod. Toto rozoznávanie je pomerne 

jednoduché. Podobne ako pri hľadaní indivíduí podľa popisiek sú tak popisky konceptov ako 

aj nájdené triedy vo vstupnom dokumente normalizované. Následne sú navzájom porovnané 

pomocou kosínusovej metriky, ktorá obmedzuje chyby pri preklepoch a zmene poradia slov. 

Nepredpokladá sa vysoké percento nájdených konceptov takýmto spôsobom, no je 

predpoklad, že takto odhalené koncepty by mali byť označené s veľkou úspešnosťou správne, 

pretože ich vlastne označil samotný autor stránky. 

7.3 Obohatenie poznámok o informácie 

Bloky predchádzajúce obohateniu poznámok nám zabezpečili, že už máme k dispozícii 

kompletný zoznam obsahujúci identifikátory a umiestnenia jednotlivých konceptov a 

inštancií. Povedať ale používateľovi o rieke Dunaj len to, že to je rieka, môže byť síce 

niekedy postačujúce, ale vo všeobecnosti možno predpokladať, že by sa chcel o nej dozvedel 

viac. Napríklad cez ktoré krajiny preteká, akú ma dĺžku, kde vyviera a ústi apod. 

Tieto dodatočné informácie môžeme získať z ontológie. Samozrejme za predpokladu, že 

tam nejaké sú. Ak sa napríklad v ontológii nachádza inštancia Bratislava konceptu mesto a má 

vyplnené aj vlastnosti o veľkosti, rozlohe apod., môžme ich pridať do poznámky, ktorá sa 

pošle používateľovi. Takisto môžu byť v ontológii aj všeobecné informácie o koncepte a tak 

budeme vedieť povedať niečo navyše aj o inštancii konceptu, ktorá nie je priamo v ontológii. 

Problémom ale je, ktoré vlastnosti považovať za tie „dôležité“, aby sa ich oplatilo 

prezentovať používateľovi. Posielať mu všetky informácie určite nemá zmysel, pretože ho 

zbytočne zahltíme a možno ani nebudeme schopní ich rozumne zobraziť. Preto je potrebné 

definovať tieto „dôležité“ vlastnosti. Spravíme to tak, že konceptu pridáme vlastnosť 

basicProperty, ktorá obsahuje odkaz na vlastnosť konceptu, ktorá je z pohľadu konceptu 

„dôležitá“. Takto môžeme nastaviť nejakému konceptu všetky vlastnosti, ktoré patria do 

množiny základných údajov. Ak teda nastavíme konceptu mesto, že jeho základné vlastnosti 

sú rozloha, počet obyvateľov a štát, budú práve tieto údaje doplnené do poznámky, ktorá bude 

prezentovaná používateľovi. Do tejto množinu „zaujímavých“ vlastnosti je automaticky 

vložený vždy aj komentár (rdfs:comment). 
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Dodatočné informácie k poznámke budú do poznámky pridané tak, že každá informácia 

bude na samostatnom riadku vo formáte meno vlastnosti: obsah vlastnosti. Ako 

meno vlastnosti sa použije popiska label vlastnosti, ak existuje. Výstupom nášho príkladu by 

teda bol napríklad text: 

Počet obyvateľov: 446 819 

Rozloha: 367,59 km2 

7.4 Obohatenie poznámok o akcie 

Veľmi podobným spôsobom, ako sme k poznámke pridávali dodatočné informácie, môžeme 

pridať aj akcie, ktoré je možné vykonať nad inštanciami nejakého konceptu. Akcie, ktoré 

bude možné neskôr použiť, je najprv potrebné definovať v ontológii ako inštancie konceptu 

Action a takisto je nutné pridať aj novú vlasnosť hasAction. Tento koncept ma dve vlastnosti 

názov (label) a vzor akcie (actionPattern). Konkrétna inštancia môže byť napríklad odoslanie 

emailu. V takom prípade jej názov môže byť Poslať email a vzor by mal tvar emailto: 

{hasEmail}.  Ak takúto akciu pridelíme ku konceptu človek, modul obohatenia poznámok 

akciami sa pozrie na vzor tejto akcie. Z neho zistí, že potrebuje vyplniť do textu obsah 

vlastnosti hasEmail. Preto sa pozrie na inštanciu daného človeka, či má definovanú vlastnosť 

hasEmail. Ak áno, táto akcia je vykonateľná, vo vzore akcie bude text v zložených zátvorkách 

nahradený zodpovedajúcou hodnotou pre daného človeka a táto akcia bude doplnená 

k poznámke. 

Problém môže nastať v interpretácii akcií. Vzhľadom na to, že potrebujeme zachovať 

spätnú kompatibilitu s pôvodnými klientskymi aplikáciami projektu Annotea, musí byť text 

poznámky čitateľný pre človeka. Zároveň doň ale chceme vložiť niečo, čo bude vedieť náš 

klient interpretovať ako akciu a ponúkne ju rozdielnym spôsobom, napríklad v kontextovom 

menu. Preto musia byť všetky akcie vo formáte názov: linka, pričom linkou rozumieme 

štandardnú hyper linku (v našom príklade tomu tak je). Každá akcia, rovnako ako aj 

informácie opisované v predošlej kapitole budú umiestnené na samostatnom riadku. Takto je 

akcia stále dostatočne čitateľná pre používateľa, ale aj jasne rozoznateľná pre strojové 

spracovanie. V našom príklade by do textu poznámky bol pridaný nasledujúci text: 

Poslať email: meno@fiit.sk 
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8 Prototyp a testovanie 

8.1 Prototyp 

Zadaním práce bolo navrhnúť a overiť poznámkovanie, preto bola aj väčšina úsilia 

implementácie sústredené práve do implementácie serveru, ktorý má na starosti 

poznámkovanie dokumentov. 

Ako už bolo spomenuté, celý Pannda prototyp bol implementovaný v Jave. Pri tvorbe 

parsovacej časti bol využitý projekt Jericho [18], ktorý poskytuje užitočné funkcie pre 

spracovávanie (x)html dokumentov. Pre podporu spracovania textu boli použité nástroje 

Apache Lucene [7] („normalizácia“ textu) a SimMetrics [39] (porovnávanie reťazcov 

s nastaviteľnou toleranciou).  Medzi jazykovú analýzu patrí aj použitý nástroj QTag [30] 

vďaka ktorému je možné určovať slovné druhy slov a tým umožniť špecifickejšie 

rozpoznávanie konceptov v texte. 

Prístup k ontológiám sprostredkúva knižnica Sesame [25] cez rozhranie OntoCM 

vytvorené v rámci projektu NAZOU [23]. V rámci prototypu bolo použité úložisko v pamäti 

čo malo za následok zrýchlenia celého procesu, aj keď pri rozsiahlych ontológiách by to bolo 

príliš náročné na pamäť.  

Tak pre zálohovanie tiel poznámok pre ich neskoršie použitie, ako aj pre vedenie 

štatistických dát z interaktívnej časti servera, je použitá MySQL databáza, ku ktorej sa 

pristupuje cez JDBC ovládač. Skript na vytvorenie tejto databázy je súčasťou technickej 

dokumentácie. 

8.2 Testovanie 

Počas vývoja a testovania boli používané ontológie vytvorené v rámci projektu NAZOU [23]. 

Takmer počas celého vývoja a aj v záverečnom testovaní bola použíta ontológia regiónov 

obsahujúca najmä koncepty štátov, politických združení, geografických regiónov apod. Pri 

vyhľadávaní potenciálnych poznámok sa využívajú aj regulárne výrazy. V technickej 

dokumentácii sa nachádza výpis konfiguračných súborov s výrazmi použitými pri testovaní. 

Samotné overovanie riešenia prebiehalo tak, že Pannda server opoznámkoval 

pripravených, pomerne rozsiahlych, 10 dokumentov a následne tieto dokumenty 

opoznámkoval človek. Potom sa navzájom porovnali nájdené entity. Pri analyzovaní 

výsledkov bolo zistené, že niektoré časti v texte Pannda server neoznačil kvôli tomu, že sa 

v ontológii nenachádzali potrebné dáta (napríklad neobsahovala potrebné indivíduá a niekedy 

aj celé koncepty). Výsledok bol očistený o tieto nezhody, keďže tým by sme testovali 

ontológiu a nie poznámkovanie. 
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8.2.1 Výsledky 

Počas testovania som sa zameral na dve dôležité časti – aká je úspešnosť poznámkovania 

a ako dlho toto poznámkovanie trvá. 

V nasledujúcej tabuľke je zobrazený priemer výsledkov poznámkovania, ktoré boli 

vytvorené postupom opísaným v úvode kapitoly. Stĺpec Navyše označuje počet poznámok, 

ktoré server označil, ale v skutočnosti boli nesprávne a stĺpec menej zas poznámky, ktoré 

server spraviť mal, ale nesprail. 

 Spolu Správne Navyše Menej 

Kusov 1540 1232 84 224 

% 100% 80% 5,45% 14,54% 

Obr. 16 Prehľad úspešnosti poznámkovania 

Druhým veľmi dôležitým faktorom pri poznámkovaní je časová náročnosť. Všetky testy 

boli vykonávané na počítači Intel Pentium DualCore na frekvencii 1,66 GHz s 1GB pamäte 

RAM. Tak server ako aj prehliadač boli spustené na tom istom počítači, čo malo určite 

negatívny vplyv na výkon. 

Pri prvom použití servera (po jeho reštarte) sa načitavajú  dáta z dostupných ontológií 

a predpripravujú sa regulárne výrazy. Preto prvá požiadavka o poznámky po poslednom 

reštarte je vždy o niečo pomalšia. Experimentálne bolo zistené, že priemerný čas, o ktorý je 

prvá požiadavka pomalšia, je 2,6 sekundy pri použití jednej ontológie (regióny). Tento čas ale 

nie je veľmi dôležitý. Server môže byť jednoducho prerobený tak, aby sa táto príprava 

vykonala hneď po reštarte a teda nezaťaží to prvý dopyt. Všetky namerané údaje sú merané 

ako druhá alebo neskoršia požiadavka – teda po reálnom naštartovaní servera. 

Merané boli dva časy – čas parsovania dokumentu a čas samotného poznámkovania. Za 

nezávislé premenné sa považovala veľkosť načítaného dokumentu a počet nájdených 

poznámok. Nakoľko by bolo problematické rozumne zobraziť skombinované závislosti do 

grafu, vypracoval som zjednodušené grafy. Tu sa predpokladá, že čas parsovania je závislý 

len od veľkosti dokumentu Tento predpoklad je správny, aj keď nezohľadňuje povahu 

dokumentu, pretože čím viac HTML značiek v texte, tým viac treba spracovávať. Ďalej 

predpokladáme, že čas poznámkovania je závislý len od počtu nájdených poznámok. Tento 

predpoklad už nie je úplne správny, pretože vyhľadávanie v texte samozrejme záleží aj na 

jeho veľkosti, bez ohľadu na to, koľko poznámok sa nakoniec nájde. Experimentmi sa ale 

ukázalo, že toto zjednodušnie je v drvivej väčšine prípadov prijateľné, pretože počet 

nájdených poznámok bol  takmer vždy úmerný veľkosti dokumentu. 

Ako vidíme z grafov, parsovanie je do približne 150 KB v priateľných hodnotách pod 1 

sekundu, no so ďalej so zväčšujúcim sa dokumentom parsovanie trvá dosť dlho. Vo týchto 

prípadoch trvalo parsovanie už dokonca omnoho dlhšie ako samotné poznámkovanie. Aj asi 

väčšina stránok nemá viac ako 300 – 400 KB, bolo by vhodné analyzovať efektívnosť 

parsovania.  
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Čo sa týka poznámkovania, tam boli výsledky lepšie ako očakávania, keď aj pri 400 

nájdených poznámkach celý proces trval menej ako 2 sekundy. Z vlastných súseností môžem 

povedať, že príjemná je odozva do 2 sekúnd, ale ak človek naozaj potrebuje opoznámkovať 

stránku, zvykne si aj na viac. Pri pokusoch bol najdlhší čas 40 sekúnd. Ten bol ale dosiahnutý 

pri extrémne dlhom dokumente, kde sa určite prejavovala už aj rýchlosť spojenia s počítača 

internetom. 
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Obr. 17 Závislosť času parsovania od veľkosti dokumentu 
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Obr. 18 Závislosť času poznámkovania od množstva nájdených poznámok 

8.2.2 Zhodnotenie 

Možno povedať, že výsledky experimentov dopadli nad očakávania, keď ani chybne označené 

ani nenájdené entity v texte nepredstavujú príliš veľkú časť celkových poznámok. Tieto čísla 
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sú ale očistené o „nedokonalosti“ použitej ontológie, bez čoho by pomer nenájdených 

poznámok stúpol približne o 15%. 

Čo sa týka časovej náročnosti poznámkovania, výsledok je celkom prijateľný. Pri 

reálnom nasadení nástroja by ale bola potrebná hlbšia analýza a určite by bolo vhodné 

zefektívniť parsovanie dokumentu, ktoré často zaberie viac času ako samotné vyhľadávanie 

poznámok. Rýchlosti by mohlo veľmi výrazne pomôcť aj rozšírenie zálohovania (cachovania) 

vytvorených poznámok. Tie sa musia aj v terajšom prototype zálohovať kvôli povahe 

Annotea protokolu. Ak by sa rozšírila táto časť a rozšírili sa zálohované dáta, bolo by možné 

uvažovať o celkovom cachovaní. To znamená, že ak niekto požiada o poznámky k stránke, 

najprv sa overí, či takéto poznámky už neboli vytvorené, potom sa overí, či sa dokument na 

web serveri zmenil a ak nie, následne sa odošlú už zálohované poznámky. Takto by sa čas 

odozvy v niektorých prípadoch skrátil na zlomok terajšieho. 

 Počas dlhšieho obdobia prevádzania experimentov som prišiel na prínos navrhovaného 

Pannda systému, ktorý pôvodne nebol očakávaný. Nástroj sa ukázal ako veľmi vhodný na 

korekcie, no najmä rozširovanie ontológie. Táto časť bohužiaľ zatiaľ nemá implementované 

prijateľné grafické rozhranie, no toto by bolo veľkým prínosom pre manuálne 

poznámkovanie. Užívateľ totižto vôbec nemusí zapnúť poznámkovanie s cieľom pracovať – 

aby išiel cielene napĺňať ontológiu. Úplne postačuje, keď službu poznámkovania nechá 

zapnutú a počas čítania svojich obľúbených stránok alebo inej práci si začne všímať miesta, 

ktoré služba neopoznámkovala a tieto miesta môže pomaly vypĺňať. Takéto napĺňanie dát je 

veľmi prirodzené a používateľa zaťažuje minimálne.  

Pre dotiahnutie tejto funkcionality by však bolo potrebné urobiť rozšírenia tak na serveri 

ako aj klientovi. Komplikovanejšie budú práve tie na klientovi, keďže ten bude musieť poznať 

nie len zoznam dostupných ontológií, ale aj všetkých konceptov v nich a v ideálnom prípade 

aj vzťahy, aby používateľ mohol vyplniť aj ďalšie dáta. Takýto klient by mohol v konečnom 

dôsledku byť naozaj dosť komplexný a určite by si zaslúžil samostatný projekt. 

Pri vyhodnocovaní výsledkov experimentu – najmä pri určovaní koľko poznámok je 

v texte redundantných – som prišiel k záveru, že by bolo vhodné dopracovať ďalší algoritmus 

na odstraňovanie duplicít. Ten by ale robil aj niečo navyše. Často sa totiž stávalo, že v texte 

boli odhalené naraz výrazy Amerika aj Južná Amerika, pričom správne by mal byť označený 

len druhý výraz. V ontológii síce existuje vzťah, kde je definované, že jedno je súčasť 

druhého, no Pannda server s touto informáciou nevie narábať. Ak by bolo možné v ontológii 

určiť, ktoré vlastnosti znamenajú zjemnenie výberu, server by mohol ako posledný krok 

poznámkovania na základe tejto informácie zlúčiť niektoré poznámky. Toto by si samozrejme 

ale vyžadovalo rozširovanie ontológie o pravidlá špeciálne kvôli Pannda systému. 

Podobným problémom, ktorý sa dá predviesť na tom istom príklade je rozšírenie 

konceptov o možné prívlastky. Ak by sa v ontológii nachádzalo len indivíduum Amerika 

konceptu Krajina, ale tento koncept by mal definovaný zoznam možných prívlastkov (v 

našom prípade by to bolo južná, severná, stredná apod.), poznámkovací server by mohol 
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priestorovo rozšíriť poznámku aj o prívlastok pred samotnou inštanciou konceptu. Táto 

úprava si ale taktiež vyžaduje aj zásahy do ontológie. Výsledkom by boli samozrejme ale 

presnejšie výstupy. 

Ďalším možným zlepšením, ktoré niekedy pri testovaní chýbalo, by bola rozšírenie tzv. 

generických regulárnych výrazov (označovaných aj ako jazykové vzory) o možnosť 

viacnásobného výskytu značky <INSTANCE>. Takto by mohli byť odhalené aj prípady ako 

„The Caucasus and Himalaya mountains“ a im podobné 

Ako bolo povedané, dlhodobé používanie nástroja je .vhodné na nerušiace a postupné 

napĺňanie ontológie. Okrem chýbajúcich inštancií bolo takto odhalených aj pár chýbajúcich 

konceptov v ontológii, ktoré by bolo vhodné doplniť. Medzi ne patria koncepty ako Sea, 

Canal, Empire, Continent, City a Valley. 
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9 Zhodnotenie 

V úvode práce sme si predstavili a zamerali sa najmä na teoretický základ pojmov spojených 

s webom so sémantikou, aby mal čitateľ solídne základy pre pochopenie celej problematiky.  

Ďalej sme sa venovali hlavnej oblasti samotnej diplomovej práce, ktorou je 

opoznámkovanie dokumentov z internetu. Táto oblasť je pri webe so sémantikou obzvlášť 

dôležitá, pretože celý web so sémantikou sa spolieha na to, že dokumenty majú vytvorené 

popisky v jazyku pochopiteľnom pre stroje a teda na týchto poznámkach celý web so 

sémantikou stojí. Práve ona momentálne tvorí úzke hrdlo a prekonanie tohto problému je 

jednou z najväčších výziev pre vývojárov a vedcov.  

Druhá polovica práce je venovaná návrhu algoritmov konkrétneho nástroja určeného na 

poznámkovanie – návrhu systému Pannda. Návrh predpokladá postupnú tvorbu aplikácie 

v troch relatívne samostatných blokoch – poznamkovacia funkcionalita servera, zásuvný 

modul pre internetový prehliadač a nakoniec interaktívna časť servera, teda jeho rozšírenie 

o dodatočné funkcie. Systém navyše používa časť už existujúceho protokol komunikácie 

z projektu Annotea. Takýmto spôsobom je možné postupne inkrementálne získať produkt 

vyhovujúci zadaniu, pri ktorom by zároveň vznikli časti použiteľné pre iné využitie. Aj 

samotný Pannda server by sa dal použiť s inými klientmi, aj keď tieto by možnosti servera 

vedeli využívať len v obmedzenej miere.  

Na základe predloženého návrhu bol implemetovaná a experimentálne odskúšaná 

serverovská časť opisovaného nástroja. Testami sa preukázalo, že navrhovaný spôsob riešenia 

môže fungovať, aj keď niektoré časti by bolo dobré doladiť, ako bolo bližšie rozobrané 

v záveroch experimentov.  

Veľkou výhodou navrhovaného nástroja je fakt, že dokáže opoznámkovať dokument na 

základe poskytnutej ontológie (resp. ontológií) aj bez nutnosti jej rozširovania o dodatočné 

informácie, ako je tomu napríklad v projekte OnTeA. Na druhej strane – tam, kde to môže 

priniesť výhodu v podobe lepšej úspešnosti, je možné dodefinovať pravidlá vyhľadávania pre 

konkrétne koncepty. Nevýhodou je ale fakt, že pre poskytnutie dodatočných informácii 

používateľovi je nutné takéto dodatočné dáta definovať v podobe „spomenutia hodných“ 

vlastností a akcií, ktoré je možné nad inštanciami konceptu vykovať. 

Vo fungovaní hotového nástroja sa vynorilo niekoľko problémov, aj keď tieto sa javia 

ako nie až tak podstatné. Prvým z nich je jazyk – tak pravidlá  regulárnych výrazov ako aj 

popisky inštancií a konceptov sú závislé na jazyku. Vnútorné štruktúry nástroja síce umožňujú 

použitie viacerých jazykov, ale toto by bolo nutné dotiahnuť v prezentačnej vrstve, no najmä 

definovať tak všeobecné ako aj konceptovo špecifické regulárne výrazy v oných jazykoch.  

Pri testovaní bola pre tieto regulárne výrazy použitá angličtina. 

Ďalšie dva problémy sa vzťahujú na načítavanie dokumentov z internetu. Prvým je fakt, 

že poznámkovací server nemusí „vidieť“ to isté, čo prehliadač používateľa. To môže byť 
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spôsobené najmä tým, ak sa stránka nachádza na lokálnej sieti, ku ktorej nemá poznámkovací 

server prístup, alebo aj je stránka chránená heslom, prípadne inač obmedzený prístup k jej 

obsahu. Druhým problémom pri získavaní obsahu stránky je, že poznámkovací server môže 

„nechtiac“ vyvolať reakciu na strane web servera. Napríklad ak stránka posiela príkazy cez 

GET parametre, poznámkovací server ich pošle serveru ešte raz (prvýkrát ich poslal 

prehliadač používateľa), čo môže mať na stránke nejaký nechcený efekt. 

Cieľom tejto práce bolo najmä predstaviť inovatívne postupy pri poznámkovaní 

dokumentov v spojení s ľahko používateľným rozhraním. V niektorých oblastiach bolo 

riešenie problému len načrtnuté – to sa týka najmä faktu, že pravidlá s regulárnymi výrazmi 

by bolo potrebné kontinuálne dlhodobo rozširovať. Aj tieto algoritmy však boli overené 

a javia sa ako vhodný doplnok k poznámkovaniu dokumentov podľa ontológií.  
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Príloha A – Technická dokumentácia 

Generické výrazy pre vyhľadávanie konceptov 

Tieto sú používané pre vyhľadávanie akýchkoľvek konceptov – tzv. univerzálne regulárne 

výrazy. Použitý môže byť akýkoľvek regulárny výrazy, pričom ale tieto generické výrazy 

musia obsahovať reťazec <CONCEPT> a <INSTANCE>. Tieto sú v priebehu vyhľadávania 

nahradené regulárnymi výrazmi pre jedno a dve slová (teda vzniknú 4 kombinácie) a na 

miesto, kde je <CONCEPT> sa snaží algoritmus dosadiť postupne popisky (label) všetkých 

konceptov v ontológii. Ak sa niektorý zhoduje s nájdeným výrazom, tak miesto, kde bolo 

napísané <INSTANCE> je považované za inštanciu daného konceptu a bude tak 

opoznámkované. Porovnávanie s popiskami konceptov je vykonávane za pomoci špeciálnych 

jazykových porovnávaní zohľadňujúcich preklepy a rôzne tvary slova. Takisto je možné 

dodefinovať aj slovný druh v podobe napríklad <INSTANCE:noun>. Zoznam možných 

slovných druhov sa nachádza nižšie v texte. 

V prototype sú použité nasledovné výrazy pre vyhľadávanie: 

the <CONCEPT> <INSTANCE> 

The <CONCEPT> <INSTANCE> 

the <INSTANCE> <CONCEPT> 

The <INSTANCE> <CONCEPT> 

<CONCEPT> such as <INSTANCE> 

such <CONCEPT> as <INSTANCE> 

<CONCEPT>, especially <INSTANCE> 

<CONCEPT>, including<INSTANCE> 

<INSTANCE> and other <CONCEPT> 

<INSTANCE> or other <CONCEPT> 

<INSTANCE>, a <CONCEPT> 

<INSTANCE>, an <CONCEPT> 

<INSTANCE> is a <CONCEPT> 

<INSTANCE> is an <CONCEPT> 

Konceptovo závislé regulárne výrazy 

Pre potreby prototypu bol o regulárne výrazy pre vyhľadávanie inštancii konceptov v texte 

rozšírený koncept Country (Krajina) o nasledovné výrazy: 

Country: ([A-Z][a-zA-Z]+[ ]*[-A-Za-z0-9]*) 

State: ([A-Z][a-zA-Z]+[ ]*[-A-Za-z0-9]*) 

the state of ([A-Z][a-zA-Z]+[ ]*[-A-Za-z0-9]*) 

([A-Z][a-zA-Z]+[ ]*republic) 
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Za inštanciu je považovaná tá časť výrazu, ktorá sa nachádza v zátvorkách. Teda pre 

posledný výraz bude inštancia obsahovať aj „na tvrdo“ zadaný text republic, napríklad 

v znení Slovak republic. 

 

Konfigurácia 

Konfigurovať možno: 

• výrazy pre generické rozoznávanie konceptov – súbor regexp.patterns – čo 

riadok, to pravidlo. Na priloženom médiu sa nachádza ukážka. 

• OntoCM – rozhranie pre Sesam z projektu NAZOU. Jeho konfugurácia je v súbore 

OntoCM.properties. 

• Cesty k súborom vstupu, výstupu a ontológie. Sú definované ako konštanty v súbore 

Global.java. 

Inštalácia a návod na použitie 

Prepoužívanie nástroja je potrebné mať nainštalované JRE prostredie Javy, do ktorého do 

adresára Java/lib/ext je potrebné skopírovať JDBC ovládač pre databázu. Tento sa nachádza 

na priloženom CD nosiči spolu so všetkými ostatnými potrebnými programami a nástrojmi.  

Ďalej je potrebné nainštalovať MySQL server, ktorá bude mať databázu menom pannda 

s používateľom pannda a heslom pannda. Nasleduje skript na inštaláciu databázy: 

-- MySQL Administrator dump 1.4 

-- 

-- ------------------------------------------------------ 

-- Server version 5.0.37-community-nt 

 

 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET NAMES utf8 */; 

 

/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */; 

/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 

*/; 

/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; 

 

 

-- 

-- Create schema pannda 

-- 

 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS pannda; 

USE pannda; 

 

-- 

-- Definition of table `cache` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cache`; 
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CREATE TABLE `cache` ( 

  `id` varchar(255) NOT NULL, 

  `body` varchar(5000) NOT NULL, 

  `createdBy` varchar(255) NOT NULL, 

  `text` varchar(45) NOT NULL, 

  `url` varchar(500) NOT NULL, 

  `createdOn` datetime NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

 

-- 

-- Definition of table `stat` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `stat`; 

CREATE TABLE `stat` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 

  `annotation` varchar(255) NOT NULL, 

  `type` varchar(45) NOT NULL, 

  `comment` varchar(1000) default NULL, 

  `createdOn` datetime NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

 

 

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */; 

/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */; 

/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */; 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 

Takisto je potrebné mať nainštalovaný Apache Tomcat server, do ktorého sa do 

adresára webapps skopíruje Pannda aplikácia. 

Ako poslednú vec si je potrebné nainštalovať rozšírenia prehliadača FireFox (a aj 

samotný prehliadač, ako ho používateľ nemá), ktoré sa rovnako nachádzajú na preiloženom 

CD nosiči. V tomto rozšírení si je potom potrebné nastaviť ako server 

http://localhost:8080/Pannda za predpokladu, že ste ponechali všade štandardné nastavenia. 

Rozšírený Annotea protokol 

Pôvodný Annotea protokol bol rozšírený o nové príkazy, ktoré je možné posielať serveru a aj 

o nové položky vo výstupe. Nasleduje ukážka výstupu, v ktorom sú nové položky v mennom 

priestore pannda. Položky, ktoré sú vo výstupe navyše, obsahujú URI nájdenej inštancie, 

konceptu a označenie použitej ontológie. 

<?xml version="1.0"?> 

 

<!-- Created with Pannda Server --> 
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<r:RDF xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml#" 

xmlns:a="http://www.w3.org/2000/10/annotation-ns#" 

xmlns:d="http://purl.org/dc/elements/1.0/" 

xmlns:http="http://www.w3.org/1999/xx/http#" 

xmlns:r="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:pannda="http://nazou.fiit.stuba.sk/pannda/v1/"> 

   <a:Annotation d:creator="Pannda System" d:date="2007-05-08T01:56+02:00" 

d:language="en" a:context="http://www.google.sk/#xpointer(string-

range(/html[1]/body[1]/center[1]/font[1]/a[3],&quot;&quot;,15,7))" 

a:created="2007-05-08T01:56+02:00"> 

      <d:creator> 

         <r:Description 

xmlns:addr="xmlns:http://www.w3.org/2000/08/palm56/addr#" 

addr:firstName="Pannda System" addr:name="Pannda System"> 

            <addr:E-mail r:resource="http://pannda.atrip.sk/" /> 

         </r:Description> 

      </d:creator> 

      <r:type r:resource="http://www.w3.org/2000/10/annotationType#Comment" /> 

      <a:body 

r:resource="http://localhost:8080/Pannda/?body=19a124a4604e117f41261b081126b8c9

1f97fff" /> 

      <a:annotates r:resource="http://www.google.sk/" /> 

      <pannda:ontology r:resource="regions" /> 

      <pannda:concept 

r:resource="http://nazou.fiit.stuba.sk/nazou/ontologies/v0.6.17/region#Language

" /> 

      <pannda:instance 

r:resource="http://nazou.fiit.stuba.sk/nazou/ontologies/v0.6.17/region#English" 

/> 

   </a:Annotation> 

</r:RDF> 

Protokol posiela požiadavku na poznámkovanie tak, že serveru pošle normálnu HTTP 

požiadavku s nastaveným GET parametrom w3c_annotation, ktorý obsahuje adresu pre 

poznámkovanie. Pannda bola rozšírená o nasledujúce príkazy s takýmto významom: 

• annotates – priamo text na poznámkovanie, predpokladá sa čistý text (text/plain) 

• ontologies – v prípade, že zároveň prišla požiadavka na poznámkovanie, 

predpokladá sa, že táto položka obsahuje zoznam ontológií, ktoré sa majú použiť na 

poznámkovanie. Pod zoznamom sa rozumie reťazec s ID číslami ontológii, ktoré sú 

oddelené prázdnym znakom. Ak nie je definovaný žiaden príkaz pre 

poznámkovanie, prítomnosť tohto príkazu je interpretovaná ako požiadavka na 

zoznam dostupných ontológií. Tie sú poslané ako štandardná HTTP odpoveď, 

v ktorej je zoznam ontológii – každý riadok predstavuje jednu ontológiu, pričom 

začína ID číslom ontológie a po dvojbodke nasleduje jej slovné označenie. 

• pannda – reťazec obsahujúci verziu Pannda klienta. Momentálne je nepoužívaný, 

ale predpokladá sa využitie do budúcnosti. Výstup bude môcť byť prispôsobený 

podľa verzie klienta. Okrem toho identifikujeme, či sa k nám pripája náš klient, 

alebo klient tretej strany. 
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• annotation – označuje ID poznámky. Ak je spolu nastavený aj príkaz pre označenie 

poznámky za správnu / nesprávnu, slúži ako doplnok k tomuto príkazu. Ak je 

nastavený samostatne, bude poslané na výstup telo poznámky s týmto ID. Je to 

z kvôli tomu, ako funguje Annotea protokol, keď sa telá poznámok žiadajú zvlášť. 

• comment – ženie komentára k nejakej inštancii, ktorá je viazaná na nájdenú 

poznámku. Spolu s týmto musí byť nastavená aj hodnota annotation na 

identifikáciu, o ktorú poznámku sa jedná. 

• wrong – obsahuje zdôvodnenie, prečo je nejaká poznámka zle označená (môže byť 

aj prázdny reťazec). Spolu s týmto musí byť nastavená aj hodnota annotation na 

identifikáciu, o ktorú poznámku sa jedná. 

Výstup zoznamu ontológií má nasledovný tvar: 

0: meno_ontologie_1 

1: dalsie_meno 

2: ontologia 

 

Slovné druhy, ktoré je možné používať 

BE  be  

BEDR  were 

BEDZ  was 

BEG  being 

BEM  am 

BEN  been 

BER  are 

BEZ  is 

CC  conjunction, coordinating (and) 

CD  number, cardinal (four) 

CS  conjunction, subordinating (until) 

DO  do 

DOD  did 

DOG  doing 

DON  done 

DOZ  does 

DT  determiner, general (a, the, this, that) 

EX  existential there 

FW  foreign word (ante, de) 

HV  have  

HVD  had (past tense) 



Opoznámkovanie web stránok počas sprístupňovania Diplomová práca  

 A-6 

HVG  having 

HVN  had (past participle) 

HVZ  has 

IN  preposition (on, of) 

JJ  adjective, general (near) 

JJR  adjective, comparative (nearer) 

JJS  adjective, superlative (nearest) 

MD  modal auxiliary (might, will) 

NN  noun, common singular (action) 

NNS  noun, common plural (actions) 

NP  noun, proper singular (Thailand, Thatcher) 

NPS  noun, proper plural (Americas, Atwells) 

OD  number, ordinal (fourth) 

PDT  determiner, pre- (all, both, half) 

PN  pronoun, indefinite (anyone, nothing) 

POS  possessive particle (', 's) 

PP  pronoun, personal (I, he) 

PP$  pronoun, possessive (my, his) 

PPX  pronoun, reflexive (myself, himself) 

RB  adverb, general (chronically, deep) 

RBR  adverb, comparative (easier, sooner) 

RBS  adverb, superlative (easiest, soonest) 

RP  adverbial particle (back, up) 

SYM  symbol or formula (US$500, R300) 

TO  infinitive marker (to) 

UH  interjection (aah, oh, yes, no) 

VB  verb, base (believe) 

VBD  verb, past tense (believed) 

VBG  verb, -ing (believing) 

VBN  verb, past participle (believed) 

VBZ  verb, -s (believes) 

WDT  det, wh- (what, which, whatever, whichever) 

WP  pronoun, wh- (who, that) 

WP$  pronoun, possessive wh- (whose) 

WRB  adv, wh- (how, when, where, why) 

XNOT  negative marker (not, n't) 

 

Pre uľahčenie boli definované aj nasledujúc množiny: 

noun = NN, NNS, NP, NPS 
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pronoun = PN, PP, PP$, PPX, WP, WP$ 

verb = VB, VBD, VBG, VBN, VBZ 

adverb = RB, RBR, RBS, RP 

adjective = JJ, JJR, JJS 

Výpis najdôležitejších tried pre poznámkovanie 

/** 

 *  

 */ 

package sk.fiit.nazou.pannda; 

 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Date; 

import java.util.List; 

 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

 

import sk.fiit.nazou.pannda.Global; 

import sk.fiit.nazou.pannda.annotation.Annotation; 

import sk.fiit.nazou.pannda.annotation.Core; 

import sk.fiit.nazou.pannda.annotea.AnnoteaConverter; 

import sk.fiit.nazou.pannda.ontology.Ontology; 

import sk.fiit.nazou.pannda.parser.Parser; 

import sk.nazou.cm.IOntoMemory; 

import sk.nazou.cm.impl.sesame.MemorySesame; 

 

/** 

 * @author Martan 

 * 

 */ 

public class Main { 

 public static void Go(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws IOException{ 

  PrintWriter writer = response.getWriter(); 

  String pageToAnnotate = request.getParameter("w3c_annotates"); 

  String panndaClientVersion = request.getParameter("pannda"); 

  String annotationId = request.getParameter("annotation"); 

 

  String textToAnnotate = request.getParameter("annotates"); 

  String ontologiesToUse = request.getParameter("ontologies"); 

   

  //TODO na vlozenie komentara a oznacenie zlej spravy by islo 

mozno pouzit  

  //TODO aj normalny update command a potom by to fungovalo aj so 

starymi klintami??? 

  String addAnnotationCommentBody = 

request.getParameter("comment"); 

  String markWrongAnnotationComment = 

request.getParameter("wrong"); 

   

  List<Integer> ontologiesIdsToUse = new ArrayList<Integer>(); 

  if((pageToAnnotate != null) || (textToAnnotate != null)){ 

   if(ontologiesToUse == null){ 



Opoznámkovanie web stránok počas sprístupňovania Diplomová práca  

 A-8 

    for(int i = 0; i < Global.ONTOLOGY_FILES.length; 

i++){ 

     ontologiesIdsToUse.add(i / 2); 

    } 

   }else{ 

    String[] ontoUse = ontologiesToUse.split("[\\b]"); 

    for(String onto : ontoUse){ 

     try{ 

     

 ontologiesIdsToUse.add(Integer.parseInt(onto)); 

     }catch(Exception e){} 

    } 

   } 

  } 

  if(pageToAnnotate != null){ 

   //ontologiesIdsToUse = Arrays.asList(new Integer[]{0, 

1}); 

   //writer.println(pageToAnnotate + "<br><br>"); 

   StringBuffer debugBuffer = new StringBuffer(); 

   response.addHeader("content-type", "text/xml"); 

   String annotations = Annotations(pageToAnnotate, 

request.getRequestURL().toString(), ontologiesIdsToUse, debugBuffer); 

   writer.print(annotations); 

 

   System.out.println(""); 

   System.out.println("-------------------------------------

---------------------------------------"); 

   System.out.println("-------------------------------------

---------------------------------------"); 

   System.out.println("-------------------------------------

---------------------------------------"); 

   System.out.println(annotations); 

  

 System.out.println("************************************"); 

   System.out.println(debugBuffer.toString()); 

  

 System.out.println("************************************"); 

   System.out.println(); 

  } 

  else if(textToAnnotate != null){ 

   StringBuffer debugBuffer = new StringBuffer(); 

   response.addHeader("content-type", "text/xml"); 

   String annotations = Annotations(textToAnnotate, 

ontologiesIdsToUse, debugBuffer); 

   writer.print(annotations); 

 

   System.out.println(""); 

   System.out.println("-------------------------------------

---------------------------------------"); 

   System.out.println("-------------------------------------

---------------------------------------"); 

   System.out.println("-------------------------------------

---------------------------------------"); 

   System.out.println(annotations); 

  

 System.out.println("************************************"); 

   System.out.println(debugBuffer.toString()); 

  

 System.out.println("************************************"); 
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   System.out.println(); 

  } 

  else if(addAnnotationCommentBody != null){ 

   Database.getInstance().addStat(annotationId, 

Database.StatType.isOK, ""); 

   Database.getInstance().addStat(annotationId, 

Database.StatType.addComment, addAnnotationCommentBody); 

  } 

  else if(markWrongAnnotationComment != null){ 

   Database.getInstance().addStat(annotationId, 

Database.StatType.isWrong, markWrongAnnotationComment); 

  } 

  else if(annotationId != null){ 

   String annBody = 

Database.getInstance().getAnnotationBody(annotationId); 

   //if(cache.containsKey(annotationId)){ 

   if(annBody != null){ 

    //writer.print(cache.get(annotationId)); 

    writer.print(annBody); 

   }else{ 

    writer.print("<i>annotation not 

found</i><br><br><b>note: </b>Requested annotation is not stored on server. 

Probably you've been idle for too long time and annotation was deleted from 

cache. Please, reload (refresh) the page to correct this problem."); 

   } 

  } 

  else if(ontologiesToUse != null){ 

   String result = ""; 

   for(int i = 0; i < Global.ONTOLOGY_FILES.length; i += 2){ 

    result += Global.ONTOLOGY_FILES[i] + ": " + 

Global.ONTOLOGY_FILES[i + 1];  

   } 

   writer.print(result); 

  }else{ 

   writer.print("This is a Pannda annotation service."); 

  } 

 } 

 

 private static Core core; 

 private static Core getCore(){ 

  if(core == null){ 

  //if(false){ 

   try{ 

    List<Ontology> ontologies = new 

ArrayList<Ontology>(); 

    IOntoMemory repository; 

    for(int i = 0; i < Global.ONTOLOGY_FILES.length; i 

+= 2){ 

     repository = 

MemorySesame.getSingletonInstance(); 

    

 repository.initialize(Global.ONTO_CM_PROPERTY_FILE); 

    

 repository.addDataFromFile(Global.ONTOLOGY_FILES[i + 1], 

IOntoMemory.FileFormat.RDFXML, false); 

     ontologies.add(new Ontology(repository, 

Global.ONTOLOGY_FILES[i], i / 2)); 

    }     

    core = new Core(ontologies); 
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   }catch(Exception e){ 

    e.printStackTrace(); 

    core = null; 

   } 

  } 

  return core; 

 } 

 //private static HashMap<String, String> cache = new HashMap<String, 

String>(); 

 public static String Annotations(String url, String applicationUrl, 

List<Integer> ontologiesIdsToUse, StringBuffer debugBuffer){ 

  try { 

   long processStart = new Date().getTime(); 

   Parser parser = new Parser(url); 

   return Annotations(parser, applicationUrl, 

ontologiesIdsToUse, debugBuffer, processStart); 

  } catch (Exception e) { 

   return e.toString(); 

  } 

 } 

 public static String Annotations(Parser parser, String applicationUrl, 

List<Integer> ontologiesIdsToUse, StringBuffer debugBuffer, long processStart){ 

  try{ 

   int readLength = parser.getSourceText().length(); 

   long processRead = new Date().getTime(); 

   Core core = getCore(); 

   List<Annotation> annotations; 

   //synchronized(core){ //this isn't exactly good way how 

to do it, cause by several accesses some will be timed-out. But for testing 

it's enough 

   //NOTE we don't need to synchronize in any way. Core 

class is thread safe 

    annotations = core.annotate(parser, 

ontologiesIdsToUse); 

   //} 

   long processAnnotate = new Date().getTime(); 

   int annotateLength = annotations.size(); 

   AnnoteaConverter ac = new AnnoteaConverter(parser, 

applicationUrl + "?annotation="); 

    

   Database db = Database.getInstance(); 

   for(Annotation annotation : annotations){ 

    //cache.put(annotation.getGuid(), 

ac.BodyToAnnotation(annotation)); 

    db.addToCache(annotation, 

ac.BodyToAnnotation(annotation), parser.getUrl()); 

   } 

   long processCache = new Date().getTime(); 

    

   String result = ac.AnnotationsToAnnotea(annotations); 

   long processConvert = new Date().getTime(); 

 

   debugBuffer.append("URL: " + parser.getUrl()); 

   debugBuffer.append("\n"); 

   debugBuffer.append("page read in " + (processRead - 

processStart) + " ms  (" + readLength + " bytes)"); 

   debugBuffer.append("\n"); 

   debugBuffer.append("annotated in " + (processAnnotate - 

processRead) + " ms (" + annotateLength + " annotations)"); 
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   debugBuffer.append("\n"); 

   debugBuffer.append("cached in " + (processCache - 

processAnnotate) + " ms"); 

   debugBuffer.append("\n"); 

   debugBuffer.append("converted to Annotea format in " + 

(processConvert - processCache) + " ms"); 

   debugBuffer.append("\n"); 

   debugBuffer.append("-----------"); 

   debugBuffer.append("\n"); 

   debugBuffer.append("TOTAL: " + (processConvert - 

processStart) + " ms"); 

   debugBuffer.append("\n"); 

    

   return result; 

  }catch(Exception e){ 

   e.printStackTrace(); 

   return e.toString();//.getMessage();//printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

 public static String Annotations(String text, List<Integer> 

ontologiesIdsToUse, StringBuffer debugBuffer){ 

  try{ 

   long processStart = new Date().getTime(); 

   Parser parser = new Parser(text, false); 

   return Annotations(parser, "", ontologiesIdsToUse, 

debugBuffer, processStart); 

  }catch(Exception e){ 

   e.printStackTrace(); 

   return e.toString();//.getMessage();//printStackTrace(); 

  } 

 }} 

 

/* 

 

PrintWriter writer = response.getWriter(); 

response.addHeader("content-type", "text/xml"); 

writer.write("<?xml version=\"1.0\"?>"); 

 

 

Enumeration names = request.getHeaderNames(); 

while (names.hasMoreElements()) { 

    String name = (String)names.nextElement(); 

    out.println(name+": "+request.getHeader(name) + "<br>"); 

} 

 

out.println("-----------------<br>"); 

 

names = request.getAttributeNames(); 

while (names.hasMoreElements()) { 

    String name = (String)names.nextElement(); 

    out.println(name+": "+request.getAttribute(name) + "<br>"); 

} 

 

out.println("-----------------<br>"); 

 

names = request.getParameterNames(); 

while (names.hasMoreElements()) { 

    String name = (String)names.nextElement(); 
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    out.println(name+": "+request.getParameter(name) + "<br>"); 

} 

 

out.println("-----------------<br>"); 

 

//out.println(request.getLocalAddr() + "<br>"); 

//out.println(request.getLocalName() + "<br>"); 

//out.println(request.getQueryString() + "<br>"); 

 

out.println("*******************************<br>"); 

 

out.println(Main.test(out));  

*/ 

 

 

package sk.fiit.nazou.pannda.annotation; 

 

import java.io.IOException; 

import java.io.StringReader; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Arrays; 

import java.util.List; 

import java.util.regex.Matcher; 

import java.util.regex.Pattern; 

 

import org.apache.lucene.analysis.Token; 

import org.apache.lucene.analysis.TokenStream; 

import org.apache.lucene.analysis.standard.StandardTokenizer; 

 

import qtag.Tagger; 

 

import sk.fiit.nazou.pannda.Global; 

import sk.fiit.nazou.pannda.ontology.Concept; 

import sk.fiit.nazou.pannda.ontology.FakeInstance; 

import sk.fiit.nazou.pannda.ontology.Ontology; 

 

public class GenericPattern { 

 

 private List<Pattern> patterns; 

 private List<String> regexp; 

 private int conceptGroup; 

 private int instanceGroup; 

 //private String conceptPOSType; 

 //private String instancePOSType; 

 private List<String> posType; 

 private String textPattern; 

 private String language; 

  

 public GenericPattern(String panndaPattern, String language){ 

  this.textPattern = panndaPattern; 

  this.language = language; 

   

  int conceptStart = -1; 

  String conceptPOSType = null; 

  Matcher matcher = Global.PATTERN_CONCEPT.matcher(panndaPattern); 

  if(matcher.find()){ 
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   conceptStart = matcher.start(0); 

   conceptPOSType = matcher.group(matcher.groupCount()); 

  } 

  int instanceStart = -1; 

  String instancePOSType = null; 

  matcher = Global.PATTERN_INSTANCE.matcher(panndaPattern); 

  if(matcher.find()){ 

   instanceStart = matcher.start(0); 

   instancePOSType = matcher.group(matcher.groupCount()); 

  } 

  if((conceptStart < 0) || (instanceStart < 0)){ 

   throw new RuntimeException(Global.PATTERN_CONCEPT_REGEXP 

+ " and/or "  

     + Global.PATTERN_INSTANCE_REGEXP + " is 

missing in pattern string"); 

  } 

   

  //List<Integer> anyStart = new ArrayList<Integer>(); 

  this.posType = new ArrayList<String>(); 

  posType.add(null); // regexp mather is counted from 1, not 0 

  matcher = Global.PATTERN_ANY.matcher(panndaPattern); 

  //int regexpPosition = 1; 

  while(matcher.find()){ 

   //anyStart.add(matcher.start(0)); 

   int start = matcher.start(0); 

   if((conceptStart >= 0) && (conceptStart < 

instanceStart)){ 

    if(start > conceptStart){ 

     this.conceptGroup = this.posType.size(); 

     this.posType.add(conceptPOSType); 

     conceptStart = -1; 

    } 

    if((instanceStart >= 0) && (start > 

instanceStart)){ 

     this.instanceGroup = this.posType.size(); 

     this.posType.add(instancePOSType); 

     instanceStart = -1; 

    } 

   }else if (instanceStart >= 0){ 

    if(start > instanceStart){ 

     this.instanceGroup = this.posType.size(); 

     this.posType.add(instancePOSType); 

     instanceStart = -1; 

    } 

    if((conceptStart >= 0) && (start > conceptStart)){ 

     this.conceptGroup = this.posType.size(); 

     this.posType.add(conceptPOSType); 

     conceptStart = -1; 

    } 

   } 

   posType.add(matcher.group(matcher.groupCount())); 

  } 

   

  if((conceptStart >= 0) && (conceptStart < instanceStart)){ 

   this.conceptGroup = this.posType.size(); 

   this.posType.add(conceptPOSType); 

   if(instanceStart >= 0){ 

    this.instanceGroup = this.posType.size(); 

    this.posType.add(instancePOSType); 
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   } 

  }else if (instanceStart >= 0){ 

   this.instanceGroup = this.posType.size(); 

   this.posType.add(instancePOSType); 

   if(conceptStart >= 0){ 

    this.conceptGroup = this.posType.size(); 

    this.posType.add(conceptPOSType); 

   } 

  } 

   

  panndaPattern = 

panndaPattern.replaceAll(Global.PATTERN_ANY_REGEXP, 

Global.REGEXP_CONCEPT_ONE_WORD); 

   

  String c1i1 = 

panndaPattern.replaceFirst(Global.PATTERN_CONCEPT_REGEXP, 

Global.REGEXP_CONCEPT_ONE_WORD); 

  String c1i2 = c1i1.replaceFirst(Global.PATTERN_INSTANCE_REGEXP, 

Global.REGEXP_INSTANCE_TWO_WORDS); 

  c1i1 = c1i1.replaceFirst(Global.PATTERN_INSTANCE_REGEXP, 

Global.REGEXP_INSTANCE_ONE_WORD); 

  String c2i1 = 

panndaPattern.replaceFirst(Global.PATTERN_CONCEPT_REGEXP, 

Global.REGEXP_CONCEPT_TWO_WORDS); 

  String c2i2 = c2i1.replaceFirst(Global.PATTERN_INSTANCE_REGEXP, 

Global.REGEXP_INSTANCE_TWO_WORDS); 

  c2i1 = c2i1.replaceFirst(Global.PATTERN_INSTANCE_REGEXP, 

Global.REGEXP_INSTANCE_ONE_WORD); 

 

  this.regexp = new ArrayList<String>(); 

  this.regexp.add(c1i1); 

  this.regexp.add(c1i2); 

  this.regexp.add(c2i1); 

  this.regexp.add(c2i2); 

 

  this.patterns = new ArrayList<Pattern>(); 

  for (String exp : this.regexp) { 

   patterns.add(buildPattern(exp)); 

  } 

 } 

  

 private Pattern buildPattern(String regexp){ 

  return Pattern.compile( 

    regexp/*x ,  

    Pattern.UNICODE_CASE 

    | Pattern.MULTILINE*/); 

 } 

 public List<Annotation> annotate(String parsedText, List<Ontology> 

ontologies){ 

  List<Annotation> result = new ArrayList<Annotation>(); 

  List<GenericMatch> matches = new ArrayList<GenericMatch>(); 

  for (int i = 0; i < this.patterns.size(); i++) { 

   matches.addAll(annotateOne(parsedText, 

this.patterns.get(i), this.regexp.get(i))); 

  } 

  for(Ontology ontology : ontologies){ 

   result.addAll(annotate(matches, ontology, 

Annotation.CoordinatesType.PARSED)); 

  } 
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  return result; 

 } 

 private List<Annotation> annotate(List<GenericMatch> matches, Ontology 

ontology, Annotation.CoordinatesType coordinatesType){ 

  List<Annotation> result = new ArrayList<Annotation>(); 

  for (GenericMatch match : matches) { 

   Concept concept = 

ontology.fuzzyFindConcept(match.getConceptName()); 

   if(concept != null){ 

    Annotation annotation = new 

Annotation(match.getRecognizedBy(), Global.RECOGNIZED_BY_GENERIC_PATTERN); 

    annotation.setLanguage(match.getLanguage()); 

    annotation.setConcept(concept); 

    annotation.setInstance(new FakeInstance(concept, 

match.getInstanceName(), match.getLanguage(), ontology)); 

    annotation.setOntology(ontology); 

    annotation.setText(match.getInstanceName()); 

   

 annotation.setCoordinates(match.getInstanceStart(), 

match.getInstanceLength(), coordinatesType); 

    result.add(annotation); 

   } 

  } 

  return result; 

 } 

  

 private List<GenericMatch> annotateOne(String parsedText, Pattern 

pattern, String exp){ 

  List<GenericMatch> result = new ArrayList<GenericMatch>(); 

  Matcher matcher = pattern.matcher(parsedText); 

  while(matcher.find()){ 

   String concept = matcher.group(this.conceptGroup); 

   String instance = matcher.group(this.instanceGroup); 

   for(int i = 1; i <= matcher.groupCount(); i++){ 

    if((this.posType.get(i) != null) && 

!tokenIsOfType(concept, this.posType.get(i))){ 

     continue; 

    } 

   } 

   /*if( ((this.conceptPOSType != null) && 

(!tokenIsOfType(concept, this.conceptPOSType))) 

    || ((this.instancePOSType != null) && 

(!tokenIsOfType(concept, this.instancePOSType)))){ 

     continue; 

   }*/ 

   GenericMatch match = new GenericMatch( 

     "GenericPattern (" + this.textPattern + 

"); " 

     + "concept: " + concept + "; instance: " + 

instance 

     + "; " + exp + " = " + matcher.group()); 

   match.setConcept(concept); 

   match.setInstance(instance); 

   match.setLanguage(this.language); 

  

 match.setInstanceStart(matcher.start(this.instanceGroup)); 

   match.setInstanceLength(matcher.end(this.instanceGroup) - 

matcher.start(this.instanceGroup)); 

   result.add(match); 
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  } 

  return result; 

 } 

  

 private static Tagger tagger; 

 static{ 

  try { 

   tagger = new Tagger(Global.POS_TAGGER_FILES); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 private static boolean tokenIsOfType(String token, String 

partOfSpeachType){ 

  List<String> expectedPOS; 

 

 if(Global.PART_OF_SPEACH_NOUN.equalsIgnoreCase(partOfSpeachType)){ 

   expectedPOS = Global.PART_OF_SPEACH_NOUNS; 

  } 

  else 

if(Global.PART_OF_SPEACH_PRONOUN.equalsIgnoreCase(partOfSpeachType)){ 

   expectedPOS = Global.PART_OF_SPEACH_PRONOUNS; 

  } 

  else 

if(Global.PART_OF_SPEACH_VERB.equalsIgnoreCase(partOfSpeachType)){ 

   expectedPOS = Global.PART_OF_SPEACH_VERBS; 

  } 

  else 

if(Global.PART_OF_SPEACH_ADVERB.equalsIgnoreCase(partOfSpeachType)){ 

   expectedPOS = Global.PART_OF_SPEACH_ADVERBS; 

  } 

  else 

if(Global.PART_OF_SPEACH_ADJECTIVE.equalsIgnoreCase(partOfSpeachType)){ 

   expectedPOS = Global.PART_OF_SPEACH_ADJECTIVES; 

  } 

  else{ 

   expectedPOS = Arrays.asList(new 

String[]{partOfSpeachType}); 

  } 

  List<String> wordsToPOS = tokenize(token); //in case there are 

more words 

  if(wordsToPOS.size() > 1){ 

   wordsToPOS.add(token);  // if there were more words, we 

will add also whole expression 

  } 

 

  List<String> presentPOS = Arrays.asList(tagger.tag(wordsToPOS)); 

  for(String pos : presentPOS){ 

   if(expectedPOS.contains(pos)){ 

    return true; 

   } 

  } 

  return false; 

 } 

 

 private static List<String> tokenize(String text){ 

  StringReader inputReader = new StringReader(text); 

  TokenStream tokenizer = new StandardTokenizer(inputReader); 

  List<String> result = new ArrayList<String>(); 
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  Token token; 

  try { 

   while((token = tokenizer.next()) != null){ 

    result.add(token.termText()); 

   } 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

   return Arrays.asList(new String[]{text}); 

  } 

  return result; 

 } 

} 

 

 

 

/** 

 *  

 */ 

package sk.fiit.nazou.pannda.annotation; 

 

import java.rmi.dgc.VMID; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

import sk.fiit.nazou.pannda.ontology.Concept; 

import sk.fiit.nazou.pannda.ontology.Instance; 

import sk.fiit.nazou.pannda.ontology.Ontology; 

import sk.fiit.nazou.pannda.ontology.Property; 

 

/** 

 * Just a bean class to encapsule data about an Annotation 

 *  

 * @author Martan 

 * 

 */ 

public class Annotation { 

 public enum CoordinatesType {SOURCE, PARSED, NORMALIZED}; 

 

 private Integer startPosition; 

 private Integer length; 

 private CoordinatesType coordinatesType; 

 private String text;  

 private Instance instance; 

 private Concept concept; 

 private Ontology ontology; 

 private List<Property> informations; 

 private List<Property> actions; 

 private String recognizedBy; 

 private int recognizedById; 

 private String language; 

 private String guid; 

 private Object tag; 

 

 public Annotation(String recognizedBy, int recognizedById){ 

  this.informations = new ArrayList<Property>(); 

  this.actions = new ArrayList<Property>(); 
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  this.startPosition = -1; 

  this.length = -1; 

  this.text = "";  

  this.ontology = null; 

  this.recognizedBy = recognizedBy; 

  this.recognizedById = recognizedById; 

  this.language = "en"; 

  this.guid = (new VMID()).toString().replaceAll("\\-", 

"").replaceAll("\\:", ""); 

  this.coordinatesType = CoordinatesType.SOURCE; 

 } 

 public void setCoordinates(Integer startPosition, Integer length, 

CoordinatesType coordinatesType){ 

  this.startPosition = startPosition;  

  this.length = length; 

  this.coordinatesType = coordinatesType; 

 } 

 public CoordinatesType getCoordinatesType(){ 

  return this.coordinatesType; 

 } 

 public Integer getStartPosition(){ 

  return this.startPosition; 

 } 

 public Integer getLength(){ 

  return this.length; 

 } 

 public String getText(){ 

  return this.text; 

 } 

 public void setText(String text){ 

  this.text = text;  

 } 

 public Instance getInstance(){ 

  return this.instance; 

 } 

 public void setInstance(Instance instance){ 

  this.instance = instance;  

 } 

 public Concept getConcept(){ 

  return this.concept; 

 } 

 public void setConcept(Concept concept){ 

  this.concept = concept;  

 } 

 public Ontology getOntology(){ 

  return this.ontology; 

 } 

 public void setOntology(Ontology ontology){ 

  this.ontology = ontology;  

 } 

 public List<Property> getInformations(){ 

  return this.informations; 

 } 

 public void addInformation(Property property){ 

  this.informations.add(property); 

 } 

 public void addInformations(List<Property> properties){ 

  this.informations.addAll(properties); 

 } 
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 public List<Property> getActions(){ 

  return this.actions; 

 } 

 public void addAction(Property action){ 

  this.actions.add(action); 

 } 

 public void addActions(List<Property> actions){ 

  this.actions.addAll(actions); 

 } 

 public String getRecognizedBy(){ 

  return this.recognizedBy; 

 } 

 public int getRecognizedById(){ 

  return this.recognizedById; 

 } 

 public void addRecognizedBy(Annotation annotation){ 

  this.recognizedBy = "[" + this.recognizedBy + "] + [" + 

annotation.getRecognizedBy() + "]";  

 } 

 public void setLanguage(String language){ 

  this.language = language; 

 } 

 public String getLanguage(){ 

  return this.language; 

 } 

 public void setTag(Object tag){ 

  this.tag = tag; 

 } 

 public String getGuid(){ 

  return this.guid; 

 } 

 public Object getTag(){ 

  return this.tag; 

 } 

}
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Príloha B – Obsah elektronického média 

/C-Pannda adresár sa musí skopírovať na priamo na disk C. 

  Obsahuje konfiguračné súbory a ontológiu. 

/Dokumenty  

DP-Adam.doc tento dokument vo formáte MS Word 

DP-Adam.pdf tento dokument vo formáte PDF 

PeWe_prezentacia_DP2.ppt prezentácia tohto projektu na seminári PeWe 7.12.2006 

PeWe_prezentacia_DP3.ppt prezentácia tohto projektu na seminári PeWe 28.3.2007 

 

/Install veci potrebné k inštalácii 

..mysql-connector-java-5.0.5-bin.jar Tento súbor treba skopírovať do java/lib/ext 

 

 

/Sources zdrojové kódy prorotypu 

OntoCM.properties nastavenia rozhrania na Sesame 

regexp.patterns nastavenia výrazov pre vyhľadávanie inštancií 

 

/Tools použité nástroje pri tvorbe  prototypu 

 

/Zdroje zdroje z použitej literatúry 


