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Abstrakt. Sémantický web [1] je dnes populárnou oblasťou výskumu, ktorého 
cieľom je aby webu nerozumel len človek ale aj stroje. Cieľom sémantického 
webu je aj to aby človek nemusel tráviť čas s vyhľadaním relevantných 
informácií ale aby ich našiel rýchlo, aby ich vôbec našiel a najlepšie s pomocou 
softvéru,  ktorý by rozumel požiadavkám a kontextu používateľa. Táto oblasť 
výskumu zatiaľ neprerazila do praxe. Problémom je že síce existujú štandardy 
na sémantický popis a anotáciu dokumentov a objektov na internete, avšak 
tvorcovia web stránok ich zatiaľ nepoužívajú pretože v tom nevidia výhodu. 
Automatické riešenia na tvorbu takýchto sémantických popisov sú zatiaľ iba 
čiastočne úspešné. Výhoda z nových služieb však môže prísť až potom, keď 
počet sémanticky opísaných dokumentov na internete dosiahne kritickú 
hranicu. Príspevok sa zaoberá rôznymi prístupmi k tvorbe sémantických 
metadát, výhodami a nevýhodami rôznych prístupov manuálnej a automatickej 
sémantickej anotácie alebo značkovania dokumentov. Tiež poukazuje pri akých 
aplikáciách sa dajú niektoré z týchto prístupov rozumne využiť.  
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1 Prehľad metód pre tvorbu metadát 

 Metódy pre sémantickú anotáciu môžeme rozdeliť na manuálne a semi-
automatické. Tieto rôzne prístupy záležia hlavne od ďalšieho použitia výsledkov 
anotácie. Existuje viacero metód a nástrojov ako CREAM [2] alebo Magpie [3], ktoré 
chcú užívateľom poskytnúť vhodné vizuálne nástroje na manuálnu anotáciu ktorá tiež 
podporuje navigáciu, čítanie sémantických značiek alebo prehliadanie [4]. Ďalšie 
riešenia tiež podporujú infraštruktúru a protokoly pre manuálne značkovanie 
dokumentov pomocou sémantických značiek napríklad Annotea2, Rubby  alebo RDF 
anotácia .  
 Semi-automatické riešenia pre sémantickú anotáciu vychádzajú aj z oblasti 
extrakcie informácií „Information Extraction“ – IE [5], kde boli konferenciami MUC 
definované úlohy pre extrakciu informácií ako napríklad rozpoznávanie 
názvoslovných entít „Named entity recognition“ – NE. Rozpoznávanie NE ako aj 
ďalšie úlohy z MUC konferencií, sú podobné ako sémantická anotácia. 
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Semi automatické anotačné riešenia je možné rozdeliť na dve skupiny podľa 
výsledkov anotácie ktoré produkujú a to: 

� Identifikácia inštancií zo znalostnej bázy  
� Automatické zapĺňanie ontológií inštanciami, teda vytváranie inštancií v 

rámci ontológie 
 Semi-automatické metódy sa zameriavajú najme na identifikáciu inštancií alebo 
vytváranie sémantických metadát pre ich ďalšie počítačové spracovanie napríklad v 
oblasti manažmentu znalostí [8] alebo v iných problémovo orientovaných riešeniach a 
aplikáciách. Semi-automatické metódy sú založené na NLP (natural language 
processing) [9] [10], analýze štruktúry dokumentov [11] alebo učiacich metódach, 
ktoré vyžadujú tréningové množiny alebo dohľad pri učení [12].  
 Tiež existujú ďalšie semi-automatické metódy založené na hľadaní vzorov, ako 
PANKOW and C-PANKOW [13], ktoré používajú Google API.  Metóda C-
PANKOW je inovatívna tým že automaticky tvorí vety na základe knižnice QTag3 
pre zisťovanie slovných druhov (POS tagging). Pomocou knižnice zistí NE v texte 
a na základe konceptov z ontológie tvorí vety ako: „Niger is a river“ alebo „Niger is 
a country“ ktoré vyhodnotí pomocou Google. Na základe najväčšieho počtu vrátených 
dokumentov vytvorí inštanciu typu River alebo Country.  
 Anotačná platforma KIM [6] využíva systém GATE4  pre extrakciu informácií na 
rozpoznanie NE a následne tieto entity prepojí s inštanciami ontologickej bázy ak 
existujú.  KIM je zaujímavý tým že diskutuje a zdôvodňuje svoju architektúru 
oddelenia anotácie, znalostnej bázy a dokumentov. KIM platforma bola rozvíjaná v 
projektoch OntoWeb, SEKT a ďalej v projekte SWAN, kde boli vyvinuté aj ďalšie 
podporné metódy a nástroje pre sémantickú anotáciu.  
 Ďalším relevantným riešením sémantickej anotácie, a jediným ktoré využíva 
distribuovanú architektúru a teda vie anotovať veľké kolekcie dokumentov je SemTag 
[14]. SemTag používa Seeker  information retrieval platformu na podporu anotačných 
úloh. SemTag anotuje web stránky pomocou Stanford TAP ontológie [15] a teda 
nevytvára nové inštancie v ontológii ale priraďuje existujúce k jednotlivým 
dokumentom. Na zistenie nesprávnych anotácií využíva porovnania cez kosínusovú 
mieru podobnosti známu z oblasti information retrieval.  
 Jednou z metód je aj Ontea [7] [16] vytvorená na UISAV, ktorá používa regulárne 
výrazy na hľadanie vzťahov medzi textom a sémantickým modelom.  
 Medzi metódy s vysokou úspešnosťou patria aj obaľovače (wrappers), ktoré 
využívajú štruktúru stránky pričom na určovanie vzorov využívajú rôzne vizuálne 
nástroje na jednoduchšie označovanie časti stránok. Obaľovače sa využívajú hlavne 
na extrakciu informácií ale niektoré z nich ako MnM [12], Lixto5 alebo Wrapper6 [17] 
vytvorený na FIIT STU sa snažia aj o tvorbu sémantických metadát. Nevýhodou 
obaľovačov je, že môžu fungovať iba na dopredu definovaných štruktúrach a pri 
zmene štruktúry nevedia extrahovať relevantné dáta. Nevýhodou niektorých 
obaľovačov je tiež problém sémantiky extrahovaných dát, ktoré nie je možné 
obaľovačom správne obsiahnuť. Napríklad ak pri pracovnej ponuke je uvedená 
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lokalita kde sa práca môže vykonávať ako „Bratislava, Trnava, Košice“ wrapre často 
extrahujú reťazec ako celok ktorý následne vytvoria ako inštanciu v ontológii, pričom 
správne by mali byť vytvorené alebo identifikované 3 inštancie.  
 Podrobný prehľad metód sémantickej anotácie je možné nájsť v [8] [12]. 
 

2 Využitie v Aplikáciách 

Takmer v každej aplikácii s využitím technológií sémantického webu je problém 
s existenciou alebo vytvorením kvalitných sémantických metadát. Na ich tvorbu je 
však možné použiť prístupy spomenuté vyššie. 
 Ak ide o klasické aplikácie sémantického webu zamerané na web ako otvorený 
informačný priestor obsahujúci rôzne informačné domény, tvorba alebo existencia 
sémantických metadát je problémom. Tu je možné využiť hlavne manuálne anotačné 
riešenia alebo vytvorenie značiek priamo tvorcom stránky. O automatickú anotáciu 
webu sa snažil hlavne SemTag, ktorý priraďoval web stránkam anotačné značky 
z manuálne vytvorenej TAP ontológie. O tvorbu značiek sa snaží aj C-PANKOW, 
ktorého výsledky však nie sú až také presné a jeho algoritmus nie je dostatočne rýchly 
aby mohol spracovať veľké množstvá dát. Takisto je možné využiť KIM platformu 
ktorá vie zistiť obmedzené množstvo doménovo nezávislých objektov. Zdá sa že 
zatiaľ v rámci celého webu nie je možné použiť vyššie spomínané riešenia a cesta 
vedie cez tvorbu sémantických značiek poskytovateľmi stránok. Toto však nemusí 
byť len manuálna práca, pretože pri systémoch ktoré používajú Web 2.0 technológie 
na generovanie dynamických stránok je možné metadáta generovať automaticky na 
základe existujúcich štandardov ako Annotea, GRDDL7 alebo  RDFa8. 
 Na webe však môžeme tvoriť aj aplikácie zamerané na konkrétnu informačnú 
doménu kde je už možné hovoriť o využití vyššie spomínaných riešení ako obaľovače 
alebo rôzne riešenia založené na hľadaní vzorov. Takisto v oblasti extrakcie 
informácií je už dlhšiu dobu s postačujúcou presnosťou možné identifikovať objekty 
v texte ako organizácie, ľudí, geografické lokácie (mestá, ulice, adresy, pohoria, 
rieky) alebo ďalšie súvisiace vlastnosti ako telefónne čísla, emaily alebo PSČ 
priradené k organizáciám alebo ľuďom. Tieto objekty je často možné využiť 
v najrôznejších aplikáciách. Časť z nich vie získať aj platvorma KIM. 
 V podnikových aplikáciách je takisto možné využiť rôzne metódy sémantickej 
anotácie napr. pre manažment znalostí [8]. Najjednoduchšia a najúčinnejšia tvorba 
sémantických metadát v organizácii je však možná pomocou preklopenia 
štruktúrovaných dát z databáz pomocou jednoduchých nástrojov ako D2R MAP, 
D2R9,  R2O alebo RDB2Onto [18] vytvorenom na ÚI SAV. Na spracovanie 
neštruktúrovaných dát z dokumentov a email komunikácie je možné použiť 
jednoduché nástroje ktoré vyhľadávajú nejaký vzor (pattern) v texte. Tieto vzory je 
nutné definovať pre rôzne objekty v modeli organizácie . Napríklad 10 miestne číslo 
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začínajúce písmenom môže znamenať kód produktu, číslo začínajúce rokom môže 
predstavovať kód objednávky alebo faktúry, pomocou email adresy alebo telefónneho 
čísla je možné identifikovať dodávateľa alebo odberateľa. Takto je potom možné 
podporiť vyhľadávanie alebo poskytnúť relevantné informácie pre podporu 
znalostného manažmentu [8], bežných pracovných úloh alebo spolupráce [19] 
v organizácii. 

3 Zhrnutie 

 V článku v krátkosti opisujeme súčasný stav problematiky tvorby metadát 
pomocou manuálnej a automatickej sémantickej anotácie. Problém tvorby metadát 
spočíva v tom že je potrebné  

� Definovať štandardy pre popis anotačných značiek ako napr. Annotea. 
� Vytvoriť metódy a platformy na uchovávanie a získavanie anotačných 

značiek k jednotlivým dokumentom 
� Ako aj tvorba, dostupnosť, kvalita a výkonnosť anotačných riešení 

a nástrojov. 
Až keď budú naplnené všetky tieto podmienky bude možné prekročiť kritickú hranicu 
existencie sémantických metadát ktoré sú potrebné na fungovanie sémantického 
webu. 
 Technológie sémantického webu ako aj existujúce metódy sémantickej anotácie je 
však možné použiť v aplikáciách orientovaných na jednu informačnú doménu alebo 
podnikových aplikáciách kde je možné pomerne presne definovať model aplikácie.  
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