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Anotace
Tato bakalářská práce analyzuje využití sémantických technologií na poli dnešních

webových služeb a portálů. Cílem je zmapovat známé internetové servery a služby.
Práce se naopak nesnaží obsáhnout všechny stránky (blogy, firemní weby, apod.),
které sémantické technologie používají, protože by to nemělo skoro žádnou vypovída-
jící hodnotu.

Přínosem této práce je analýza implementace sémantických technologií na součas-
némwebu. Ta ukáže, jakmoc se vize sémantickéhowebu naplňují a kolik internetových
serverů tuto technologii používá. Serverů, které denně navštěvujeme a které nabízejí
možnosti a funkce, o nichž možná ani nemáme tušení. Dalšími přínosy jsou např.:
rozšíření využívání nástrojů sémantického webu (plug-in Operator, Semantic Radar),
informační osvěta mezi uživateli Internetu, kteří se s tímto pojmem ještě nesetkali a
stejně tak by tato práce mohla být odrazovým můstkem k dalšímu a podrobnějšímu
mapování sémantických webů. Například statisticky zaměřená práce na poměr vyu-
žití jednotlivých ontologických slovníků.

Práce začíná úvodem do počátků webu jako takového až k jeho současnosti, kde
nastíní původní ideologii WWW. V souvislosti s tím definuje úskalí současnéhowebu
a jeho další možné vývojové linie. Kapitola s názvem Principy sémantického webu popíše
základní stavební kameny a architekturu této vize. Podrobněji zde popisuje framework
RDF, ontologie a nezapomene ani na část o bezpečnosti sémantického webu. S těmito
znalostmi už nás kapitola Integrace sémantiky na současnémwebu seznámí smožnostmi,
kde sehnat potřebná metadata a s tím souvisejícími principy Linked Data. Hned poté
nám představí jednotlivé formáty pro zápis metadat do (X)HTML. Konkrétněji nám
popíše mikroformáty, RDFa a eRDF. Na závěr kapitoly dojde také k porovnání těchto
technologií a praktickým ukázkám jejich implementace.

Poslední 5. kapitola, která nese název Analýza využití znalostních technologií v sou-
časnosti, už přináší přehled jednotlivých serverů, které používají jednu z výše uvede-
ných technologií. Přiblíží námotevřené databáze, sémantické vyhledávače, ontologické
slovníky a nakonec komunitní a informační portály. Vyústěním kapitoly je shrnutí
současné implementace a zamyšlení nad reálnými přínosy a možnými incentivami
sémantického webu.



Annotation
This bachelor thesis analyzes the use of semantic technologies in the field of today's

web portals. The aim is to map the major web servers and services. Work on the con-
trary seek cover all sites (blogs, corporate sites, etc.) that use semantic technologies,
as it had almost no meaningful value.

Contribution of this work should be an analysis of the implementation of semantic
technologies on the Internet. This should show howmuch vision of the SemanticWeb
expands. How many web sites use this technology. Web sites that we use every day
andwhich offer capabilities and features that wemight not even know. Other benefits
could be for example: extending the use of Semantic Web tools (Operator plug-in, Se-
mantic Radar), information awareness among Internet users who have never heard
about this term. In other hand, it could be a basis to further andmore detailedmapping
of semantic sites. For example, statistically-oriented work on the utilization rates of
ontological dictionaries.

The work begins with an introduction to the world wide web as a beginning to the
present, outlining the basic ideologyWWW. Show us the pitfalls of the currentWWW
and its possible further development line. Chapter entitledUnderstanding the Semantic
Web describes the basic building stones and architecture of this vision. Describes the
framework RDF, ontology, and not forget the section on the safety of the Semantic
Web. With this knowledge we have chapter Integration semantics on the current WWW
to learn about options, where to find the necessary metadata and related principles of
Linked Data. metadata to (X) HTML. More specifically, we describe microformats,
RDFa and the eRDF. Conclusion chapter makes the comparison of these technologies
and and show us practical examples of their implementation.

The last chapter, which is called Analysis of the use of knowledge technologies now
brings you an overview of the servers that use one of the above technologies. Describes
the open source database, semantic search engines, ontological dictionaries and finally
community and information portals. The results of the present chapter is a summary
of the implementation and reflection on the real benefits and possible incentives Se-
mantic Web.
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Kapitola 1

Úvod

1.1. Téma práce
Sémantický web je už od svého zavedení jako pojmu (rok 2001) velmi diskutované

téma. Je to z toho důvodu, že má být východiskem z nastalé situace na současném
Internetu. Největší problém světové sítě momentálně spočívá v jeho neustálém rozši-
řování.WorldWideWeb se totiž každýmdnem rozrůstá o neskutečnémnožství infor-
mací a nové uživatele. V roce 2005 se odhadovalo přes 3miliardy statických dokumentů
ku více než miliardě uživatelů Internetu [3]. V létě roku 2008 překročil počet indexo-
vaných stránek Googlem 1 bilion [64]. Tempo tohoto růstu je natolik enormní, že vy-
hledávácí technologie již začínají narážet na své limity. Respektive není problém nové
stránky zaindexovat, ale problémemuž je z nich vybrat relevantní výsledky na základě
položeného dotazu. Je tak stále těžší nalézt a extrahovat hledané informacemezi tolika
zdroji (často zcela nerelevantními). A toto je jen jeden z problémů, kterých by nás měl
sémantický web zbavit.

1.2. Cíl práce
Ze začátku práce se zaměřím na základní stavební kameny sémantického webu a

jeho principy, které nás tak uvedou do tématu a poskytnou nám nutné znalosti pro
další kapitoly. V těch postupně seznámím čtenáře s nejpoužívanějšími formáty pro
zápis sémantických dat a dojde také k jejich porovnání. Na dvou vybraných WWW
stránkách také nastíním, jak tyto formáty správně implementovat. Po praktických
příkladech už přejdu k analýzewebového prostoru a popíši významné servery použí-
vající sémantické technologie. Uvedu příklady sémantických vyhledávačů, otevřených
databází a komunitních a informačních portálů.

Práce si dává za cíl popsat základní principy amožné přínosy sémantickéhowebu.
Porovnat stav implementace sémantických technologií na významných internetových
serverech.
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Jistým omezením pro tuto analýzu je čas, který se dá strávit rešerší webových
stránek za účelem hledání sémantických technologií. Vycházel jsem proto z důvěry-
hodných zdrojů, které jsem dále ověřoval. Procházel jsem také známé servery, kde
jsempřítomnost sémantických prvků analyzoval za přispění nástrojů jako je Operator,
Semantic Radar a Fuzz.

Čím se práce nebude zabývat, je kontrola implementací na straně osobních blogů,
firemních prezentací a jiných pro tuto práci nevýznamných stránkách.
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Kapitola 2

Od historie k současnosti webu

2.1. Historie
Ještě než začneme podrobněji mluvit o sémantickém webu, musíme se podívat

trošku do historie, protože jedině tak pochopíme současné potřeby a vize hlavních
představitelů webu.

V roce 1989 přichází mladý Angličan jménem Tim Berners-Lee s koncepcí WWW.
Jedná se o hypertextově propojené dokumenty, které můžou být uloženy na jednom,
ale i více serverech. Toto propojení dokumentů mělo usnadnit sdílení a aktualizaci
informací mezi vědci a výzkumníky. Abychom si mohli uvědomit důsledek nové
technologie, poznamenejme, že v roce 1984 bylo k Internetu připojeno pouhých 1000
počítačů. Po uvedení služby WWW toto číslo signifikantně roste a v roce 1992 je již k
Internetu připojeno více než milion počítačů. Časem se tato "pavučina" stala celosvě-
tovou. Tim Berners-Lee je také autorem jazyka HTML, protokolu HTTP a prvního
webového prohlížeče s příznačnýmnázvemWorldWideWeb1 (časempřejmenovaným
na Nexus), který v sobě obsahoval také WYSIWYG editor. První webová stránka v
historii, kterou napsal, byla http://info.cern.ch a popisovala samotný projekt. V
roce 1994 zakládá World Wide Web Consortium2 (W3C), kterého je stále předsedou.
Je proto jedním z hlavních představitelů a i v současné době určuje směr vývoje webu
a standardů.

Díky své otevřenosti, jednoduchým protokolům, decentralizaci a své jednoduché
struktuře se stal web oblíbenou službou a rychle se rozšiřoval. S rozrůstajícím obsahem
nawebu došlo k potřebě informace vyhledávat a začaly tak vznikat první vyhledávače
(boti): Archie, AltaVista, Yahoo!, Google a další. Ty fungují na základě slovníkového
vyhledávání a výsledky řadí podle vypočítané relevance k dotazu. Nahrazují tak
všemožné katalogy a rozcestníky. Nemusíme již znát přímé adresy dokumentů nebo

1 http://www.w3.org/People/Berners-Lee/WorldWideWeb.html
2 http://www.w3.org
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jejich autory. Zadáme dotaz vyhledávači a ten nám vrátí (aspoň z části) relevantní
výsledky. Díky vyhledávačům zažil web další velký boom a bez nich by neměl zdaleka
tak velký úspěch. Internet tak naprosto změnil náhled na informace, jejich dostupnost
a komunikaci mezi lidmi. Web však byl/je pořád jen hromada syntakticky strukturo-
vaných dat (vzájemně propojených), které počítač nechápe a neumí s nimi jakkoliv
logicky zacházet.

Následující obrázek '2.1 - Vývoj webu' nám jednoduše zobrazí vývoj webu v jeho
stádiích.Web 1.0 (1994 - 2001) je brán pouze jako prezentační web založený naHTML.
Stránky oplývaly pouze malou interaktivitou a existovalo jen minimum webů posta-
vených nad databází.Web 2.0 (2004 - 2007) je dnes stále velmi aktuální. Oproti Webu
1.0 získal na interaktivitě. Uživatelé vytvářejí svůj obsah, hodnotí, komentují, sdílí,
atd. Rozšiřují se sociální sítě a ve velké míře vznikají tzv. widgets, mashups3 a jiné.
Web 3.0 je hudba budoucnosti, která se jen pomalu dostává do podvědomí veřejnosti.
Vize je taková, že počítač bude rozumět webovému obsahu a bude schopný ho dále
interpretovat [34] [24].

Obrázek 2.1. Vývoj webu. (Zdroj: [24])

3Popis pojmů najdete v přiloženeém terminologickém slovníku.
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2.2. Současnost
Již od roku 2001 se Tim Berners-Lee snaží o další revoluci nawebu a to o sémantický

web. V květnu 2001 vydává spolu s dalšími autory článek na Scientific American, kde
tuto ideu poprvé zmiňuje a upozorňuje na skutečnost, že v současnosti jeWorldWide
Web jen haldou webových stránek, která neustále roste a ve které je stále složitější
nalézt relevantní informace. Sémantickému webu se proto začala věnovat nově zalo-
žená skupina W3C nazvaná Semantic Web.4

Co vlastně znamená slovní spojení sémantickýweb? Sémantika je nauka o významu
slov a jejich vztahu ke skutečnosti a pojem web představuje dokumenty v počítačové
síti navzájempropojené odkazy. Sémantickýweb by tedyměl představovat dokumenty,
které se skládají nejen z obsahu, ale poskytují také vysvětlující informace o svém ob-
sahu (data o datech - metadata). Jedna z definic sémantického webu říká: sémantický
web je rozšířením současného webu, v kterém jsou data popsaná tak, aby jejich významu rozu-
měly i počítače [12].

Přední propagátoři sémantickéhowebu Tim Berners-Lee, James Hendler aOra Lassila
tvrdí, že je ještě daleko doba, kdy budou počítače schopny rozumět mluvenému nebo
psanému projevu, a proto bude lepší jim jít v této cestě naproti a systémem pravidel
zajistit výměnu informací mezi člověkem a počítačem (nebo dokonce počítačem a
počítačem) [12].

Je tato revoluce na poli webových technologií nutná? Zdá se, že ano!

Vysvětleme si to na příkladě vyhledávačů, bez kterých si již jen těžko dokážeme
naši práci na webu představit. Jaká úskalí můžou nastat, když vyhledávač (robot,
počítač) pracuje s dokumenty, které nemají sémanticky definovaný obsah?

• dostaneme na dotaz hodně odpovědí s malou relevancí

• žádná odpověď nebo malé množství (příliš specifický dotaz)

• přílišná citlivost na slovník (stejný význam se dá napsat i jinými slovy)

• výsledkem je 1 stránka (co když jsou informace v dokumentu, který je rozdělen na
více částí?)

I přes neustálý vývoj vyhledávačů tyto nedostatky zůstávají. Stejně tak v případě,
kdy je vyhledávací proces úspěšný, zůstává ta časově nejnáročnější práce na člověka

4 http://www.w3.org/2001/sw/
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- výběr a prohledání získaných dokumentu za účelem získání informace. Počítač/vy-
hledávač neumí interpretovat význam vět, vybrat hodnotné informace pro uživatele
[2].

Abychom si tento problém ještě více přiblížili, ukážeme si jej na normální prácí s
počítačem. Již odedávna je na počítačích aplikována hierarchie stromu, která se vyu-
žívá pro ukládání souborů, strukturu dokumentů, strukturu webových stránek, atd.
S tímnámvyvstává několik problémů. Představme si situaci, kdy hledámedokument,
který jsme si někam uložili, ale nevíme kam. Indicie, které při hledání máme, jsou:

je to dokument, který mi včera poslal Václav, je o robotech, autor se myslím jme-
novalMartin Lukenský.

Ve stromové struktuře to ale na základě těchto informací nikdy nenajdeme.Můžeme
použít vyhledávání v operačním systému, ale to nám zde nejspíš moc nepomůže.
Odpovědí na tento problém by měly být soubory ukládané společně se sémantickou
informací. Při uložení takového souboru by počítač automaticky zaznamenal, že jde
o soubor typu dokument, uložený z e-mailu a je od odesilatele jménem Václav. Infor-
mace o autorovi a popisu obsahu už by si nesl s sebou.

2.3. Úskalí současného webu
Problém se však netýká pouze oblasti vyhledávání informací (respektive souborů),

jak jsme si uvedli na příkladě v předchozí kapitole, ale narazíme na něj také v elektro-
nickémobchodování, kde je automatizace provozu bržděná nekonzistencí uložených
dat, rozdílností formátů a struktury. Aby pak zbožoví agentimohli získávat relevantní
a aktuální informace, které následně porovnávají, musí používat různé heuristické
metody. Udržování aktuálnosti takovýchto systémů je však velice nákladné a dlouho-
době nerentabilní.

S problémem při vyhledávání souvisí také problém prezentace informací. Infor-
mace a zdroje na webových stránkách jsou často zastaralé a tím pádem i nepravdivé.
Setkáváme se také s vysokou redundancí dat a jejich nekonzistencí. Pro autory webo-
vých stránek je velmi náročné udržovat je aktuální bez jakýchkoliv automatických
prostředků. Informace jsou prezentovány v nepřebernémmnožství forem dat: audio,
video, myšlenkovémapy, atd. To jsou formáty, s kterými si klasický vyhledávač nepo-
radí (věnují se jim decentralizované vyhledávače, které fungují na principu Peer-to-
Peer) [3].

Jak už jsme naznačili, Web je hromada syntakticky strukturovaných dat. Značko-
vací jazyk (X)HTML definuje strukturu dokumentů, ale nedokáže definovat význam
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jednotlivých informací (jejich sémantiku). V tom lepším případě jsou alespoň použity
sémantické značky v rámci (X)HTML jazyka (strong, em, h1, atd.).Můžeme se ale setkat
i s takovýmto zápisem nadpisu <span class=“nadpis cerveny“>Útulek pro
psy</span>, což se dá považovat skoro za zločin, protože zde v podstatě neposkytujeme
ani takovou základní informaci, že se jedná o nadpis. Jedním dechem také musíme
dodat, že takovýmto zápisem způsobujeme problém i pro hlasové čtečky, které slouží
k prohlížení webu nevidomým. To už ale hodně odbočujeme. Vraťme se zpět ke
správně napsanému dokumentu v (X)HTML. Počítač z takového kódu jen těžko získá
nějaké informace o datech (metadata), takže s nimi nemůže nijak automaticky nakládat
či je zpracovávat. Na obrázku '2.2 - PC vs Člověk' uvidíme rozdíl mezi tím, jak chápe
a vidí webovou stránku počítač a jak uživatel.

Obrázek 2.2. Rozdílmezi pohledempočítače (vlevo) a člověka (vpravo) na dokument.
(Zdroj: [4])

Příklad 2.1. Příklad nepoužitelného kódu

<span class="nadpis cerveny">Útulek pro psy – U mikeše</span>
<div class="odstavec">Příjďte se svým psem..</div>
<b style="font-style: italic;"><font color="red"><center>Otevírací ►
hodiny</center></font></b>
<table>
...
</table>
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Příklad 2.2. Příklad HTML se správně použitými tagy

<h1>Útulek pro psy – U mikeše</h1>
<p>Příjďte se svým <strong>psem</strong>..</p>
<h2>Otevírací hodiny</h2>
<table>
...
</table>

Příklad 2.3. Příklad zápisu dokumentu pomocí XML

<firma>
<zařízení>Útulek pro psy</zařízení>
<názevFirmy>U mikeše</názevFirmy>
<otevíracíHodiny>
…
</otevíracíHodiny>

</firma>

Pokud se ale bavíme o omezeních v práci s kódem, nesmíme také zapomenout na
práci s prostým textem. Podívejme se na následující 2 věty a položme si otázku, jestli
počítač pozná rozdíl v jejich významu.

Příklad 2.4. Pozná počítač rozdíl v následujících větách?

"I am a professor of computer science."

vs.

"I am a professor of computer science, you may think. Well.."

Bylo by to samozřejmě velmi složité. Stejně tak v situaci, kdy zbožový vyhledávač
navštíví eshop s elektronikou a pomocí heuristickýchmetod a vyhledávání na stránce
začne získávat informace o produktech. Když si necháme tyto výsledky hledání seřadit
podle ceny, jakou informaci vlastně dostaneme? Je v ceně započítáno DPH? Poštovné
a balné? Je to již cena se slevou nebo před ní? S jistotou se proto na takovéto výsledky
spolehnout nelze.
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Můžete namítnout, že v dnešní době to již funguje jinak a většina zbožových vy-
hledávačů již eshopy aktivně neprohledává, ale je jim zasílán tzv. XML Feed, který
obsahuje všechny potřebné informace o prodávaných produktech. Ale je tohle správná
cesta? Aby se tyto informace redundantně posílaly vyhledávačům? Co to potom je za
vyhledávač? Proč by měl majitel eshopu mít další práci, když by tento proces mohl
probíhat automaticky?

2.4. Možnosti vývoje
K zlepšení dané situace máme 2 možnosti:

• Ponechat stávající podobu webového obsahu a zabývat se sofistikovanými
technikami založenými na umělé inteligenci a algoritmické lingvistice. Tento
směr vývoje je dodnes následován a je otázkou, zda je ještě prostor pro nějaké
markantní zlepšení.

• Usnadnit zpracováníwebového obsahu počítači a využít tak všech výhod s tím
spojených (vzájemnou komunikacimeziwebovými aplikacemi, nacházení nejvhod-
nějších a nejrelevantnějších informací, atd..)

V této práci se budeme zabývat druhou možností.
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Kapitola 3

Principy sémantického webu

3.1. Architektura sémantického webu
Na čem stojí sémantický web? Je postaven z jednotlivých vrstev (viz obrázek '3.1

-Architektura'),mezi kterými je zajištěná dopředná i zpětná kompatibilita. Celý koncept
sémantickéhowebu je postaven na veřejném identifikátoru URI, který pomoci řetězce
znaků dokáže identifikovat zdroj informace. Na úplném dně pomyslné pyramidy
najdeme XML. Značkovací jazyk, kterým můžeme vytvořit strukturovaný dokument
s vlastními značkami (tagy). Na něj navazuje vrstva RDF, která námdovoluje definovat
vztahymezi objekty (zdroji). Následující vrstva, která umožňuje zachycování složitěj-
ších ontologických struktur, je realizována prostřednictvím jazyka OWL. Logická
vrstva nám dovoluje popsat vztahy mezi jednotlivými objekty komplexněji a díky
aplikování použitelné logiky provádí odvozování implicitních informací. Poslední
vrstva umožňuje zajistit spolehlivost informací. Tato vrstva je zatím stále ve stádiu
vývoje, který je řízen pracovní skupinou W3C RDF Data Access Working Group [9].

Obrázek 3.1. Architektura vrstev sémantického webu. (Zdroj: [16])
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3.2. URI
Abychom zajistili jednoznačnou identifikaci dokumentů (objektů), použijeme k

tomu vhodnou technologii. Takovou je v tomto případě URI (Uniform Resource
Identifier). Jedná se o řetězec znaků, který má přesně definovanou strukturu. Díky ní
můžemepopsat a identifikovat jakoukolivwebovou stránku, dokument, obrázek, video,
ale i knihu v reálném svět. Podmnožinou URI jsou URL (Uniform Resource Locator)
a URN (Uniform Resource Name). URL nám slouží k zjištění informace o umístění
zdroje, zatímcoURN slouží pro definování zdroje jako takového. Hranicemezi těmito
dvěma typy jsou však často nejasné (za URL se občas vydává obecnější URI). Díky
URL jsou jednotlivé webové stránky jednoduše identifikovatelné a mohou tak být
mezi sebou propojeny odkazy [9].

Obrázek 3.2. Syntaxe URI. (Zdroj: [9])

V sémantickém webu má všechno svoje URI, a proto můžou metadata popisovat
prakticky cokoliv.

3.3. XML
XML je zkratkou pro eXtensible Markup Language. Z názvu je patrné, že se jedná

o značkovací jazyk. Je to však speciální značkovací jazyk, jde totiž o tzv. metajazyk,
což znamená, že se pomocí něj dají definovat i jazyky jiné (XHTML je HTML defino-
vané pomocí XML) [3]. Výhoda XML spočívá v jeho jednoduché syntaxi, platformové
nezávislosti a také možnosti definovat si své vlastní tagy (značky). Snadno si tím
můžeme specifikovat formát přenášených dat mezi aplikacemi. Další výhodou je
striktní oddělení obsahu od formy. Jazyk XML nepovoluje jakékoliv formátovací
značky, které webdevelopeři v HTML často používají. Díky tomu, že v dokumentech
psaných čistě v XMLnemáme jakékoliv informace o vzhledu,můžeme je aplikovanými
styly a následnými transformacemi dostat v mnoha různých výstupech: HTML, PDF,
DOCx a jiné. Realizace takového výstupu z (X)HTML je prakticky nemožná nebo
velmi náročná [38].
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Příklad 3.1. Ukázka zápisu XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE katalogProduktu SYSTEM "katalogProduktu.dtd">
<produkt>

<název>Lenovo G550</zařízení>
<typ>notebook</typ>
<cena>

<bezDPH>10 000</bezDPH>
<sDPH>11 900<sDPH>
<měna>Kč</měna>

</cena>
<popis>Tento notebook se vyznačuje..</popis

</produkt>

3.3.1. DTD a XML schémata

K tomu, abychom mohli vytvářet své vlastní jazyky, slouží DTD nebo XML sché-
mata. Pomocí nichž můžeme definovat strukturu a syntaxi nového jazyka. Pokud
dokument propojíme s nějakým DTD nebo XML schématem, jsme schopni pomoci
parseru hned zkontrolovat, zda tento dokument vyhovuje sepsanýmpravidlům.DTD
či schémata námmůžou také urychlit psaní XMLdokumentů, protože píšeme-li doku-
ment v programu, který umí propojit psaný dokument se souboryDTDnebo schémat,
nedovolí nám vepsat nepovolený tag, ale naopak nám bude přímo nabízet možné
tagy, které jsme na dané úrovni schopni napsat.

V příkladu 3.1 – „Ukázka zápisu XML“ tedy respektujeme strukturu dokumentu
zadanou souboremDTD katalogProduktu.dtd 3.2 – „Ukázka DTD dokumentu kata-
logProduktu.dtd“. Produkt se skládá z názvu, typu, ceny a popisu, přičemž cena je slo-
žena z ceny bez a s DPH a měny. Díky DTD dokumentu jsme schopni dále definovat,
vzájemné kombinace elementů, které semohou opakovat či být vynechány atd. Napří-
klad obsahemelementu popismohou být jak samotnáPCDATA, tak odstavce uzavřené
do tagu EM (emphasize).

Příklad 3.2. Ukázka DTD dokumentu katalogProduktu.dtd

<!ELEMENT produkt (název, typ, cena, popis)>
<!ELEMENT název (#PCDATA)>
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<!ELEMENT typ (#PCDATA)>
<!ELEMENT cena (bezDPH, sDPH, měna)>
<!ELEMENT bezDPH (#PCDATA)>
<!ELEMENT sDPH (#PCDATA)>
<!ELEMENT měna (#PCDATA)>
<!ELEMENT popis (#PCDATA|em)*>

Rozdíl mezi DTD a XML schématy je v možnostech definování datových typů a v
syntaxi. V obou případech mají XML schémata navrch. Kvůli DTD se totiž musíte
naučit další jazyk (i když není moc složitý). XML schéma dovoluje definovat nové
datové typy z již existujících a také vytvořit schémana základě již vytvořeného.Naopak
DTD je již zavedený standard a mnoho vývojářů se na jeho obranu staví s tvrzením,
že XML schémata jsou příliš složitá. Pro úplnost zde uvedeme ještě ukázku XML
schématu.

Příklad 3.3. Ukázka XML schématu. (Zdroj: [39])

<element name="faktura">
<type>
<element ref="odberatel"/>
<element ref="dodavatel"/>
<element ref="polozka" minOccurs="1" maxOccurs="*"/>
<attribute name="cislo" type="string"/>
<attribute name="vystaveni" type="date"/>
<attribute name="splatnost" type="date"/>
<attribute name="vystavil" type="string"/>

</type>
</element>

3.3.2. Jmenné prostory (Namespaces)

Jmenné prostory jsou jednou z hlavních výhod XML jako univerzálního značkova-
cího jazyka. Jmenný prostor se deklaruje pomocí atributu xmlns v elementu, v němž
(a jeho dceřiných elementech) se jmenný prostor bude používat. Název jmenného
prostoru může být libovolný, je však běžnou praxí používat libovolné URL. Zvolené
URL může být smyšlené, nemusí vůbec odkazovat na nějaký existující dokument.
Předpona jmenného prostoru se píše ve značce prvku před vlastní název prvku a od-
děluje se dvojtečkou.
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Příklad 3.4. Ukázka definice jmenného prostoru a zápisu prefixu

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<xy:dokument xmlns:xy="http://www.example.com/xy">

<xy:název xy:atribut="hodnota">Textový název</xy:název>
...

</xy:dokument>

Pomocí jmenných prostorů lze zamezit případnýmkolizím názvů elementů. Když
totiž použijeme v XML dokumentu vícero XML schémat (nebo DTD), nebude jasné,
které schéma se má použít pro validaci daného elementu. Díky jmenným prostorům
tento problém hravě vyřešíme použitím rozdílného prefixu pro každé schéma.

3.3.3. XPath

Abychom mohli k datům uloženým v XML struktuře pohodlně přistupovat (ob-
dobně jako dotazy v SQL), existuje dotazovací jazyk XPath. Ten umožňuje díky jedno-
duché syntaxi zapsat dotaz, kterým vybereme určité uzly z dokumentu. Cesta k jed-
notlivým uzlům může popsána absolutně nebo relativně v rámci stromové struktury
dokumentu. Ve své nejjednodušší podobě si můžeme XPath dotaz představit jako
cestu k nějakému souboru v adresářové struktuře na disku. Například dotaz /doku-
ment/zahlavi/datum nám vrátí uzel, který odpovídá elementu datum, umístěném v
elementu zahlavi, uvnitř elementu dokument. Tady samozřejměmožnosti jazyka XPath
nekončí. Naopak, díky operátorům, funkcím, podmínkám či šablonám se můžeme
dostat k přesně takovým výsledkům, které potřebujeme. Je třeba si také uvědomit, že
výsledkemXPath výrazumůže být jeden, více nebo žádný XML element nebo atribut.
Jeho variabilita je tedy značná. Blíže se zde však XPathu věnovat nebudeme, protože
prostor této práce je omezený.

3.4. RDF
Jelikož už byla známa potřeba obohatit data o tzv. metadata, vznikaly různé sys-

témy, které se o to snažily. Jen namátkou vybereme např.: tagy, atributy souborového
systému, atd. Jsou to však systémy, které navzájem nespolupracují a mají také svá
omezení. V případě tagování je problém v tom, že čím více používaný tag je, tím je
obecnější (nese méně metainformací).
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Obrázek 3.3. Logo RDF. (Zdroj: [19])

Kvůli této roztříštěnosti vytvořila organizaceW3Cpro zachycení sémantické infor-
mace objektů a vztahy mezi nimi standard RDF (Resource Description Framework).
Obecná definice RDF zní: "jde o obecný rámec pro popis, výměnu a znovupoužití metadat"
[19]. RDF klade důraz na jednoduchost automatického zpracování webových zdrojů
a je proto základním kamenem sémantického webu. Strukturu tohoto frameworku
zajišťuje jazykXML (této reprezentaci se dává zkratka RDF/XML). Samotnou informaci
o objektu nám zprostředkovává tzv. tvrzení (anglicky statement), které se skládá z tro-
jice: (ang. triple) subjekt, predikát a objekt1. Tato trojice nám naprosto stačí k vyjádření
většiny stavů. Např.: Eva (subjekt) mele (predikát) maso (objekt), Marie zná Petra,
atd. Je třeba ještě dodat, že objektem může být vedle řetězce znaků (literál) také další
zdroj.Webovýmzdrojempak rozumímekaždý objekt, kterému je přiřazen jednoznačný
identifikátor ve formátuURI. Ten také vedle uzlů v grafu definuje i jeho hrany. Subjekt
může být také anonymní (tzv. blank node), který často nese pouze informaci o struk-
tuře a nejspíš se na něj nebude odkazovat

RDF jako datový model sémantického webu se dá nejlépe vyjádřit orientovaným
grafem [19]. Jednotlivé trojice se pak propojují s dalšími grafy přes společné uzly a
vzniká tím jeden velký pavouk.

1Často se setkáváme také s jiným názvoslovím: podmět, přísudek a předmět nebo zdroj, vlastnost a hodnota
vlastnosti.
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Obrázek 3.4. Vybrazení trojice RDF. (Zdroj: [19])

Mezi další možnosti RDF patří: sdružování zdrojů do kolekcí (“container”), reifi-
kace,2 “typování” zdrojů (rozdělení do tříd) pomocí RDF Schema. [66]

Jak už jsme uvedli, syntaxe RDF je založena naXML (RDF/XML)3, což dobře vidíme
níže '3.5 - Ukázka RDF'. Element rdf:RDF ohraničuje oblast popisu jazykem RDF. V
tomto elementu také definujeme jmenné prostory, díky kterým se zkrátí zápis URI
identifikátorů na pouhé prefixy (rdf, vcard, dc). Pro RDF tvrzení je používán element
rdf:Description, subjekt tvrzení je určen atributem rdf:about. RDF vlastnosti jsou za-
znamenány pomocí elementů vložených v elementu rdf:description (např.: dc:title,
vcard:email). Na ukázce kódu RDF si můžeme všimnout, že není zrovna jednoduchý
pro zápis. A proto původní představa, že bude RDF vytvářeno uživateli ve velkém
měřítku, už dávno neplatí. RDF se dnes používá spíše jako exportní formát, pokud
chceme usnadnit zpracování, propojení a odvozování informací [40].

Příklad 3.5. Ukázka kódu RDF. (Zdroj: [43])

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns\#"
xmlns:vcard="http://www.imc.org/vcard/3.0/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<rdf:Description ►
about="http://www.sport.cz/fotbal/2003/12/04/spartachelsea.html">

2Možnost formulovat tvrzení o tvrzeních, zachycení relací o vyšší aritě (např. odlišení “hlavní” hodnoty)
3Je však důležité upozornit, že jsou přípustné i jiné reprezentace RDF, které nejsou založené na XML [12].
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<dc:Title>Sparta Chelsea 0:1</dc:Title>
<dc:creator rdf:resource="http://www.sport.cz/authors/PetrMatulik"/>
<dc:date>2003-12-04</dc:date>

</rdf:Description>
<rdf:Description about="http://www.sport.cz/authors/PetrMatulik">
<vcard:fn>Petr Matulík</vcard:fn>
<vcard:email>petramatulik@email.cz</vcard:email>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

RDF jako formát, se používá také v nejednom z programů. Jedním z takových progra-
mů, je Mozilla. Ta používá RDF pro ukládání informaci o uživateli (jeho profil). Firma
Hewlett-Packard zase pro změnu vyvíjí knihovnu Jena, která slouží pro práci s RDF
v jazyce Java [72].

3.4.1. SPARQL

SPARQL (Simple ProtocolAndRDFQueryLanguage) je primárnědotazovací jazyk,
který je určený k manipulaci s RDF databázemi a k tvoření dotazů nad RDF grafy.
Jednoduše řečeno, SPARQL nám umožňuje z ontologií získávat informace, které hle-
dáme za pomocí sofistikovaných dotazů. Je nástupcem několika dotazovacích jazyků,
např. RDFQueryLanguage, RDQL, které jsou rovněž založenynadatechRDF. SPARQL
je standardemW3C a jeho syntaxe je podobná klasickému SQL [50].

Dotaz ve SPARQLu se skládá ze 3 částí:

1. PREFIX - používá se k selekci jmenného prostoru (namespace)

2. SELECT - používá se k definování zobrazovacího formátu

3. WHERE - používá se pro formulování aktuálního dotazu.

Vyhledané výsledky mohou být dodatečně vytříděny pomocí příkazu SORT BY a
použitím čísla OFFSETmohou být omezeny do specifického čísla předmětu [64].

SPARQL však není jediným používaným dotazovacím jazykem nad RDF. V ko-
mentářích pod článkem o sémantickém webu4 se strhla diskuze, zda je SPARQL do-
statečně inteligentní a dostačující pro práci s daty uloženými v RDF. Nám bude stačit,
že víme o možnosti, jak jednoduše dostat data z RDF zápisu. Jen pro úplnost si zde

4 http://zdrojak.root.cz/clanky/uvod-do-semantickeho-webu/
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uvedeme další dotazovací jazyky: SeRQL, TRIPLE, XSPARQL, Versa, Xcerpt či
Tequila [54].

3.5. Ontologie
S pojmem ontologie se můžeme setkat jak ve filosofii, tak v oblasti sémantického

webu. Z filosofie byl pouze přebrán, což se filosofickým kruhům moc nelíbilo. V ori-
ginále znamená ontologie nauku o bytí, chcete-li jsoucnu. Ve vztahu k sémantickému
webu jsou ontologie chápány jako definice pojmů a vztahů mezi nimi. [63].

Slouží k popisu tzv. domény (oblasti) lidského zájmu/světa. Takováto oblast pak
obsahuje jednotlivé třídy, které jsou propojeny relacemi. Objekty v této doméně a jejich
propojení ontologie popisuje pomocí 4 prvků: jedince, třídy, atributu a vazby. Někdy se
uvádí také pátý prvek - událost.

Obrázek 3.5. Ukázka postupného definování červa (Zdroj: [13])

Uvedeme si zde tři známé definice pojmu ontologie, z nichž budeme dále vycházet.
A sice jednu od T. Grubera, který je považován za „duchovního otce“ ontologií: „onto-
logie je explicitní specifikace konceptualizace“. Dále její modifikaci odW. Borsta: „ontologie
je formální specifikace sdílené konceptualizace“. A do třetice definice od B. Swartouta:
"hierarchicky strukturovaná množina termínů popisujících určitou věcnou oblast".

Co jsme se tedy z definic dozvěděli? Ve dvou definicích se objevuje slovo koncep-
tualizace, které zastupuje systém pojmů modelující určitou část světa. Dále nám T.
Gruber říká, že ontologie musí být specifikována explicitně, tj. nikoliv jen „skryta“ v
hlavě svého autora. W. Borst doplňuje definici o pojem formalizace, což nám říká, že
ontologie je reprezentování jazykemspřesně definovanou syntaxí (event. i sémantikou).
V neposlední řadě taky definice tvrdí, že ontologie by měla být sdílená. To znamená,
že by neměla být individuální záležitostí, ale výsledkem shody určité skupiny lidí
[66].
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Cílem ontologie je definovat společné, jednotné chápání určité třídy pojmů. Onto-
logie by ve výsledku měla podporovat porozumění mezi lidmi (vědečtí pracovníci),
komunikacimezi počítačovými systémy či usnadnění návrhu znalostně-orientovaných
aplikací. Ontologií dokážeme znázornit komplexnost vztahůmezi znalostmi.Na rozdíl
od taxonomie, která využívá jednoduchou hierarchii, představuje ontologie síť hierar-
chií, v níž informace jsou nebo mohou být vzájemně propojeny logickými vztahy.
Tyto vztahy jsou založeny na vlastnostech, které musejí být informacím specificky
přiřazeny. Prvky, které spolu takto souvisejí, jsou pak vytvořeny sémanticky. Ontologie
se skládají z velkého počtu složek, např. pojem (koncepce), instance a relace [37].

Obrázek 3.6. Ukázka ontologie na oboru umění (Zdroj: [64])

Aby počítače takovýmto slovníkům a gramatice rozuměly, musí být i ontologie
zapsána ve strojově čitelném jazyce. Mezi takové formální jazyky ontologií patří Cyc,
Ontolingua, OCML, OKBC, XOL a další. Nás budou zajímat hlavně jazyky, které jsou
úzce spjaty s webovými technologiemi a jsou na poli Internetu kratší dobu. Vyhneme
se proto "historickým" jazykům SHOE a Ontobroker a zaměříme se na ty opravdu
důležité jazyky pro reprezentaci webových ontologií. Těmi jsou: RDF Schema, OIL,
DAML+OIL a OWL [66].
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3.5.1. RDF Schema

RDF Schema (RDFS) je jednoduchý ontologický jazyk, který je založen na XML
syntaxi a používá koncepci RDF. Byl to vůbec první sémantický jazyk orientovaný na
RDF (vznikl v r. 1999). Za jeho výzkumem stojí přímo skupina W3C. Můžeme jím
specifikovat vlastnosti přidružené jednotlivýmobjektům, jejichmožné hodnoty, popsat
vztahy mezi objekty (jejich hierarchii), systém tříd, atd. RDFS splňuje základní poža-
davky pro vkládání sémantiky do obsahu webových stránek. Definuje jakýsi slovník,
který je použitý v datovémmodelu RDF. Ve srovnání s ostatními ontologickými jazyky
však zaostává v možnostech přesnější specifikace příslušnosti ke třídám (lokální
omezení), postrádá datové typy, atd.

K popisu vztahů můžeme v RDFS použít následující zápisy:

• rdfs:Class – třída

• rdfs:subClassOf – podtřída třídy

• rdf:Property – vlastnost

• rdf:subProperty – podvlastnost

• rdfs:range – omezení oboru hodnot

• rdfs:domain – omezení domény, definičního oboru

• a další.

Příklad 3.6. Příklad zápisu vztahu mezi objekty

Útočník je podskupinou (subClassOf) Člen fotbalového týmu.

Následujícím kódem popíšeme třídu Osoba, která bude podtřídou třídy Zivocich.
Budemít vlastnostmaPritele, která budemoct být přiřazena pouze instanci třídyOsoba.
Tato vlastnost bude zároveň potomkem vlastnosti zna a rozsah jejich hodnot bude
omezen instancí třídy Osoba.

Příklad 3.7. Ukázka kódu RDFS. (Zdroj: [3])

<rdfs:Class rdf:about="Osoba" rdfs:label="Osoba">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="Zivocich" />

</rdfs:Class>

27

3. Principy sémantického webu



<rdfs:Property rdf:about="maPritele">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="zna"/>
<rdfs:domain rdf:resource="Osoba"/>
<rdfs:range rdf:resource="Osoba"/>

</rdfs:Property>

3.5.2. OWL

Jazyk OWL (Web Ontology Language) měl před svým vznikem významné před-
chůdce. Jednímbyl ontologický jazykOIL, který navrhla evropská výzkumná skupina,
a druhým byl jazyk z americké produkce DAML-ONT. Jako sjednocení této snahy
vznikl jazyk DAML+OIL, který sloužil jako výchozí bod pro přípravu ontologického
jazyka OWL. Ten poté nahradil svým způsobem omezený jazyk RDFS. OWL by měl
být základním jazykem sémantického webu. Jde o jazyk pro popis tříd a relací, který
oproti RDFS dokáže vytvořit komplexní vztahy i mezi třídami a vlastnostmi. Třídy
zde mohou být deklarovány jako oddělené či stejné, můžeme je uzavírat a určit tak,
které prvky patří k určité třídě. Nabízí také další možnosti: kombinování, oddělování
nebo skládání. Můžeme určit počet vlastností pomocí výrazů jako: „alespoň jeden",
„všechno", „alespoň X" či „maximálně Y". Dále už jen výčet, co OWL nabízí: jazykové
konstrukce, umožňuje definovat lokální omezení, matematické charakteristiky vlast-
ností, disjunktnost či ekvivalenci tříd, anonymní třídy, a další [66] [67] [64].

Příklad 3.8. Ukázka OWL kódu . (Zdroj: [67])

<owl:Class rdf:ID="2+1">
<rdfs:subClassOfrdf:resource="Byt" />
<rdfs:subClassOf>

<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="ma_soucast"/>
<owl:someValuesFrom rdf:resource="Kuchyň”/>

</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>

</owl:Class>

Takovýto zápis nám říká: Třída“2+1”je podtřídou třídy“Byt”, a každá její instance
musí být spojena relací “ma_soucast” s alespoň 1 instancí třídy “Kuchyň”. Ze zápisu kódu
vidíme, že OWL používá stejnou syntaxi jako RDF, tedy RDF/XML. Vzniklo však také
několik alternativ, které jsou lépe čitelné.
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3.5.2.1. Kompatibilita

Jelikož jazyk OWL rozšiřuje původní RDFS, tak by měl být zpětně kompatibilní.
OWL využívá vyjadřovací prostředky jazyku RDF a RDFS a rozšiřuje je vlastními
výrazy. Při vývoji jazyka OWL bylo nutné, aby se našel kompromis mezi efektivním
odvozováním a vyjadřovací silou. Jazyky, které jsou bohatší a mají tudíž větší vyjad-
řovací možnosti, jsou zároveň složitější a méně efektivnější ve výpočetní podpoře pro
odvozování. RDFS obsahuje výrazy s velmi vysokou vyjadřovací silou, které by při
rozšíření omožnosti jazykaOWLpřinášely nepřijatelné výpočetní vlastnosti při odvo-
zování [10].

3.5.2.2. Druhy OWL

Jazyk OWLmá celkem 3 varianty a ty se liší právě podle vyjadřovací síly. Zajistila
se tak potřeba, aby jazyk OWL vyhovoval všem požadavkům. Varianta OWL Full na-
bízí nejvyšší vyjadřovací sílu a verze následující jsou již jen jeho podmnožinou.

• OWL Full - plná verze jazyka OWL. 100% kompatibilní s RDF. Vysoká složitost ja-
zyka vede nemožnosti úplné výpočetní podpory pro odvozování a vysoké složitosti
zpracování jazyka.

• OWL DL - není plně kompatibilní s RDF. Jde o kompromis mezi výpočetní výkon-
ností a vyjadřovací silou.

• OWL Lite - nejjednodušší verze jazyka OWL. Díky tomu je snazší a efektivnější ve
zpracovávání.

3.6. Logika
Jazyky na zápis ontologií jsou psány tak, aby se z těchto pravidel daly z faktů v

metadatech odvodit nové informace. Pokud v ontologii uvedeme, že zdroj se jménem
osobaXmá za přítele osobu se jménem osobaY, tak z takového tvrzení si počítač dokáže
na základě logiky odvodit, že osobaX je také přítelem osobyY. Vyjadřovací schopnosti
metadat se tak díky logice a ontologii zvyšují. Bez logiky je reprezentace znalostí ne-
jasná, protože neexistují kritéria, která by prověřila, zda jsou určité výpovědi nadby-
tečné, redundantní nebo dokonce nekonzistentní [37] [3].

3.7. Důvěra
Za současného stavu Internetu jsme zvyklí, že můžeme kdykoliv publikovat, co

chceme, o kom chceme a že pokud brouzdáme po webu, tak obsahu určité stránky
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buďmůžeme věřit, nebo nemusíme. Rozhodování je na nás. Na jednu stranu je to věc,
která stojí čas, ale na stranu druhou nám dává možnost volby. S nástupem sémantic-
kéhowebu tatomožnost odpadá.Ušetříme čas, ale budememuset věřit danémuobsahu.
A jelikož i sémantický web se řídí pravidlem, že kdokoliv může zveřejnit jakoukoliv
informaci o čemkoliv, bude potřeba kontrolníchmechanizmů, které zajistí pravdivost,
důvěryhodnost a aktuálnost takových informací. Často se hovoří o tzv. sítích důvěry,
které by fungovaly jako dnešní P2P sítě, kde uživatelé hodnotí kvalitu a spolehlivost
zdrojů stahovaných souborů.

Stejně tak nemůže být nikde zaručeno, že pravidla v ontologiích odpovídají realitě
skutečného světa. Pokud pak softwarový agent takovou ontologii použije, jeho odvo-
zené výsledky nemusí být pravdivé a uživatel bude "oklamán". Pro takové případy
by měl existovat mechanizmus, který by uživateli zároveň dokládal zdroje a postup
při dohledávání výsledků. Uživatel by pakmohl zpětně ověřit správnost práce klienta.

Marek Prokop5 na otázku ohledně důvěry6 řekl, že prvním směrem, kterým se
bude sémantický web využívat, budou hlavně nekalé praktiky a "oblbování" séman-
tických (nebo jiných) vyhledávačů. Podle něj totiž není jediný důvod, aby se dometadat
nevkládaly irelevantní informace, které budou sémantické vyhledávače mystifikovat
a půjde tak o podobný boj jako kdysi v tagu META a DESCRIPTION, kde šlo také o
jakási metadata jednotlivých stránek či dokumentů. Z tohoto tvrzení vyplývá, že
otázka důvěry bude velmi ožehavá a vyřešení tohoto problému opravdu důležité.

3.8. Bezpečnost
Zpředešlé podkapitoly o důvěře už víme, že bez jistýchmechanizmůby sémantický

web jen těžko mohl fungovat. Jak na tom bude dále třeba s bezpečností? Jaká rizika
spojená s ním se mohou objevit?

Pokud bude sémantický web aplikován a každý z nás tak bude mít svého softwa-
rového agenta, který o nás bude vědět skoro všechny důležité (tím pádem i velmi cit-
livé) informace, tak násmusí hnednapadnout, zda to budedostatečně bezpečný systém.
Jestli nebude možné, aby si o nás zjistil kdokoliv cokoliv. Nebudou data někde "pro-
sakovat" či nemohou být ukradnuta? Již dnes totiž není těžké zjistit velmi choulostivá
data o každém z nás pouze za použití vyhledávače a těch správných dotazů7. V bu-
doucnosti se zdá být tento problém ještě palčivější. Nároky na zabezpečení a spolehli-
vost budou protomnohemvyšší než v současnosti. Důvěryhodnost a bezpečnost bude

5 http://cz.linkedin.com/in/marekprokop
6Otázku jsem vznesl na školení SEO pro marketéry od společnosti H1.cz.
7Samozřejmě záleží na míře naší publikační, sociální či jiné činnosti na Internetu.
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zajišťována technikami, které již známe dnes, jako např.: elektronický podpis, šifrování
dat, autentifikační mechanizmy, atd. Ale také technikami, které bude potřeba pro
tento problémvyvinout. Samozřejmostí je, že tyto opatření se budoumuset promítnout
na všechna patra pyramidyprvků sémantickéhowebu. (viz obrázek '3.1 -Architektura')
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Kapitola 4

Integrace sémantiky na současném webu

4.1. Kde vzít definice druhů, atributů a věcí?

4.1.1. Přebrat

Pokud se rozhodneme jít cestou přebírání definic, velmi cennýmpomocníkemnám
budou tzv. Linked Data Cloud. Jde o neustále se rozšiřující množinu sémantických
slovníků (ontologií), které jsou veřejně dostupné, znovupoužitelné a vytvořené podle
principů Linked data. Tyto principy definoval ve své stejnojmenné eseji TimBerners–Lee.
Jde o několik bodů, jak bychomměli správně propojovat informace na webu, aby jimi
šlo dobře procházet, prohledávat a nacházet další zdroje.

Každý objekt má mít svoje URL, na kterém zájemce nalezne informace o objektu
a odkazy na další relevantní zdroje. Informace jsou poskytovány na základě toho, kdo
se ptá. Jestliže se ptá počítač (agent), tak dostane strojově čitelná data. Pokud se ptá
člověk, dostane je v lidské podobě [51].

Komunitní projekt Linking Open Data1 publikuje otevřené databáze jako Linked
Data. Jako nejlepší příklad je DBpedia obsahující data, extrahovaná z Wikipedie. Dal-
šími jsou např.: Dublic Core, FOAF, DOAC, atd. Více se o jednotlivých slovnících
zmíníme v samostatné kapitole 5.1 – „Používané technologie“.

1 http://esw.w3.org/topic/SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData/
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Obrázek 4.1. Systém Linked Data. (Zdroj: [18])

Není však samozřejmostí, že všechny ontologie spadají pod Linked Open Data.
Existují ontologie, které se vyvíjí samostatně.

4.1.2. Vytvořit

Pokud bychom nebyli spokojení s již vytvořenými ontologickými slovníky, je
možné si takovou databázi vytvořit. V tom případě bychom měli pamatovat na zmí-
něné principy Linked Data. Touto variantou se ale v této práci nebudeme blíže zabývat.

4.2. Jak vytvořit metadata?
Vize sémantického webu vypadá dokonale, protože celou dobu počítáme s tím, že

metadata na stránkách již existují. Bohužel tomu tak na většině serverů není. Otázka,
která teď tedy stojí před námi, zní, jaké máme možnosti při vkládání metadat do
stránek? Existují celkem 3 různé varianty: mikroformáty, RDFa a eRDF. Popíšeme si
je postupně v následujících odstavcích. [35].
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4.2.1. Mikroformáty

Ještě před představením RDFa si krátce popíšeme jejich historickou alternativu -
Mikroformáty. Jedná se o konvenci zápisumetainformací do již existujícího (X)HTML
kódu. Jde tedy stejně jako u RDFa a eRDF o cestu anotace dat. Konkrétně se provádí
pomocí atributu class (definuje třídu v CSS) nebo rel. Jejím prostřednictvím se datům
přidává struktura a hlavně význam. S myšlenkou mikroformátů přišel Tantek Çelik2

- bývalý člen konsorciaW3C. Je třeba podotknout, žemikroformáty nejsou v jakémkoliv
rozporu se standardyW3C. Stanovují, jakým způsobemvkládat dowebových stránek
informace, jako jsou adresa, událost, geografická pozice a mnohé další tak, aby byly
srozumitelné nejen pro člověka, ale i pro počítač. Vlastní formát se nijak nedotkne
struktury celé webové stránky, ale pouze zápisu oné konkrétní informace.

Obrázek 4.2. Logo Mikroformátů

4.2.1.1. Druhy mikroformátů

• XFN (XHTML Friends Network) - slouží pro propojování jednotlivých lidí a
definování jejich vztahů. Můžeme tak osobu označit za spolupracovníka, přítele,
atd. Díky nim semohou propojovat jednotlivé sociální sítě. Jednoduchým odkazem
na něčí soukromou stránku takmůžete zároveň sdělit vyhledávači spoustu cenných
informací. <a href="http://neci.blog.cz/" rel="contactmet friend">Marcel Březina</a>

• hCard - reprezentuje lidi, organizace, firmy a místa – nejčastěji ve smyslu adre-
sy/kontaktních informací. Dá se jednoduše konvertovat do standardu vCard, se
kterým umí pracovat spousta aplikací.

• hCalendar - záznamy o událostech v kalendáři. Formát hCalendar může být
transformován do formátu iCalendar (respektive vCalendar).

• hReview - mikroformát vhodný pro zápis recenze. Jeho cílem je umožnit a
podporovat sdílení, šíření a publikování recenzí.

• rel-license, rel-tag, XOXO, hAtom a další.

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Tantek_%C3%87elik
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Příklad 4.1. Zápis mikroformátu hCard. (Zdroj: [68])

<div class="vcard">
<div class="fn org">Ataxo s.r.o.</div>
<div class="adr">

<div class="street-address">Holečkova 12</div>
<span class="locality">Praha 4 - Smíchov</span>
<span class="country-name">Czech Republic</span>

</div>
</div>

4.2.1.2. Shrnutí

U mikroformátů je výhoda v jejich velmi jednoduché implementaci a díky tomu
je jejich zavádění úspěšnější (rychlejší) oproti RDFa. Na rozdíl od formátu RDF jsou
mikroformáty postaveny na již existujících a odzkoušených technologiích. Vydaly se
tedy osvědčenou cestou evoluce, a nikoliv revoluce. Výhodou mikroformátů je také
fakt, že W3C zavedla mechanismus GRDDL (Gleaning Resource Descriptions from
Dialects of Languages), který umožňuje data popsaná mikroformáty lehce extrahovat
do RDF.

Mezi příznivci jednotlivých táborů RDF amikroformátů už od začátku existují tzv.
"svaté války", kde se přesvědčují o kladech a záporech jedné či druhé technologie. Jen
pro nastínění zde uvedeme pár argumentů proti mikroformátům. Mikroformáty ge-
nerují zbytečný kód a parazitují na atributech class. Dalším argumentem je často
zmiňovaná (ne)přístupnost, kdy čtečky pro slepémají s mikroformáty problémy. Dále
pak nedostatek nástrojů pro používání mikroformátů, jejich vytváření, atd. Zastánci
mikroformátů se samozřejmě brání zuby nehty a tyto argumenty se snaží vyvrátit.
Nadbytečný kód jako argument nepřimají s vysvětlením, že mikroformáty můžeme
konstruovat za pomocí elementů, které jsou vhodné zároveň v kontextu obsahu, který
publikujeme. Naším cílem ale není zde řešit tyto žabomyší války. Bude nám stačit, že
víme o obou táborech v komunitě sémantického webu.

4.2.2. RDFa

Jelikož klasické RDF naráží na svou složitost implementace a "konkurenční" mik-
roformáty si už získaly svou část fanoušků, bylo potřeba přijít s technologií, která
bude snadná pro implementaci, ale zároveň nebude omezená jako mikroformáty.
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Obrázek 4.3. Logo RDFa dokumentu (Zdroj:
http://buzzword.org.uk/2009/rdfa-logo/)

Vzniklo tak RDFa (Resource Description Framework in attributes), které oproti
mikroformátům stojí na základechRDF a je takmožné aplikovat nástroje sémantického
webu (např.: odvozování) [40]. RDFa se podobně jako mikroformáty zapisují přímo
do XHTML kódu. Základem RDFa je přidání několika nových atributů do XHTML,
které jsou pak určeny primárně pro zachycení metadat. Odtud také ono 'a' ve zkratce
RDFa (atributy).

Atributy RDFa [5]:

• about - URI adresa, která specifikuje blíže zdroj metadat

• rel a rev - specifikuje vztah s jiným zdrojům

• href, src a resource - definuje zdroj predikátu

• property - nese jméno predikátu

• content - určuje hodnotu predikátu (při jejím uvedení se přepíše hodnota elementu)

• datatype - definuje datový typ hodnoty

• typeof - specifikuje RDF typ subjektu

Příklad 4.2. Ukázka zápisu RDFa. (Zdroj: [41])

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml
xmlns:cal="http://www.w3.org/2002/12/cal/ical#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

...
<p typeof="cal:Vevent">
Sdružení <a property="cal:url" href="http://www.europen.cz/">EurOpen</a> ►
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pro vás chystá <span property="cal:summary">XXXIII. konferenci ►
EurOpen.CZ</span>.
Bude se konat <span property="cal:dtstart" ►
content="2008-10-05T13:30:00+02:00" datatype="xs:dateTime">5.</span>-<span ►
property="cal:dtend" content="2008-10-08T14:00:00+02:00" ►
datatype="xs:dateTime">8. října 2008</abbr> v hotelu <a ►
property="cal:location" href="http://www.hotel-lesnichata.cz/">Lesní ►
chata v Kořenově</a>.
</p>
...
</html>

Takto zapsaný kód je pak jednoduché vyexportovat do čistého RDF.

4.2.2.1. Výhody RDFa

Oproti mikroformátům se u RDFa uvádí několik výhod.

• U RDFa se dají využít všechny již existující ontologie. U mikroformátů musí
vzniknout novýmikroformát. Musí mít ekvivalentní ontologii, do které se transfor-
muje. I v případě, kdy již ontologie existuje, se stejně musí vytvořit nový mikrofor-
mát.

• Stačí jeden XSLT transformační styl pro všechny ontologie. U mikroformátů
musí pro každý mikroformát existovat zvláštní XSLT styl.

[65]

4.2.2.2. Nevýhody RDFa

• stejně jako mikroformátům, tak i RDFa schází větší podpora prohlížečů - je třeba
instalovat rozšíření (Operator, Semantic Radar nebo Fuzz)

• přišel později než mikroformáty, které už jsou na mnohých serverech naimplemen-
továny

4.2.3. eRDF

eRDF (Embeddable RDF) je stejně jako RDFa a mikroformáty konvence pro zápis
metadat do dokumentu. S formátem eRDF přišel v roce 2005 Ian Davis a částečně se
u jeho vývoje inspiroval mikroformáty. Zjednodušuje anotaci dokumentů, ale s nástu-
pem RDFa se přestal používat a skoro upadl v zapomnění [70].
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4.2.4. Porovnání: Mikroformáty vs. RDFa vs. eRDF

Když pomineme eRDF, u kterého jsme si řekli, že se vývoj zastavil, tak nám zbývají
mikroformáty a RDFa. Oba dva slouží pro záznam metainformací do dokumentu a
oba pro to používají XHTML atributy, které jsou běžnému uživateli skryté. V čem se
liší, je jejich vývoj. Zatímco RDFa pochází z dílny standardů tvořícího konsorciaW3C,
tak mikroformáty jsou dílem Tantek Çelika3 a vývojářů okolo serveru Technorati.4 Po
technické stránce jsme si několik výhod RDFa již uvedli v předchozí kapitole, proto
zde jen stručně. RDFa na rozdíl do mikroformátů bude součástí standardu XHTML
2. Na druhou stranu však RDFa nepracuje s HTML4 a XHTML 1.x.Mikroformáty ano.
RDFa zavádí nové atributy, zatímco mikroformáty používají ty stávající. Ve srovnání
s RDFa nejsou mikroformáty dostatečně flexibilní, nelze je dále rozšiřovat [53] [48].

Pokud se na tento pomyslný souboj formátů podíváme statistickým nástrojem
vyhledávání Google insights5, tak na grafu uvidíme, že zatímco mikroformáty si drží
od roku 2006 svou popularitu (s mírnou klesající tendencí), tak RDFa od svého zave-
dení roste a koncem roku 2009 v popularitě svého soupeře dokonce předběhl. S formá-
tem eRDF je to u tohoto typu porovnávání složitější, protože výsledky nám zde
ovlivňuje fakt, že eRDF je také zkratkou pro nejednu organizaci. Tuto odchylku by
mělo eliminovat omezení kategorie výsledků na "Internet".

Obrázek 4.4. Google insights (Zdroj: http://www.google.com/insights/)

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Tantek_%C3%87elik
4 http://technorati.com/
5 http://www.google.com/insights/
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Jelikož by důkladné porovnávání těchto formátů vydalo na samostatnou práci,
nebudeme se jím už blíže zabývat. Pouze pro doplnění si uvedeme 2 články, které se
srovnáním zabývají. Jedním z nich je článek od Benjamina Nowacka6, jehož součástí
je formulář, který na základě 20 námi zvolených priorit vypočte nejvhodnějšího kan-
didáta. Další, kdo se porovnáváním těchto formátů věnuje, je Evan Podromou se svým
článkem RDFa vs microformats.7

Nakonec ještě dodáme, že podle zdroje [65] by se mikroformáty měly v budoucnu
transformovat do RDF. Je to ale jen autorova domněnka, která se nemusí naplnit.

4.2.5. Implementace mikroformátů

Pro obhájení stanoviska, že vložení metadat na stránky je opravdu jednoduchá
záležitost, si to ukážeme na krátkém příkladu.

Uvažujme situaci, kdy chceme na své firemní stránky vložit strojově čitelné infor-
mace o kontaktní adrese firmy. Vybereme si protomikroformát hCard, který je k tomu
určený. Umožňuje vložit adresu, fotografii, telefon, email a další kontaktní údaje. Jeho
datové položky se ostatně shodují s formátem vCard (standard pro elektronické vizit-
ky).

Následující zdrojový kódnámnastíní, jak jsou informace nawebové stránce zapsány
nyní. Vidíme, že nenesou žádné sémantické data.

Příklad 4.3. Kód kontaktu bez mikroformátů. (Zdroj: autor)

<div>
<ul>

<li>Jiří Štencek</li>
<li><a href='mailto:info@example.com'>info@example.com</a></li>
<li>+420 777 777 777</li>
<li>Adresa:
<ul>

<li>Na Malovce 13/789</li>
<li>130 00</li>
<li>Praha 3</li>

</ul>

6 http://bnode.org/blog/2007/02/12/comparison-of-microformats-erdf-and-rdfa
7 http://evan.prodromou.name/RDFa_vs_microformats
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</li>
...
</div>

Na druhém příkladu je úryvek kódu, který již disponuje metadaty a je tak strojově
čitelný. Zkontrolovat si to můžeme za pomoci jednoho z nástrojů sémantického webu
pro Firefox (např.: Operator). Z prvního pohledu je zřejmé, že námkódmírně "nabobt-
nal".

Základem je div s třídou class="vcard", který definuje oblast kontaktu. Proč vcard,
když mikroformát se jmenuje hCard? Je to právě proto, že formát hCard je 1:1 repre-
zentací staršího vCard a přejímá všechny atributy.

V dalším kroku si sémanticky označíme jméno. Celé jméno obalíme třídou
class="n". Tato třída nám říká, že elementy uvnitř obsahují části jména osoby (např.
křestní, druhé jméno a příjmení). Pojďme se tedy podívat, jak to bude vypadat uvnitř
třídy n. Pro křestní jméno existuje vlastnost class="given-name" a pro příjmení
class="family-name". Pokud bychom chtěli označit i prostřední (druhé) jméno, pou-
žijeme class="additional-name".

Označení emailu a telefonu je taktéž velmi jednoduché, stačí do rodičovského
elementu vložit třidu class="email" (respektive class="tel").

U adresy budeme postupovat podobně jako u jména. Nejdříve určíme obalovací
prvek s třídou class="adr", do nějž potom vložíme informace o ulici class="street-
address", PSČ class="postal-code" a městu class="locality".

Příklad 4.4. Kód kontaktu s implementovanými mikroformáty. (Zdroj: autor)

<div class="vcard">
<ul>

<li class="n">
<span class="given-name">Jiří</span>
<span class="family-name">Štencek</span>

</li>
<li><a class="email" ►

href='mailto:info@example.com'>info@example.com</a></li>
<li class="tel">+420 777 777 777</li>
<li>Adresa:
<ul class="adr">
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<li class="street-address">Na Malovce 13/789</li>
<li class="postal-code">130 00</li>
<li class="locality">Praha 3</li>

</ul>
</li>

...
</div>

Vnašempříkladě jsme samozřejmě neobsáhli všechnymožnostimikroformátu hCard.
Dále bychom mohli vložit informace o datu narození, titulech před/za jmény, URL
adresách, atd [62].

Výsledný kód aplikovaný na webových stránkách si můžeme online prohlédnout
na firemní prezentaci C3studia8, která sloužila jako podklad k příkladu.

4.2.6. Implementace RDFa

Abychom si neukazovali pouze anotaci kontaktních údajů, uvedeme si k RDFa
implementaci příklad s popisem osoby. Jen pro úplnost, pokud bychom chtěli pomocí
RDFa popisovat kontaktní údaje, tak použijeme také vCard, ale ne mikroformát, ale
ontologii.

Nejdříve zvolíme správný DOCTYPE webové stránky. V tomto případě to bude
XHTML+RDFa 1.0.

Příklad 4.5. Doctype XHTML+RDFa. (Zdroj: autor)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+RDFa 1.0//EN" ►
"http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-rdfa-1.dtd">

Jakmile mámeDOCTYPE uvedený, přejdeme k vlastní anotaci. Pro popis osob byl
vytvořen formát FOAF (více o něm v samostatné kapitole). Abychom ho mohli na
stránkách používat,musíme jej uvézt v hlavičcewebu. Takže na prvnímmístě vložíme
do tagu HTML jmenné prostory pro ontologie. V našem případě to budou tyto:

8 http://www.c3studio.cz/kontakt.html
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Příklad 4.6. Kód tagu HTML. (Zdroj: autor)

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

...

Pak už můžeme přistoupit ke kódu popisující osobu. Budeme používat obalovací
tag div s atributem typeof="foaf:Person", který nám definuje, že jde o popis osoby.
Pro vyznačení jména použijeme property="foaf:name", pro telefon rel="foaf:phone"
a pro e-mail rel="foaf:mbox" [4].

Příklad 4.7. Kód popisu osoby. (Zdroj: autor)

<div typeof="foaf:Person">
<h2 property="foaf:name">Jiří Štencek</h2>
<table>
<tr>
<th>Tel.:</th>
<td><a rel="foaf:phone" href="+420 777 777 777">+420 777 777 ►

777</a></td>
</tr>
<tr>
<th>E-mail:</th>
<td><a rel="foaf:mbox" ►

href="mailto:info@example.com">info@example.com</a></td>
</tr>

...

Na tomto jednoduchém příkladě jsme si ukázali, že ani zápis RDFa není nijak slo-
žitý. Jediný rozdíl je v zápisu jmenných prostorů a následně používaných prefixů.
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I v tomto případě si výsledný kód aplikovaný na webových stránkách můžeme
prohlédnout online a to sice na stránkách Foto-modelky.cz9, která sloužila jako podklad
k příkladu.

9 http://www.foto-modelky.cz/kontakt
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Kapitola 5

Analýza využití znalostních technologií
v součastnosti

5.1. Používané technologie
V této kapitole si popíšeme technologie týkající se sémantického webu, se kterými

se už denně setkáváme nebo se setkávat v budoucnu můžeme.

5.1.1. RSS

I když formát RSS souvisí se sémantickým webem spíše okrajově, uvedeme si ho
zde. A to hlavně proto, že je (ale i není) postaven na RDF, používá se každodenně a
je to vůbec nejrozšířenější metadatový formát na Internetu [44].

Obrázek 5.1. Logo RSS (Zdroj: http://www.rssboard.org)

RSS je velmi jednoduchá ontologie, která poskytuje metadata o publikovaných
článcích nawebu.Nejčastěji se používá na blozích, e-magazínech a jiných internetových
publikacích. Jako internetovýmčtenářůmnám tento formát ulehčuje čerpání aktuálních
informací z několika námi vybraných zdrojů. Stačí si zkopírovat adresu RSS feedu
daného serveru do své RSS čtečky a ta se již postará o příjem těchto metainformací.
Nemusíme tak brouzdat po několika různých serverech a vše potřebné máme na jed-
nom místě [69] [44].
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Vývoj RSS je však velmi nekonzistentní a dokonce ani zkratka RSS není pro rozdílné
verze stejná (RSS 0.9x - Rich Site Summary, RSS 1.0 - RDF Site Summary, RSS 2.0 - Really
Simple Syndication). Na vině jsou vývojářské tábory, které nejsou schopné se dohodnout
na jednom standardu. Jako první přišla s formátemRSS firmaNetscape pro svůj infor-
mační portál my.netscape.com. Tato verze byla označena jako RSS 0.9 a její jádro bylo
založeno na RDF. Odstraněním RDF, zjednodušením standardu a přidáním nových
vlastností vznikla verzeRSS 0.91 od firmyUserLand.Netscape o tento formát následně
ztrácí zájem a na pole vývoje přichází samostatná mezinárodní skupina vývojářů,
která kritizuje odstranění RDF a nemožnost rozšiřitelnosti (modularizace). Vytváří
proto v prosinci 2000 formát RSS 1.0, který je opět založen na RDF a je rozšiřitelný
díky jmenným prostorům. Na to reaguje firma UserLand postupným vydáním stan-
dardů RSS 0.92, RSS 0.93 a RSS 0.94. Přidává však jen nové prvky. Na možnost rozši-
řitelnosti reaguje až v roce 2002, kdy vydává formát RSS 2.0, který již také používá
jmenné prostory [44].

Obrázek 5.2. Poměr zastoupení jednotlivých verzí RSS (Zdroj: [44])

Největší výhodou RSS formátu je jeho jednoduchost. Díky ní se tento formát tak
rychle a masově prosadil.

5.1.2. Dublin Core

Dublin Core je metadatový formát, který vznikl ještě před W3C iniciativou kolem
sémantického webu. Byl původně určen pro popis obsahu webových stránek, popis
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zdrojů v muzeích, knihovnách a různých vládních institucích. Je jednoduchý, rozšiři-
telný a snadno modulovatelný. Díky tomu se také stal univerzálním formátem na
elektronické popisování objektů reálného světa a je mezinárodně podporovaný [3].

5.1.3. Creative Commons

Creative Commons slouží pro přidání informace o licenci k danému dokumentu
(článku, fotce, videu, atd.). K podání této informace generuje HTML kód obohacený
o RDFa.Můžeme tak pomocí vygenerovaného kódu jednoduše určit, že daný obrázek
je volně šiřitelný a nevyhrazujete si na něj žádná práva nebo naopak.

5.1.4. CC/PP

CC/PP (Composite Capability/Preference Profiles) je formát, který je založený na
RDF a slouží pro popisování softwarových a hardwarových vlastností webových kli-
entů. Na základě přesných informací o klientovi můžeme přizpůsobit zasílaný obsah
na koncové zařízení. Můžeme tak naplno využít možnosti mobilního zařízení nebo
stolního počítače s velkým monitorem. Obsah a vzhled se bude pro tyto zařízení po-
chopitelně lišit [69] [3].

5.1.5. FOAF

FriendOfA Friend (FOAF) slouží jako formát pro popis lidí, jejich aktivit, vlastností
a hlavně vztahů. Vizí je, aby se díky tomu začaly bořit zdimezi jednotlivými sociálními
servery, jako jsou Facebook, MySpace, Orkut, LinkedIn a jiné. Každý server by totiž
mohl fungovat jako hosting FOAF profilů, tvořící jednu velkou, otevřenou, decentra-
lizovanou sociální síť. O oblibě tohoto projektu svědčí 1,6 milionu FOAF záznamů na
webu (červenec 2004). Adresa tohoto projektu je http://foaf-project.org [54].

Obrázek 5.3. Grafické znázornění FOAF. (Zdroj: [35])
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5.1.6. DOAC

Do FOAF formátu byl časem integrován modul DOAC (Description of a Career),
což je slovník sloužící k popisu osoby z hlediska profesního. Člověk si tak může vy-
tvořit životopis, který bude kompatibilní s evropským Europass Curriculum a vložit si
jej na své stránky. Agenti hledající člověka na určitou pozici budou mít ulehčenou
práci při průzkumu trhu, protože pouze zadají své požadavky do vyhledávače [49].

Obrázek 5.4. DOAC + FOAF. (Zdroj: http://ramonantonio.net/doac/)

5.2. Průzkum portálů využívajících technologie
sémantického webu

I přesto, že vize sémantickéhowebu je zde již od roku 2001, se využívání sémantic-
kých technologií na internetových portálech prozatím nijak masově nerozšířilo. Jsou
však vidět jakési první vlaštovky, které si v této kapitole představíme. Budeme se za-
bývat hlavně známými (často komunitními) weby, kterémohou implementací séman-
tických technologií seznámit širší veřejnost s jejich možnostmi a přinutit další servery
k jejich nasazení. Soukromýmiweblogy sémantických nadšenců se zde naopak zaobírat
nebudeme. Ani by to nebylo v našem zájmu. Ke konci kapitoly se také okrajově zamě-
říme na český web, kde se sémantické technologie začínají pomalu prosazovat.

Úplně nejdřív si ale představíme některé otevřené databáze, na kterých komunitní
a informační weby často staví. Hned po nich zmíníme několik sémantických vyhledá-
vačů, kterých s rozvojem ontologií stále přibývá. A potom již slibované portály, s
kterými přicházíme na Internetu denně do styku.

5.2.1. Otevřené databáze

5.2.1.1. DBpedia

DBpedia je kompletní export informací ze serveru Wikipedia.org do RDF. Díky
tomumůžeme pokládat sofistikované dotazy a výsledky dostávat jednodušeji. Např.:
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SPARQL dotaz můžeme DBpedii položit zde - http://dbpedia.org/sparql. Jelikož
informace pocházejí z Wikipedie, tak je jejich komplexnost téměř zaručena. Pokud se
tedy budeme chtít podívat, jak takový výstup v RDF z DBpedie vypadá při zadání
dotazu "Prague", klineme si na následující odkaz http://dbpedia.org/page/Prague.

Obrázek 5.5. Logo DBPedia. (Zdroj: [42])

V současné době má DBpedia více než 2,9 milionů záznamů. Toto číslo zahrnuje
cca 282 tisíc osob, 339 tisíc míst, 88 tisíc hudebních alb, 44 tisíc filmů, 15 tisíc her, 119
tisíc organizací, 130 tisíc odrůd a 4400 chorob [42].

5.2.1.2. Freebase

Freebase.org je další otevřená databáze a vytváří ji firma Metaweb technologies.
Tato databáze čerpá z jiných otevřených zdrojů, jakými jsou například Wikipedia1

nebo Musicbrainz.2 Dává si za cíl poskytovat strukturované informace, které budou
využitelné jak člověkem, tak počítačem. Stránky postupně po jejich analýze z hlediska
obsahu přidává ke své ontologii. Freebase tak má již nyní více než 3 miliony položek.
750 tisíc osob, 450 tisíc míst, 50 tisíc firem a 40 tisíc filmů. Využívá pro to svou vlastní
ontologii a dotazovací jazyk. Ten se od standardizovaného jazyku SPARQL liší [64].

Obrázek 5.6. Logo Freebase. (Zdroj: [42])

5.2.1.3. MusicBrainz

MusicBrainz.org je otevřená hudební databáze čítající cca 450 tisíc hudebních inter-
pretů a cca 8milionů tracků. Detailně pokrývá informace o zpěvácích, kapelách, jejich
nahrávkách a vztazích mezi nimi. U hudebních nahrávek ukládá informace o názvu
desky, názvy jednotlivých tracků a jejich délku. Může ale obsahovat i informace o
datu vydání, zemi a krátký úryvek z písničky. Takováto databáze se pak dá jednoduše
využít k jakékoliv hudební encyklopedii, portálu o hudebních interpretech, hudebních

1 http://www.wikipedia.org
2 http://musicbrainz.org
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stylech nebo k vytvoření aplikace, která by tagovala mp3 na základě porovnání
úryvku hraného v přehrávači s úryvkem uloženým na MusicBrainz.org (něco takové
již funguje v přehrávači winamp, který spolupracuje s CDDB serverem). Využití je
zkrátka mnoho.

Obrázek 5.7. Logo MusicBrainz. (Zdroj: http://musicbrainz.org/)

5.2.1.4. Nokia Semantic Web Server

Abychom nehovořili jen o otevřených databázích osob, organizací, hudebních in-
terpretů, tak si představíme jednu databázi ryze obchodní/produktovou. Je z dílny
nejúspěšnějšího výrobce mobilních telefonů - firmy Nokia. Na svých stránkách vývo-
jářský týmNokie (Nokia Research Center) tvrdí, že sémantickýweb chápou jako další
vývojový krok v oblasti webových technologií a tak chtějí být jeho součástí. Odpovědí
na tento fakt bylo spuštění serveruNokia SemanticWeb Server3, který poskytuje přístup
kmetadatům jednotlivýchNokia produktů, dokumentací, slovníků, schémat a dalších
zdrojů, které jsou poskytovány zákazníkům a partnerům firmy Nokia. Server je ale
koncipován tak, aby vyhovoval strojovému použití, a není proto určený pro lidi jako
uživatele.

Pokud by každý výrobce poskytoval takovéto informace o svých produktech, od-
padla by starost distributorů a prodejců o aktuální informace.Měli by je všichni stejné
a aktuální. Jediné, v čem by se lišili, by byla cena, dodací lhůta a jiné specifika daného
obchodu.

5.2.2. Sémantické vyhledávače

5.2.2.1. Powerset

Powerset.com je sémantický vyhledávač, který k vyhledávání používá v zásadě 2
zdroje: Wikipedii a Freebase. Snaží se poskytovat výsledky na dotazy pokládané v
přirozeném jazyce. Typickým příkladem takového dotazu je např.: "Jak starý je Barack

3 http://sw.nokia.com/
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Obama?". V našem případě dostaneme odpověď ve formě data narození a v závorce
i stáří Baracka Obamy - "August 4, 1961 (48 years ago)". U tohoto výsledku je vypsán
také zdroj informací - Freebase. Po rozkliknutí dostaneme podrobné zdrojové informa-
ce4, z kterých Powerset čerpal.Můžeme si tak případně ověřit správnost překládaných
výsledků. Pod odpovědí vyjádřenou datem a počtem roků se ještě navíc vypíší rele-
vantní články zWikipedie, kde simůžemenajít další podrobnější informace o hledaném
subjektu [64].

Dne 1. září 2008 byl Powerset koupen společností Microsoft a jeho jádro bylo za-
pracováno do nového vyhledávače jménem Bing [61].

5.2.2.2. True Knowledge

Jedním z dalších sémantických vyhledávačů je TrueKnowledge.5Oproti Powersetu
poskytuje zdarma své API, nad kterýmmůžete vytvořit svou vlastní aplikaci. Dokáže
poskytovat podobné výsledky jako Powerset, ale liší ve svém dotazovacím jazyku. Je
totiž možné mu položit i tak složitý dotaz, jako např.: "Kdo byl prezidentem USA,
když byl Barack Obama ještě teenager?"

True Knowledge poskytuje také rozšíření pro prohlížeče Firefox a IE, které do vý-
sledků vyhledávání (pracuje s vyhledávači: Google, Yahoo!, Bing a Ask) přidá na
první pozici výsledek z True Knowledge. Jak takové výsledky vyhledávání vypadají,
si můžeme prohlédnout na níže uvedeném obrázku nebo na oficiálním videu ze ser-
veru YouTube.6

4 http://www.freebase.com/view/en/barack_obama
5 http://www.trueknowledge.com
6 http://www.youtube.com/watch?v=PEUNBOzyymM
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Obrázek 5.8. Upravené výsledky vyhledávání pomocí True Knowledge. (Zdroj:
http://www.trueknowledge.com)

5.2.2.3. Hakia

I Hakia.com7 se řadímezi sémantické vyhledávače. Specifický je v tom, že výsledky
vyhledávání řadí do záložek podle toho, jestli se jedná o:webové výsledky, věrohodné
zdroje, obrázky, zprávy nebo jiné. Věrohodné zdroje (anglicky Credible sites) jsou
zdroje doporučené skupinou profesionálů (knihovníků). Hakia je totiž postaven na
myšlence, že populární zdroj ještě nemusí být důvěryhodný a naopak důvěryhodný
zdroj nemusí být populární (mít vysoké ranky a hodnocení u vyhledávačů). V této
době Hakia svým doporučením pokrývá témata zdraví a životního prostředí. Další
budou přibývat.

5.2.2.4. Swoogle

Vyhledávač Swoogle8 je výzkumnýprojekt, kterýmá na starosti Li Ding a TimFinin
z Univerzity v Marylandu (Baltimore County). Swoogle indexuje RDF a OWL doku-
menty awebové stránky s vloženýmRDFmetadaty (eRDF, RDFa). Výsledky vyhledá-
vání řadí podle ranku podobného PageRanku od Googlu, ale uzpůsobeného pro sé-
mantickýweb. Uživatel má takémožnost výběru, jestli chce prohledávat pouze názvy
tříd nebo jejich vztahů.

7 http://www.hakia.com
8 http://swoogle.umbc.edu/
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Obrázek 5.9. Logo Swoogle. (Zdroj: http://swoogle.umbc.edu/)

Swoogle disponuje také rozhraním pro webové služby, takže je možné ho použít
v dalších externích automatizovaných nástrojích. V současné době Swoogle indexuje
přes 1,2 mil. dokumentů a 1 mld. RDF trojic (subjekt-vtah-objekt) [21]. V porovnání s
rokem 2005, kdy Swoogle indexoval cca 337 tisíc dokumentů a cca 47 mil. RDF trojic,
je to značný nárůst [36].

5.2.2.5. Semanti

Semanti není tak úplně sémantický vyhledávač, ale jakási pomůcka, která nám
usnadňuje vyhledávání. Po nainstalování doplňku do prohlížeče námpři vyhledávání
"našeptává" pojmy, které máme rozepsané a vedle nich také zobrazuje jejich definice.
Semanti má svou vlastní ontologii, která čítá cca 8 mil. pojmů [17]. Díky tomu do vy-
hledávače vkládáme správné pojmy. Ve výsledcích se nám vedle výsledků Googlu
(nebo jiného vyhledávače) zobrazují také námi v minulosti navštívené a uložené
stránky. Tyto stránkymůžeme také sdílet a doporučovat našim přátelům skrz sociální
síť Facebook (social search). Pokud si tedy svůj účet propojíme se sítí Facebook, tak
nám budou ve výsledcích doporučovány také výsledky našich přátel, které jsou podle
očekávání relevantnější než jiné.

Obrázek 5.10. Ukázka funkce Semanti. (Zdroj: http://www.semanti.com/)

5.2.2.6. Wolfram Alpha

Ačkoliv Wolfram Alpha má se sémantickým webem jen pramálo společného, je
třeba ho zde zmínit, protože s ním byl v médiích několikrát mylně zmiňován (např.:
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lupa.cz9). Jedná se o výpočetní engine, který na základěmatematických a statistických
modelů vypočítává výsledky. Je založen na sofistikovaném systému Mathematica.
Pracuje s jazykovou (linguistickou) sémantikou, která nemá se sémantickým webem
co do činění. Podkladovými daty jsou zde odborné studie a vědecké materiály, které
jsou podobně jako u vyhledávačů procházeny crawlery. Pravdivost informací je tak
zaručena.

Obrázek 5.11. Logo Wolfram Alpha. (Zdroj: http://www.wolframalpha.com/)

Jak Wolfram Alpha funguje? Jeho revolučnost spočívá v tom, jaké výsledky nám
dává. Pokud Googlu zadáme dotaz "HDP Česká republika", tak dostaneme přehršel
stránek, které můžou a nemusí být zcela relevantní. Oproti tomu Wolfram Aplha je
jakási interaktivní encyklopedie (zaměřuje se na oblast matematiky, statistiky, fyziky,
chemie, zeměpisu, ekonomie, atd.), která nám vrátí výsledek jeden, ale správný a plně
relevantní (v optimálním případě). V našem případě bychom tedy dostali výsledek
obsahující přesná fakta o našem HDP a výčet s ním souvisejících statistik a grafů za
poslední léta.

5.2.2.7. Open Calais

Open Calais10 je dalším webem zabývajícím se prohledávání dokumentů. Tento
je specifický v tom, že hledá na webových stránkách informace v podobě objektů,
faktů a incidentů a ty pak exportuje do formátu RDF.

Jehopraktické využití simůžemevyzkoušet pomocí doplňkupro Firefox nazvaného
ClearForest Gnosis11 [64].

Doplněk Gnosis funguje tak, že v reálném čase při prohlížení stránky podtrhuje
pojmyv textu různými barvami a zvýrazňuje tak lidi, organizace, společnosti, produkty
a geografické informace. Po najetí na takto zvýrazněný pojemmůžeme hned vyhledat
další relevantní informace k onomu tématu.

9 http://www.lupa.cz/clanky/mytus-semantickeho-webu
10 http://www.opencalais.com/
11 http://addons.mozilla.org/firefox/3999
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5.2.2.8. Další vyhledávače

Další sémantické vyhledávače si uvedeme již jen formou výpisu s odkazem na
příslušný vyhledávač DeepDyve12, Lexxe13, Sindice14, SenseBot15, Quintura16, Who-
NU17, KwMap18, KartOO19, SWSE20 a další.

5.2.3. Sémantické technologie implementované na známých portálech

5.2.3.1. Yahoo!

Yahoo! přišlo v únoru 2008 se zprávou o inovaci svého vyhledávání. Nový vyhle-
dávací engine založený na prvcích sémantického webu se jmenuje SearchMonkey.
Oznámili, že tento vyhledávač bude využívat metainformací vložených do stránek.
Představil také náhled, jak budou takové výsledky vyhledávání vypadat [7].

Obrázek 5.12. Srovnání výsledků vyhledávání Před a Po. (Zdroj: [7])

Nejdříve Yahoo! podporoval mikroformáty a formát eRDF, v říjnu roku 2008
oznámil také podporu formátu RDFa. SearchMonkey tak používá a podporuje 3 na-
vzájem konkurenční formáty a zdá se, že nehodlá žádný z nich nijak protěžovat [31]
[8].

12 http://www.deepdyve.com/
13 http://www.lexxe.com/
14 http://sindice.com/
15 http://www.sensebot.net
16 http://www.quintura.com/
17 http://www.whonu.com/
18 http://www.kwmap.net/
19 http://www.kartoo.com/
20 http://swse.org/
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Obrázek 5.13. SearchMonkey logo. (Zdroj: [22])

Používání vyhledávácího enginuSearchMonkey sedávběžnémvyhledáváníYahoo!
zapnout i vypnout [58]. Yahoo! má samozřejmě zájem, aby sémanticky anotovaný
obsah na Internetu jenom bujel, a proto také pro webové vývojáře připravila e-příruč-
ku21, kde radí, jak správně zapisovat produkty, místa, události a jiné informace.

5.2.3.2. Google

Google v květnu roku 2009 oznámil, že do jádra svého vyhledávače přidal podporu
mikroformátů a RDFa [71]. Z úst OtharaHanssona zaznělo, že ze začátku budeGoogle
podporovat jen několik projektů (namátkou: LinkedIn, CNet a jiné) a postupem času
se podpora rozšíří na celý vyhledávací index. Google motivuje autory stránek, aby si
na své weby začali informace sémanticky označovat (týká se to hlavně recenzí, osob,
firem aproduktů), protožeGoogle bot s nimi již dokáže pracovat (rozpoznat je) a bude
je dále nabízet uživatelům (Google tuto novinku nazval "rich snippets") [27]. Google
je v podpoře těchto technologií poměrně pozadu (viz Yahoo!).

Obrázek 5.14. Rich Snippets. (Zdroj: [26])

Pokud si nyní v Googlu vyhledáme informace například o McDonaldu v New
Yorku, tak již u výsledků máme hodnocení a recenze, které nám mohou pomoci při
rozhodování.

Další sémantickou aktivitou je vyhledávání obrázků na základě u nich uvedených
licencí. Pokud ve vyhledávači obrázků22 klikneme na podrobnější vyhledávání,máme

21 http://developer.search.yahoo.com/start
22 http://images.google.com/
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možnost si vybrat i z licence, která s obrázkem souvisí (je jí označkována). Licence je
u obrázku uvedena pomocí formátu RDFa nebo mikroformátů [14].

5.2.3.3. Drupal 7

Drupal je populární systém pro správu obsahu (CMS). V jeho 7. verzi chce v RDF
publikovat svá interní data. O RDF mluví vedení jako o budoucnosti Drupalu. Dále
chtějí integrovat dotazovací jazyk SPARQL. Na vývoji se podílí skupina vývojářů sé-
mantického webu23 a klade si při něm otázky jako "Jakou ontologii bychomměli pou-
žít?", "Jak nejlépe označit články na Drupalu" a jiné. Pomoct by jim v tomměl vývojář
standardu RDFa - Mark Birbeck [6].

5.2.3.4. Wordpress

V souvislosti s Drupalem se nemůžeme nezmínit o Wordpressu, protože ten již
několik let podporuje a používá ve svém CMS mikroformát XFN na propojení mezi
jednotlivými autory blogů. Můžeme tak jednoduše určit, že osoba, na kterou nyní
odkazuju, je můj kamarád a ještě kolega z práce.

5.2.3.5. YouTube

Server YouTube24 je nejúspěšnější video server na Internetu. Momentálně je ve
vlastnictví Googlu, ale i přes to se o jeho budoucnosti diskutuje. Od svého založení se
totiž doposud nedostal do černých čísel a ani Google prozatím neví, jak z něj udělal
ziskovýprodukt. Uvažuje se o zavedení krátkých reklamních spotů před vybraná videa
[20]. Co nás ale bude zajímat je to, že YouTube začalo používat technologii sémantic-
kého webu. Konkrétněmikroformáty. Pro označení autora videa se nyní na YouTube
setkáme s mikroformátem hCard. A jelikož se vývojáři YouTube na diskusním fóru
mikroformátů vyptávají na další možnosti této technologie, jemožné, že hCard nebude
posledním mikroformátem na tomto známém serveru [46].

5.2.3.6. DMOZ

DMOZ25 (DirectoryMozilla) je jedním z nejuznávanějších internetových katalogů.
Stojí za ním početná komunita administrátorů, kteří udržují katalog po obsahové a
strukturální stránce. Struktura i obsah jsou pak volně přístupny ve formátu RDF [69].

23 http://groups.drupal.org/semantic-web
24 http://www.youtube.com
25 http://www.dmoz.org
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5.2.3.7. BBC

5.2.3.7.1. Mikroformáty

Na jaře roku 2008 BBCna svémwebu nasadilomikroformáty a hned se strhla velká
diskuze, jestli je to správná cesta. Web tak získal na dalších možnostech zpracování,
ale utrpěl na přístupnosti. Kritikové totiž apelovali na nesprávné použití značky abbr
a jeho atributu title pro mikroformát hCalendar. Tento atribut slouží hlavně člověku
a zde byl použit pro stroj. Hlasová čtečka by tak s tímto zápisem měla problém a tím
by obsah nebyl přístupný všem uživatelům Internetu jako dřív. Vedla se i diskuze o
úpravě hlasový čteček, ale na tomto poli se žádná revoluce nekonala. Po dlouhé dis-
kuzi se BBC rozhodlo problémové mikroformáty z webu stáhnout. Jednalo se právě
o mikroformát hCalendar. Ostatní na webu ponechalo (např.: hCard). Dále BBC upo-
zornilo, že svůj zájem bude orientovat i směrem k RDFa [30].

5.2.3.7.2. BBC Music - RDFa

BBC Music Beta26 představuje projekt, který sémanticky prolinkovává a anotuje
jednotlivé hudební interprety, které hrají BBC rádia. Díky těmto stránkám můžou
hudební fandové přicházet na souvislosti a propojení mezi jednotlivými kapelami,
zpěváky a písničkami, o kterých třeba ani netušili. Většina podkladových informací
pochází zMusicBrainz27, což je otevřená hudební databáze čítající cca 450 tisíc hudeb-
ních interpretů [42] [73].

Obrázek 5.15. BBC Music. (Zdroj: [42])

5.2.3.8. Google maps

Google maps začaly informace o místech zájmu (muzea, dopravní spoje, obchody,
restaurace, atd.) obalovatmetadaty již v červenci roku 2007. Použily pro tomikroformát
hCard. Informaci oznámili na svém vlastním blogu28 [57].

26 http://www.bbc.co.uk/music
27 http://musicbrainz.org/
28 http://googlemapsapi.blogspot.com/2007/06/microformats-in-google-maps.html
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5.2.3.9. Twitter

Twitter je velmi populární komunikační a informační kanál. Jeho podstata je natolik
jednoduchá, že spousta lidí ani nechápe, že se mohl Twitter vůbec uchytit. Umožňuje
nám prezentovat svůj status tzv. followerům, kteří nás "sledují". My naopak můžeme
"sledovat" uživatele ostatní a tím získávat informace o jejich statusech. Tím, že si vybí-
ráme lidi z oboru, který nás zajímá, se zároveň dozvídáme relevantní informace pro
nás užitečné. Na Twitteru si vytváří profily obyčejní lidé, celebrity, zpěváci, firmy,
organizace, atd.

V květnu roku 2007 byly do Twitter profilů naimplementovány mikrofomáty
hCards, XFN, a hAtom [52].

5.2.3.10. LinkedIn

LinkedIn je portál, který umožňuje propojovat lidi na základě vztahů (pracovních,
školních, soukromých, atd.). Nejčastěji se lidé propojují na profesní bázi a jejich
vzniklý profil pak odráží jejich zkušenosti a znalosti. Lidé se zdemůžou dále doporu-
čovat (psát osobní reference), připojovat do firem a jiných organizací. Momentálně
má cca 53 milionů členů a každou sekundu přibývá jeden další.

I tento server začal své data obohacovat o metadata. Jako formát si vybral mikro-
formáty a z nich konkrétně hCard a hResume [59].

5.2.3.11. Digg.com

Digg.com je online záložkovací systém, který je postavený na hodnocení jednotli-
vých příspěvků. Jakmile článek (video, fotka, atd.) dostane vysoké hodnocení, objeví
se na titulní stránce. Digg.com začal implementovat RDFa v dubnu 2008. Upozornil
na to server RDFa.info29 [56].

5.2.3.12. Flickr.com

Server Flickr.com je určený pro sdílení uložených fotek. Fotky si zde můžete
upravovat (otáčet, ořezávat), hodnotit, komentovat, ale hlavně tagovat. Takto označ-
kované fotky se dají jednoduše tématicky vyhledávat a organizovat.

29 http://rdfa.info/2008/04/04/digg-starts-using-rdfa/
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Obrázek 5.16. Flickr logo. (Zdroj: http://www.flickr.com/)

Flickr nově začal pomocí RDFa vyznačovat údaje o licenčních podmínkách u
uploadovaných fotek. Využívá k tomu creative commons. Upozornil na to Michael
Hausenblas na diskusním fórumail-archive.com.30 Po nahlédnutí do zdrojových kódů
stránky Flickru zjistíme, že vedle CC používá ještě také FOAF a Dublin Core.

Stejně tak ale vedle RDFa využívá takémikroformát hCard a XFNpro Flickr profily
a mikroformát Geo pro vyznačení umístění fotek na mapě [47].

5.2.3.13. Technorati

Je vyhledávač a agregátor webových blogů, který pomocí mikroformátů začal
trackovat jejich obsah. Ve svém vyhledávacím enginu používá a zohledňujemikrofor-
máty hCard, hReview a hCalendar [47].

5.2.3.14. SlideShare.net

V květnu roku 2009 informoval server RDFa.info31 o dalším z webů, který začal
používat RDFa. Tentokrát jim byl server SlidShare.net, který nabízí možnost nahrání
prezentace na Internet a je tam umožněno její sdílení mezi ostatní uživatele Internetu.
Prezentace se dá jednoduše vkládat do jiných stránek a dál se tak šířit [56].

5.2.3.15. Last.fm

Last.fm je server sloužící pro zaznamenávání hudby, kterou přehrává náš hudební
přehrávač (nejčastějiWinampneboWindowsMedia Player), do statistik našeho online
profilu. Last.fm z těchto údajů pak dělá žebříčky a statistiky a na jejich základě nám
je schopno doporučit podobnou hudbu, která by se nám mohla líbit, zve nás na udá-
losti týkající se našich oblíbených interpretů a jinak s námi interaguje. Pro popis udá-
lostí, kontaktů amíst si tento server vybralmikroformáty, konkrétněGeo, hCard, XFN
a hCalendar [45].

30 http://www.mail-archive.com/public-rdf-in-xhtml-tf@w3.org/msg02491.html
31 http://rdfa.info/2009/03/26/slideshare-is-using-rdfa/
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5.2.3.16. Blogger.com

Blogger.com32 je online publikační systém, který vytvořila firma Pyra Labs v roce
1999. Rychle se stal jedním z nejpoužívanější blogovacích systémů a proto není s podi-
vem, že jej v únoru 2003 koupil Google. Blogger umožňuje svým uživatelům psát si
svůj osobní (i firemní) zápisník a tam vytvářet a editovat své příspěvky, upravovat si
vzhled svého blogu, atd.

Obrázek 5.17. Blogger logo. (Zdroj: http://www.blogger.com/)

Blogger začal s podporou formátu hAtom, což je mikroformát sloužící k identifiko-
vání blogovýchpříspěvků.Mimoněj používá také rel-tag, standard pro značkování/štít-
kování dokumentu a dovoluje také vkládat informace o autorovi s mikroformátem
XFN.

5.2.3.17. Bitmunk.com

Bitmunk.com33 je služba poskytujícímožnost přeprodeje digitálních souborůmezi
lidmi na Internetu. Nejčastěji jde o hudební soubory (mp3). Do budoucna by měl po-
skytovat prodej filmů, elektronických knih, atd.

Momentálně je na serveru jako jediná záložka Music, kde se prodávají nahrávky
různých hudebních interpretů. Každá stránka o kapele, albu nebo písničce obsahuje
informace obohaceny o RDFa formát. Takže si můžeme díky nástrojům prohlížeče
automaticky najít kapelu na MusicBrainz nebo Last.fm, zpěváka na Wikipedii, atd.

5.2.3.18. Joost.com

Server Joost.com je zaměřen na přehrávání videa. U nás není moc znám, ale v USA
se těší velké pozornosti. V roce 2007 začal implementovat RDFa a to sice slovníky
FOAF a Dublin Core [15].

V době psaní této práce už ale nebyly ve zdrojovémkódu stránky přítomny.Naopak
se tamobjevil jmennýprostorFacebookuxmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fb-

32 https://www.blogger.com/
33 http://bitmunk.com
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ml". Ten ale není nikde na stránce použit, takže je možné, že jde pouze o přípravu na
implementaci nové funkčnosti.

5.2.3.19. Seznam.cz

Seznam34 jako jednička na českém poli vyhledávačů přišel s podporou mikrofor-
mátů už v lednu roku 2009. Vývojáři oznámili, že vyhledávač nyní pracuje smikrofor-
mátem Geo, který slouží k zadání zeměpisné plochy sémantickým způsobem přímo
do HTML kódu stránky. Ve výsledcích vyhledávání se pak taková stránka zobrazí s
odkazem Zobrazit na mapě. Mikroformát Geo prozatím není na českém Internetu moc
používaný, ale to by se mohlo s podporou Seznamu zlepšit [28].

5.2.3.20. Zlatéstránky.cz a 1188.cz

Jako vůbec první český server, který podporoval některý zmikroformátů, byl server
Zlatéstránky.cz.35 Do výsledků vyhledávání ve svém katalogu přidával informace o
poloze namapě (Geo). Následoval jej server od společnosti Telefonika - 1188.cz.36 Zde
běží telefonní seznam a firemní katalog a na obou těchto službách je zavedena podpora
mikroformátu hCard, díky kterémumůžemepohodlně exportovat kontaktní informace
o nalezeném subjektu. Uživatelé prohlížeče Firefox, kteří mají nainstalovaný plug-in
Operator 37, můžou s takovýma informace dále pracovat: zobrazovat si výsledky na
mapách nebo si kontaktní informace pohodlně uložit ve formě vizitky. [29]

5.3. Shrnutí současné implementace a perspektivy
Jak simůžeme všimnout z níže uvedených tabulek, které shrnují analýzu používání

sémantických technologií na webového prostoru, větší zastoupení mají momentálně
mikroformáty38. Jejich dobré přijetí a následnou implementaci si můžeme vysvětlit
tím, že byly uvedeny dříve než formát RDFa a jejich nasazení je opravdu velmi jedno-
duché. Formát RDFa je však velmi dobrou alternativou a jeho zastoupení začíná po-
malu narůstat. Ať už implementací na nových serverech nebo přechodem ze zavede-
ných mikroformátů (příklad BBC, Flickr a Digg)39. Důležitý je fakt, že si zavádění sé-
mantických technologií vzaly na starost velké a známé servery, které ostatním ukáží,
že je důvod k tomu, aby své stránky o metadata doplnili a mohli tak čerpat společně

34 http://www.seznam.cz
35 http://www.zlatestranky.cz
36 http://www.1188.cz
37Více o rozšíření Operator pro Firefox v příloze.
38Pokud bychom brali v úvahu osobní stránky nadšenců a bloggerů
39Jak už jsme si uvedli v kapitole o mikroformátech, je zde totiž předpoklad, že v budoucnu RDFa mikro-
formáty pohltí do sebe. Hlavně kvůli absenci rozšiřitelnosti u mikroformátů [65].
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z jejich výhod. Velká podpora je cítit také ze strany vyhledávačů (Yahoo! a Google),
které do svých vyhledávacích enginů zavedly podporu pro práci s eRDF, RDFa a mi-
kroformáty. Sémanticky založených webů tak přibývá (ať už s mikroformáty nebo
RDFa) a tato technologie se začíná používat. Do budoucna se tak můžeme těšit, že
budou nabízet efektivní pomoc při vyhledávání relevantních informací [64].

Tabulka 5.1. Zastoupení mikroformátů na internetových serverech (Zdroj: autor)

Detail formátuURL adresaNázev webové stránky

hCardwww.youtube.comYouTube

hCardmaps.google.comGoogle maps

hCard, hResumewww.linkedin.comLinkedIn

hCard, hAtom, XFNwww.twitter.comTwitter

Geo, hCard, XFN, hCalendarwww.last.fmLast.fm

hCard, hReviewwww.corkd.comCork'd

Geo, hCard, XFNwww.flickr.comFlickr

hCard, hReview, hCalendarwww.technorati.comTechnorati

hAtom, XFN, rel-tagwww.blogger.comBlogger

---------

Geowww.zlatestranky.czZlaté stránky

hCardwww.1188.cz1188

Tabulka 5.2. Zastoupení RDFa na internetových serverech (Zdroj: autor)

Použité ontologieURL adresaNázev webové strán-
ky

MusicBrainz, Dublic Corewww.bbc.co.uk/musicBBC Music Beta

DublinCore, CreativeCommons, SIOC,
FOAF, Review

www.digg.comDigg

CreativeCommons,Dublic Core, FOAFwww.flickr.comFlickr

Dublic Corewww.slideshare.netSlideShare

Dublic Core, Vocabulary, Media, Com-
merce, Audio

www.bitmunk.com/Bitmunk

Dublin Core, FOAFwww.joost.comJoost
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5.4. Reálné přínosy sémantických technologií
Se zavedením podpory RDFa, mikroformátů a eRDF vyhledávači se v podstatě

hned začalo spekulovat, jestli takovétoweby budou ve výsledcích nějak zvýhodňo-
vány [23]. Již teď se ohodnocování webových stránek skládá z více než 100 parametrů
(jen jednímznich je často probíranýPageRank) a do budoucna je velmi pravděpodobné,
že obsah metadat na stránce v této formě se bude kladně odrážet i v ohodnocení vy-
hledávačem.Mohla by to tedy být jedna z incentiv pro zavedení sémantických techno-
logií postupně na každý web. Protože je známo, že snad každý, kdo publikuje nějaký
obsah na Internetu, chce být na dobrých pozicích ve vyhledávači.

Ze statistik se také zjistilo, že po zavedení odlišných výpisů výsledků40pro weby
obsahující metadata se jejich CTR 41zvedlo až o 15%. To znamená, že weby, které po-
užívají sémantické technologie, jsou pak nejen relevantnějšími výsledky, ale jsou také
úspěšnější v boji na straně výsledků vyhledávačů - lidé na ně více klikají [25].

S tím souvisí další možná incentiva k používání sémantických technologií. Google
se se svým reklamním systémemAdWords42 snaží cílit na co nejrelevantnější obsah43.
Sémantický web by mu měl k této činnosti (core business Googlu) výrazně pomoci.
Vycházíme teď z předpokladu, že vyhledávání pomocí sémantických technologií je
úspěšnější, a proto najít vhodnou cílovou stránku pro umístění reklamy bude snazší.
Google by tak mohl inkasovat větší zisky, protože je dokázáno, že na relevantnější
reklamu kliká více lidí.

Google vkládá PPC reklamu na servery 3. stran pomocí systémuAdSense.44 Je tedy
možné, že časem bude nutit (zvýhodňovat) takové uživatele systémuAdSense (publi-
kující obsah), kteří budoumít své stránky sémanticky popsány. Tím by semohl séman-
tický web také rychleji rozšířit.

40Výsledky s doplňujícími informacemi jako recenze, hodnocení, aj. U Googlu tzv. Rich Snippets.
41CTR -Click-ThroughRate. Znamenámíru proklikovosti odkazu. V našempřípadě výsledku vyhledávání.
42 http://www.google.com/adwords
43Je to logické, protože lidé častěji kliknou na reklamu relevantní k obsahu.
44 https://www.google.com/adsense/
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Kapitola 6

Závěr

Tato práce řeší problematiku sémantických technologií a jejich aplikaci na součas-
némwebu. Hlavním přínosem je její rešeršní část, ve které popisuje jednotlivé servery
a jejich implementaci sémantických technologií. Zjistili jsme, že do vyhledávacích en-
ginů těch nejvýznamnějších vyhledávačů již byla zavedena podpora pro dnes nejroz-
šířenější konvence zápisu metadat - mikroformáty, RDFa a eRDF. Tato podpora ze
strany vyhledávačů se dá považovat za klíčovou v další anotaci webového obsahu.
Dalšími autoritami v tomto směru jsou servery jako YouTube, LinkedIn, Digg, BBC
Music, Blogger, Technorati, Flickr, Slideshare a jiné. Práce analyzuje server po serveru
a popisuje použité formáty pro zápis sémantických informací. Nejpoužívanější kon-
vencí se ukázalymikroformáty, konkrétně formát hCard pro popis kontaktních údajů.
Dalším výstupem této práce jsou popsané přínosy sémantických technologií a možné
incentivy k jejich používání.

Proč je naplnění vize sémantického webu důležité, jsme si již definovali v úvodní
části práce. Připomeňme jen, že vyhledávače začínají narážet na své limity a sémantické
vyhledávače využívající ontologie dosahují řádově lepší efektivnosti. A to jak u obec-
ných klíčových slov, tak specifických dotazů [60]. Pomalý nástup a naplňování této
vize simůžeme vysvětlit na historickémpříkladu vývoje značkovacích jazyků. Zatímco
složitý ale mocný SGML zůstal omezen na malou komunitu uživatelů, jednoduchý
XML zaznamenal raketový nástup. Obdobně si můžeme vysvětlit neúspěch RDF a
naopak pozdější uchycení jednoduchých mikroformátů a RDFa. Tyto zjednodušené
technologie slaví mnohem větší úspěch. Z vypracované analýzy je také patrné, že
převážná většina internetových gigantů již sémantické technologie nějakýmzpůsobem
využívá. Ať už jsou to otevřené databáze, sémantické vyhledávače nebo portály im-
plementující mikroformáty nebo RDFa. Důležité je také zmínit, že mezi portály v im-
plementaci nevyniká jen jedna kategorie, ale jsou to různorodé servery svým zaměře-
ním. Sdílení fotek, videa, prezentací, komunikační servery, mapy, hudební portály,
obchody, záložkovací systémy, blogy, atd. Majoritní postavení si na těchto portálech
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drží již zmíněné mikroformáty, ale do budoucna se očekává také rychlé rozšíření for-
mátu RDFa.

Sémantický web se tak dnes zdá být na dosah víc než kdy před tím. Vypadá to
totiž, že velcí hráči Internetu se dali do pohybu, aby ukázali směr jeho vývoje. Prozatím
jsme měli k dispozici pouze technologie sémantického webu, ale scházel nám důvod,
proč pomocí nich tvořit obsah. Nyní se zdá, že jej pomalu nacházíme. Jinými slovy,
bude nám internetovými giganty vnucen. Asi největším impulsem k tomu, aby se na
stránky začaly vkládat metadata, bude konkurenční výhoda s ním spojená. Jakmile
začnou vyhledávače zvýhodňovat stránky a dokumenty s uvedenými metadaty,
strhne se opětovný boj o příčky ve výsledcích hledání. Již teď můžeme pozorovat, že
klikanost odlišných výsledků (obohacenýchmetadaty) je mnohdy vyšší až o 15%, což
je nezanedbatelné číslo. A pokud se k těmto pobídkám přidají vývojáři prohlížečů a
jejich další verze tak budou podporovat práci smikroformáty nebo RDFa, bude nejspíš
o nástupu sémantického webu definitivně rozhodnuto. Uživatel si totiž velmi rychle
zvykne na možnosti, které mu takovéto rozšíření bude nabízet. Usnadnění práce a
úspora času bude značná. Jakmile takový uživatel vstoupí na stránky "neorané", kde
nebudemít obdobnémožnosti, bude nejspíš rozhořčen a snadno přejde ke konkurenci.
Samozřejmě že nebude mít ani tušení o nějakém sémantickémwebu, ontologiích, mi-
kroformátech či RDFa. Důležité pro něj bude, žemu funkce prohlížeče, které spolehlivě
jinde fungují, nebudou pracovat třeba právě na vašemwebu správně. Zprávy o nastá-
vající podpoře sémantických technologií v nových verzích prohlížečů už proběhly a
měly by to být právě ony dva nejdůležitější prohlížeče - Firefox a Internet Explorer
[33].

Ze zmíněných incentiv a analýzywebu vyplývá, že případné revoluci už nic nebrá-
ní. A to je dobře, protože revoluce v podobě sémantického webu je potřeba. Jakmile
bude obsah na Internetu dostatečně anotován (doplněn o metadata), nebude už nic
bránit třetímu stádiu v sémantickém webu a to éře softwarových agentů spolupracu-
jících mezi sebou. Hudba budoucnosti, ale již ne tak vzdálená.
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Terminologický slovník

WYSIWYG je způsob editace, který je založený na principu "What
you see is what you get". Jak vypadá dokument v editoru,
tak bude vypadat i ve výsledku.

WIDGET samostatná aplikace běžící na webu. Je jednoduše vlo-
žitelná do obsahu jakékoliv webové stránky a může mít
různé funkcionality. Vychází z webových appletů.

MASHUP je webová aplikace, která vychází z více zdrojů. Typic-
kýmMashupempostavenýmnadGooglemaps jsoumapy
zkombinované s realitami.

W3C World Wide Web Consortium - konsorcium vyvíjející
webové standardyproWWW.Předsedámu jeho zakladatel
Tim Berners-Lee.

URI je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží
k přesné specifikaci zdroje informací. Více viz kapitola
URI.

XML je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standar-
dizován konsorciemW3C. Více viz kapitola XML.

DTD je jazyk pro popis struktury XML případně SGML do-
kumentu. Omezuje množinu přípustných dokumentů
spadajících do daného typu nebo třídy. Více viz kapitola
DTD.

XML Schema popisuje strukturu XML dokumentu. Je alternativa k
jinému popisu struktury XML - DTD. Více viz kapitola
XML Schema.

XML Feed strukturovaný XML soubor, který slouží pro předávání
informací mezi server. Nejčastěji se tak zasílají ceníky
eshopů zbožovým vyhledávačům.
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RSS Feed soubor s XML strukturou, který nese informaci o no-
vých článcích (nejčastěji název, url, úryvek) na blozích, e-
magazínech, atd. Více viz kapitola RSS.

Web 1.0 někdy též zvaný statický web. Je to stav WWW, který
předcházel Webu 2.0 (sdílení, spoluvytváření obsahu).

Web 2.0 je ustálené označení pro etapu vývoje webu, v níž byl
pevný obsah webových stránek nahrazen prostorem pro
sdílení a společnou tvorbu obsahu. Sociální sítě, blogy, atd.

Web 3.0 budoucí vize stádia webu, kdy bude implementována
myšlenka sémantického webu, umělá inteligence webu,
dotazování v přirozeném jazyce, 3D prostředí webu, atd.

RDF Resource Description Framework - jde o obecný rámec
pro popis, výměnu a znovupoužití metadat. Více viz kapi-
tola RDF.

RDFS RDF Schema - je jednoduchý ontologický jazyk, který
je založen na XML syntaxi a používá koncepci RDF. Více
viz kapitola RDFS.

RDFa konvence zápisu metainformací do již existujícího
(X)HTML kódu. Více viz kapitola RDFa.

eRDF konvence pro zápis metadat do dokumentu. Dnes se
již nevyvíjí.

OWL základní jazyk sémantického webu. Jde o jazyk pro
popis tříd a relací. Více viz kapitola OWL.

SPARQL je primárně dotazovací jazyk, který je určený kmanipu-
laci s RDF databázemi a k tvoření dotazů nad RDF grafy.
Více viz kapitola SPARQL.

GRDDL W3Cmechanismus, který umožňuje data popsaná mi-
kroformáty lehce extrahovat do RDF.

CSS kaskádové styly slouží pro grafickou úpravu (X)HTML
dokumentu.
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Linked Data principy jak správně propojovat informace na webu,
aby jimi šlo dobře procházet, prohledávat a nacházet další
zdroje.

RSS velmi jednoduchá ontologie, která poskytuje metadata
o publikovaných článcích na webu. Více viz kapitola RSS.

mikroformáty konvence zápisu metainformací do již existujícího
(X)HTML kódu. Více viz kapitola Mikroformáty.
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Příloha A

Sémantické nástroje pro prohlížeč

V této příloze popíši nástroje, které jsem využíval pro analýzu webových stránek.
Jelikož používám prohlížeč Firefox, tak se všechny budou týkat právě jeho.

A.1. Operator
Operator1 je rozšíření pro prohlížeč Firefox, které vzniká v Mozilla Labs. Dokáže

detekovat na navštívených stránkách elementy mikroformátů a dál s nimi pracovat.
Slovem pracovat teď myslíme provádět další akce. Po detekci mikroformátů na
stránce nám Operator v liště nabídne jejich výpis a možné akce, které s nimi můžeme
provádět. Akce si k jednotlivým typům mikroformátů můžeme také přidávat.

Obrázek A.1. Firefox Operator. (Zdroj: autor)

Pokud se tedy na stránce objevímikroformát popisující událost, nabídne nám export
do formátu iCalendar (*.ics) nebo přidání do kalendáře Googlu nebo Yahoo!. Jestli se
na stránkách vyskytují mikroformáty rel-tag (slouží k otagování/štítkování obsahu

1 https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/4106
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webu), Operator je v liště označí jako značky a nabídne nám nalezení relevantního
obsahu v závislosti na těchto štítkách na serverech Flicker, Del.icio.us, YouTube a jiných.

RozšířeníOperator podporujemikroformáty hCard, hCalendar, geo, rel-tag a xFolk
a téměř 20 akcí. Podporu dalších mikroformátů i dalších akcí je možno do rozšíření
přidat. Firefox není jediný prohlížeč, který podporuje mikroformáty. Dalším je Safari
a dokonce i do Internet Exploreru se dá tato funkcionalita experimentálně naimple-
mentovat [32].

Nově se do rozšíření Operator přidala i podpora formátu RDFa. Výskyt RDFa na
stránce poznáte vyznačením položky Zdroje v toolbaru prohlížeče.

A.2. Semantic Radar
Semantic Radar2 je podobně jako Operator rozšíření do prohlížeče Firefox, které

detekuje sémantické metadata na stránce a informuje o tom uživatele ve stavovém
řádku prohlížeče. Podporuje rozpoznání SIOC, FOAF, DOAP a RDFa. Novinkou v
tomto rozšíření je možnost pingnout Semantic Web Ping Service.3 Což je server, který
monitoruje použití RDF dokumentů na Internetu, a výsledkem jsou rozsáhlé statistiky.

Obrázek A.2. Semantic Radar. (Zdroj: autor)

A.3. Fuzz
Původně rozšíření pojmenované Fuzzbot se nyní zkráceně nazývá Fuzz4 a jde o

detekční nástroj, který parserem librdfa hledá na stránce elementy RDFa. Je schopný
zpracovat více než 8000 trojic za sekundu (přes 80MB/sekundu). Záleží samozřejmě
na výkonu počítače.

2 https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3886
3 http://pingthesemanticweb.com/
4 http://rdfa.digitalbazaar.com/fuzz/trac/wiki
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Obrázek A.3. Fuzz. (Zdroj: autor)

A.4. RDFa 0.1
Toto rozšíření5pro Firefox automatickydetekovaloRDFa formát na stránce. Bohužel

se přestalo pro nové verze Firefoxu vyvíjet.

5 https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5813
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Příloha B

Klesá zájem o sémantický web?

Naníže uvedenémgrafu simůžemevšimnout klesajícího zájmuopojem "semantic
web" ve vyhledávání Googlu (od roku 2004 do současnosti). Nemusí to však nutně
znamenat, že sémantický web jako vize zaniká a nikdy se zcela nenaplní. Jako vysvět-
lení se nabízí teze, že akorát ochladá prvotní zájem o sémantický web po informační
stránce a lidé už spíše hledají konkrétnější pojmy. Na samotnou implementaci by
tento trend nejspíše neměl mít vliv.

Obrázek B.1. Google insights - "semantic web". (Zdroj:
http://www.google.com/insights/)
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