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Abstrakt. Sémantická anotácia textov sa snaží o identifikáciu a vytváranie 
metadát o objektoch na ktoré sa text odkazuje. Primárnym cieľom sémantickej 
anotácie je anotovanie alebo značkovanie dokumentov na webe. Sémantické 
metadáta je však možné využiť aj vo vnútro firemných aplikáciách. V článku 
popisujeme sémantickú anotáciu pomocou architektúry Ontea, kde je možné 
získať metadáta z rôznych dátových zdrojov v podnikoch a iných organizáciách 
ako sú databázy, web aplikácie alebo informačné systémy v organizáciách. 
Článok tiež opisuje experiment s anotáciou podnikovej emailovej komunikácie.  
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1 Úvod 

Tvorba sémantických metadát je nutnou podmienkou pre využitie technológií 
sémantického webu. Prehľad v tejto oblasti je možné nájsť v článku 
z WIKT 2007 [1]. Na UISAV bola v minulosti vytvorená  metóda na automatickú 
sémantickú anotáciu Ontea [2,3], ktorá je aj naďalej rozvíjaná1. Architektúra systému 
Ontea je navrhnutá tak aby v nej bolo možné využiť a zapojiť rôzne algoritmy 
a dátové zdroje na transformáciu extrahovaných dát. Výsledkom anotačnej metódy 
Ontea je vždy dvojica kľúč-hodnota, kde táto dvojica môže reprezentovať: 

− Typ Objektu – Inštancia objektu  
− Inštancia objektu – Vlastnosť objektu 

Takéto dvojice môžu byť potom transformované rôznymi algoritmami na zisťovanie 
relevancie, lematizácie alebo transformácie na inštancie v ontológii RDF/OWL. 

Príklad takejto transformácie môže byť nasledovný: 

− Text: Slovensko je v Európe=> 
− Extrakcia pomocou vzoru  „(v|pri) +([A-Z][a-z]+)”: Location – Európe => 
− Transformácia pomocou lematizácie: Location – Európa => 
− Transformácia pomocou hľadania alebo vytvárania objektov v rámci 

ontologického modelu za použitia odvodzovania (pozri obr. 1): Continent – Europe 
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Obr. 1. Príklad jednoduchej ontológie geografických lokalít s inštanciami. 

2 Adaptácia architektúry Ontea pre podnikové aplikácie 

Tak ako v jednoduchom príklade uvedenom v kapitole 1, je možné vytvoriť aj iný typ 
transformácií, ktoré transformujú extrahovaný pár kľúč-hodnotu na iný pár. V rámci 
projektu Commius2 [4], na podporu medzi podnikovej interoperability sú vytvárané 
tzv. Systémové konektory (SC – System Connectors), ktoré umožňujú jednoduchý 
prístup k dátam z web aplikácií, databáz a Excel dokumentov. Pomocou takýchto SC 
v kombinácií s automatickou anotáciou je možné napĺňať ontologický model 
aplikácie (tzv. Automatic Instance Population).  

Systémové konektory sú komponenty, ktoré sprostredkúvajú prístup k existujúcim 
podnikovým systémom a verejným elektronickým informačným zdrojom. Cieľom je 
získať dodatočné parametre pre vstupy definované softvérovými komponentmi 
využívajúce SC. Konektory boli navrhnuté primárne pre obohacovanie výstupov 
anotačných nástrojov a systémov pre získavanie informácií dátami z externých 
systémov. Napríklad, v prípade, že textová anotačná metóda identifikuje v texte (e-
mail, objednávka tovaru) meno osoby, SC môžu byť použité pre prístup k databáze 
obchodných kontaktov spoločnosti pre získanie mena a identifikátora spoločnosti, 
v ktorej je nájdená osoba zamestnaná. Ďalší konektor môže byť použitý pre získanie 
dodatočných informácií o spoločnosti z elektronického obchodného registra, 
nasledujúci konektor sa môže dopytovať na účtovný systém pre získanie informácií 
o n posledných transakciách s partnerskou spoločnosťou. Dodatočné informácie zo 
systémových konektorov sú následne spracované anotačným nástrojom a sú 
prezentované užívateľovi. 

SC je špecifikovaný typom zdroja, ku ktorému sprostredkováva pripojenie (napr. 
relačná databáza, dokument tabuľkového procesora, webová aplikácia), identifikátor 
konkrétneho zdroja a metadáta popisujúce vstupy a výstupy konektora. Metadáta 
vstupov - výstupov sú n-tica parametrov (názov a dátový typ). SC vyžaduje ako vstup 
n-ticu zodpovedajúcu metadátam vstupov, alebo množinu párov kľúč-hodnota, ktoré 
môžu byť namapované na vstupné metadáta. Výstup SC je množina n-tíc 
zodpovedajúcich popisu metadát výstupov. 

Systémové konektory je možné združovať do meta-konektorov (obrázok 2), ktoré 
transformujú páry kľúč-hodnota na nový pár podľa nastavenia meta-konentora. 
Funkcionalitu si môžeme ukázať na príklad transformácie podobnom ako 
v nasledujúcom experimente v kapitole 3.  
                                                           
2 http://www.commius.eu/ 
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Obr. 2. Schéma Systém konektorov a ich prepojenia do meta-konnektora. 

Napríklad pri  komunikácii s potenciálnymi firemnými zákazníkmi by sme chceli 
zistiť základné informácie o firme odosielateľa: 

− Z textu emailu pomocou vzoru pre doménu zistíme internetové domény ([_-a-zA-
Z0-9]+\\.sk), napr.: domain:SK – toyota.sk 

− Pomocou stránky slovenského registrátora SK-NIC transformujeme pár na: IČO – 
31585973 

− Pomocou SC pre web aplikáciu a stránky obchodného registra transformujeme pár 
na: company:Name – TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. alebo prípadne ďalšie 
údaje o objekte firmy ako adresa, telefónne číslo,  a pod. 

− Tieto údaje môžu byť následne použité na nájdenie alebo vytvorenie inštancie 
v ontologickom modeli aplikácie prípadne doplnenie ďalších vlastností objektu 
k ontologickému modelu. 

Na tomto príklade sme si ukázali ako môžu informácie dostupné na webe alebo 
v rámci organizácie obohatiť sémantickú anotáciu ako aj prispieť k identifikácii 
a lepšej sémantike objektov reprezentovaných a odkazovaných v texte anotovaných 
emailových dokumentov. 

V tomto článku ako aj v našom výskume sa zameriavame hlavne na anotáciu 
emailovej komunikácie. Podľa najnovších prehľadov, ľudia vo firmách pracujúci 
z informáciami denne odošlú a príjmu 133 emailov [8]. Email je najpoužívanejšou 
službou internetu.  Email sa v súčasnosti nepoužíva len na komunikáciu ale aj na 
ďalšie funkcie  [5,6] ako upozornenia, archivovanie, manažovanie úloh, na podporu 
spolupráce alebo podporu medzi podnikovej interoperability. Okrem toho veľa 
súčasných Web 2.0 systémov používa emailovú komunikáciu [7] počítač – človek na 
zasielanie upozornení, objednávok, faktúr, registrácií, a pod. 

3 Experiment 

Experiment bol uskutočnený na podnikových dátach poskytnutých firmou 
zaoberajúcou sa poskytovaním internetových služieb hlavne webhostingom. Dáta 
obsahovali sadu  8579 emailov a databázu zákazníkov a služieb. Firma poskytla 
štruktúru databázy a príklady na základe akých objektov môže byť identifikovaný 
zákazník. Na základe týchto informácií bol vytvorený program ktorý spracovával 
emaily vo formáte mbox (http://www.qmail.org/man/man5/mbox.html) a výstupom 
boli dáta potrebné na vytvorenie štatistiky ako v tabuľke 1. Potom bol tento program 
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spustený v rámci firmy na citlivých firemných dátach a výstupy boli poskytnuté pre 
tvorbu tabuľky 1. 

Cieľom experimentu bolo identifikovať zákazníka z emailovej správy. Zákazník sa 
identifikoval na základe nasledovných štyroch typov objektov: 

− Adresa odosielateľa 
− Meno firmy  
− Telefónne číslo 
− Internetová doména ktorá reprezentuje službu poskytovanú zákazníkovi 

Pre tieto objekty boli definované vzory pomocou regulárnych výrazov pre nástroj 
Ontea. Následne tieto výsledky boli transformované pomocou Systém konektorov pre 
databázy a ich integrácie do SC Meta-konektora. Výsledkom bola identifikácia 
zákazníka z databázy zákazníkov.  

Kombináciu podnikových dátových zdrojov (databáz, informačných systémov 
alebo web aplikácií) možno dosiahnuť identifikáciu dôležitých objektov v e-mailovej 
komunikácii alebo v archívoch dokumentov ako sú produkty, služby, dodávatelia 
alebo odberatelia. Tieto objekty je možné využiť na tvorbu lepšieho vyhľadávania, 
kategorizovania alebo tvorbu poradenských aplikácií, ako napr. Acoma [9]. 

Tabuľka 1. Experiment identifikácie zákazníka z e-mailovej komunikácie. 

Všetkých nájdení % Správnych % Jeden zákazník %
Doména 4658 77% 4658 81% 3142 79%
Odosielateľ 516 9% 516 9% 356 9%
Firma 767 13% 507 9% 413 10%
Telefón 88 1% 88 2% 54 1%
Spolu 6029 5769 3965
Emailov Najdený zákazník Správnych Práve jeden

8579 4608 54% 4348 51% 3965 46%  
 
Z experimentu na reálnych dátach je vidieť, že zákazník bol identifikovaný v 50% 

e-mailových správ. Nesprávne bol zákazník identifikovaný v 3% prípadoch a to 
v prípade identifikácie podľa mena firmy, kde boli v texte nesprávne identifikované 
mená firiem pomocou druhého slova z názvu firmy ako Slovakia, Slovensko, Systems 
alebo Consulting. V prípade identifikácie podľa odosielateľa, telefónu alebo domény 
bol zákazník identifikovaný vždy správne. Z tabuľky je vidieť že v niektorých 
emailoch boli identifikovaní viacerí zákazníci, jednalo sa o emaily ktoré sa týkali 
viacerých zákazníkov z dôvodu komunikácie z dodávateľmi, prípadne sa jednalo 
o zákazníkov, kde došlo k rôznym zmenám. Posledný stĺpec ukazuje prípad keď bol 
identifikovaný práve jeden zákazník pomocou jedného z objektov extrakcie. Vidíme 
že aj keď väčšina zákazníkov bola identifikovaná pomocou internetovej domény – 
teda služby, ktorú si zákazník objednával. Nezanedbateľná časť (20%) identifikácií sa 
udiala pomocou iných objektov ako telefón, odosielateľ alebo meno firmy. 

Využitie tohto konkrétneho experimentu je možné napríklad pri použití 
poradenského systému Acoma [9], ktorý by pri identifikácii zákazníka 
z prichádzajúcej správy hneď poskytol zamestnancovi informácie o zákazníkovi ako 
aj linky a kroky ktoré je potrebné urobiť na vyriešenie úlohy ktorú email reprezentuje.  
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4 Zhrnutie a ďalšia práca 

V článku sme v krátkosti opísali ako je možné využiť pri sémantickej anotácii iné 
dátové zdroje ako text anotovaného dokumentu a ontologický model. Takéto postupy 
sémantickej anotácie sú zvlášť vhodné v podnikových aplikáciách, čo sme 
demonštrovali  na jednoduchom príklade ako aj experimentálne overovali na 
podnikových dátach.  

V ďalšej práci by sme sa chceli venovať využitiu takto získaných sémantických 
metadát v prostredí spracovania podnikovej emailovej komunikácie. Emailová 
komunikácia obsahuje kontext úlohy ktorú treba riešiť. Pomocou sémantickej 
anotácie a použitia dát z externých systémov vieme lepšie formalizovane opísať 
kontext emailu. Na základe tohto kontextu vieme užívateľovi poskytnúť rady a akcie 
(pomocou systému Acoma [9]), ktoré môže vykonať na splnenie úlohy obsiahnutej 
v emailovej správe.   

V rámci emailovej komunikácie je tiež možno extrahovať graf sociálnej siete 
s prepojením na objekty ako úlohy, projekty, zákazníci, služby produkty a iné biznis 
objekty. Obohatený sémantický graf  je možné získať iba s použitím externých 
dátových zdrojov v organizácii tak ako je opísané v tomto článku.  Graf môže potom 
slúžiť na lepšie vyhľadávanie a  manažment emailovej komunikácie. 
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