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Úvod a motivácia 

Predstavme si situáciu, že si chceme cez internet kúpiť notebook. Existujú stovky 

portálov, kde je možné ho zakúpiť. Ponuka je značne rozmanitá. Notebooky sa líšia 

výrobcom, výkonom, či v neposlednom rade cenou. Prejsť všetkých predajcov resp. ich 

webové stránky je nemožné. Hľadanie notebooku väčšina z nás pre nedostatok času a náročne 

hľadanie obmedzí len na  zopár internetových obchodov. Časom sa však dozvieme, že u iného 

predajcu je ten istý výrobok lacnejší. Bolo by fajn, ak by nejaký systém notebooky 

z webových zdrojov našiel za nás. Systém by navyše poskytoval  možnosť vyhľadávať v nich 

podľa viacerých kritérií, či dokonca by poznal naše preferencie a našiel by ideálny notebook 

za nás. Neboli by sme viazaný len na vyhľadávacie kritériá správcov webových portálov. 

Ideálne by  bolo, ak by daný systém pre extrahovanie dát z webu bol automatický, resp. 

intervencia užívateľa bola minimálna, systém by bol doménovo nezávislý a teda nebol by 

orientovaný iba na doménu notebookov. Vytvoriť takýto systém však nie je vôbec 

jednoduché. 

Väčšina webových dokumentov je v súčastnosti vo formáte HTML. Nepredpokladá sa, 

že sa to čoskoro zmení. Tento formát je určený pre prezentáciu informácií človeku 

prostredníctvom internetových prehliadačov, nie však stroju. Je charakteristický  množinou  

Obrázok 1. HTML dokument zobrazený v internetovom prehliadači 

(http://www.alza.cz/18842920/notebooky.htm) 
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značiek s atribútmi. Uzavretím textu A, B a C viď obrázok č.1 medzi HTML značky (DIV, 

TABLE, TR, DR a pod) sa dá vyjadriť to, že dané texty sa v prehliadači zobrazia pri sebe 

resp. pod sebou a tvoria vizuálne logický celok. Farebnými zmenami textu ide zas zvýrazniť 

dôležité informácie v dokumente. Nie je však možné jednoznačne zapísať informáciu, že 

firma „Alza“ predáva notebook „Amilio PRO“ od „Siemensu“ za „30118 Kč“. Nedokážeme 

vyjadriť ani to, že A, B a C spolu súvisia a tvoria logický celok nielen vizuálne. Plne 

automatická extrakcia relevantných informácií nad dokumentami vo formáte HTML je teda 

neriešiteľný problém. Chýba totiž sémantická informácia o obsahuje stránky a bez nej je agent 

- apklikácia stratená. Potrebuje pomoc človeka, užívateľa systému. Kritériom pre 

extrahovanie dát sa tak stáva pomer intervencie človeka - k úplnosti,  korektnosti získaných 

dát. Čím väčší je zásah užívateľa, tým väčšia je presnosť a úplnosť. Snahou je vytvoriť 

automatické systémy, ktoré odbremenia človeka od častokrát pracného a zložitého zásahu do 

procesu extrahovania i za cenu zníženia úplnosti a korektnosti získaných dát. Rozumné je 

nájsť stav rovnováhy. 

Problém exktrakcie by mal vyriešiť sémantický web. Základná myšlienka spočíva v 

tom, že k dátam pripojíme špecifikáciu významu vo vhodnom tvare. Semantický web je 

v podstate sieť informácií prepojených takým spôsobom, že môžu byť ľahko spracované 

agentmi - aplikáciami. Pôjde v podstate o globálne prepojenú databázu informácií vo forme 

ontológií.  S myšlienkou sémantického webu prišiel Tim Berners-Lee, otec technológii ako 

WWW, URIs, HTTP, či HTML. Na vývoji sémantického webu pracujú rôzne skupiny ľudí, 

firmy, či jednotlivci. Vedúcou organizáciou je konzorcium W3C. Vyvinulo viacero nástrojov, 

štandardov, či jazykov ako OWL, RDF a pod. Väčšina technológií týkajúcich sa 

sémantického webu je stále len v začiatkoch. Objavuje sa aj množstvo kritikov a pesimistov, 

že predstava sémantického webu je síce pekná, ale v heterogennom a nezávislom prostredí 

akým Internet bezpochyby je, je nerealizovateľná. Ani samotné pooužitie ontológií 

v sémantickom webe nie je bezproblémové. Stretávame sa tu s  problémom mapovania, 

zlučovania či integrácie ontológií. Ontológie popísujúce tú istú doménu sú častokrát značne 

odlišné. Samotný vývoj je ťažko predpovedateľný a až čas ukáže, akým smerom sa 

reprezentovanie dát na webe vyberie.  

Keďže sémantické informácie vo webových dokumentoch stále chýbajú, je rozumné 

hľadať iné spôsoby akými získať relevantné dáta z webových dokumentoch. Jednou 

z možností je obohatiť systémy pre extrahovanie dát o model extrahovaných dát. Rozumné sa 

ukazuje použitie ontológií. Je to v podstate budovanie sémantického webu odzadu. Ontológia 

sa  stáva formálnym modelom pre extrahované dáta a systém sa z webových zdrojov snaží 



 7 

vydolovať inštancie tried, ktoré sú ontológiou popísané. Nad takto získanými dátami sa potom 

môžeme dotazovať. Je možné im priradiť model užívateľských preferencií. Systém dolujúci 

inštancie ontológií môže dolovať okrem iného aj inštancie notebookov z webových 

obchodných portálov. Naskytá sa teda postup, akým riešiť úlohu z úvodu.  
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Ciele a organizácia dokumentu 

 Pôvodné ciele diplomovej práce boli nasledovné:  „Pri maximálnom možnom použití 

open source prostriedkov vytvoriť Java vývojové prostredie pre rôzne webové komponenty. V 

tomto prostredí vytvoriť nástroje pro dolovanie a mapovanie ontológií a ontologických dát.  

Systém by mal byť prístupný z bežného prehliadača, súčasťou je vytvorenie a testovanie 

rozsiahlych umelých a reálnych dát a integrácia s nástrojmi vytvorenými v predošlých 

diplomových prácach  a projektoch.“ 

  Snahou však bolo neimplementovať existujúce riešenia pre dolovanie, či mapovanie 

ontológií. Skúmaním problému dolovania ontológií sme dospeli k záveru, že prvým krokom 

k dolovaniu ontológií je dolovanie inštancií (získanie parametrov notebookov z obrázku č.1). 

Prácu sme sa snažili orientovať výskumným smerom. Výskum v oblasti mapovania 

a dolovania ontológií by bol však značne rozsiahly (aj keď ako uvidíme oba pojmy spolu 

súvisia). Z pôvodných cieľov sme postupne trochu zľavili. Realistické upresnenie cieľov tejto 

práce je nasledovné: “Preskúmať dolovanie inštancií ontológií z webových zdrojov. 

Preskúmať možné postupy na riešenie tohoto problému, vrátane použitia OCR nástrojov pre 

spracovanie vizuálnej podoby webového dokumentu. Navrhnúť a implementovať vlastné 

riešenie. Implementácia bude modulárna, aby integrácia s nástrojmi vytvorenými  

v predošlých diplomových prácach a projektoch bola jednoduchá. Samotný modul pre 

dolovanie inštancií bude prístupný z prehliadača Firefox“.  

Organizácia dokumentu vzhľadom k cieľom je nasledovná. V nasledujúcej kapitole 

urobíme formálnejšiu analýzu problémov sémantického webu, resp. problémov súvisiacich 

s použitím ontológií v sémantickom webe. Rozoberieme detailnejšie pojem dolovania 

ontológií, pretože sa tento pojem v literatúre interpretuje rôzne. Upresníme pojmy dolovanie 

ontológií, dolovanie inštancií ontológií a extrahovanie informácií z webových dokumentov.  

V ďalších kapitolách sa budeme venovať už len dolovaniu inštancií ontológií. Dolovanie  

inštancií vyžaduje jazyk, v ktorom bude ontológia popísaná. Využijeme jazyk OWL. 

V kapitole 2 ho preskúmame, zameriame sa na jeho základné konštrukcie a ich vzťah k 

dolovaniu inštancií ontológií. Navrhneme spôsob, akým obmedzíme hodnoty dátových 

vlastností so zachovaním syntaxe jazyka OWL. V kapitole 3 popíšeme náš návrh systému pre 

dolovanie inštancií ontológií z webových dokumentov a výsledky experimentov na reálnych 

webových dokumentoch z dvoch vybraných domén. Zmienime sa taktiež o alternatívach, 

ktorých použitie sme pri návrhu riešenia zvažovali. V kapitole 4 predstavíme  architektúru a 



 9 

implementačné detaily nášho systému, ako aj samotného modulu pre dolovanie inštancií. 

V ďalšej kapitole porovnáme náš postup pre dolovanie inštancií ontológií s existujúcimi 

riešeniami publikovanými v literatúre a na webe. V závere zhodnotíme splnené ciele, 

popíšeme otvorené problémy a naznačíme smery ďalšieho vývoja. 
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1 Analýza problémov sémantického webu 

1.1 Ontológie 

 Problémy, či úlohy , ktoré chceme v tejto kapitole popísať sa týkajú použitia ontológií. 

Upresníme preto najprv, čo sa pod týmto pojmom rozumie. Podľa [1] „ontológia je 

špecifikácia konceptualizácie“. Pod konceptualizáciou rozumiememe modelovanie sveta,  

zapísané v nejakom jazyku (špecifikácia). Je potrebné presnejšie vymedziť, čo ešte ontológia 

je a čo už nie. Uvedieme podrobnejšiu definíciu, ktorú formuloval  J. Geller [2].  Jedna sa síce 

o neformálny popis, dostatočne však vymedzuje povahu a charakter ontológií.  

 

Definícia:      

1. Ontológia má grafovú štruktúru dát, kde uzly sú koncepty. Koncept je všetko to, čo  

chceme popisovať. 

Príklad: počítač, stolný počítač, notebook, výrobca. 

2. Konceptom v ontológií odpovedajú  slová alebo krátke frázy.  

3. Hrany medzi konceptami sú rôznych typov. Najdôležitejší typ hrany sa nazýva IS-A.  

   Príklad: Hrana IS-A sa bude nachádzať medzi konceptami notebook a počítač ako aj 

   medzi konceptami stolový počítač a počítač. 

   Poznámka: Okrem IS-A sa často používa označenie  SUBCLASS. 

4. Uzly a hrany IS-A tvoria zakorenený orientovaný acyklický graf. Zakorenený 

znamená, že existuje jeden koreňový uzol a ostatné uzly sú s ním priamo alebo 

nepriamo prepojené hranami typu IS-A.  

5. Ak hrana IS-A vedie od X ku Y, potom každú vec z reálneho sveta, ktorú označujeme 

ako X, môžeme označiť aj Y.  

Príklad:  Notebook je počítač. 

6. Acyklickosť znamená, že po orientovaných  hranách IS-A sa nikdy nedostaneme do 

toho istého uzla. 

7. Väčšina uzlov nesie aj iné informácie ako svoj názov. Obsahujú atribúty, vzťahy, 

pravidlá.         

8. Atribút je premenná typu Integer (číslo) alebo typu String (jednoduchý reťazec 

znakov). Obsahujúca prídavné informácie ku konceptu.  
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Príklad: Notebook bude mať atribúty: veľkosť RAM pamäte, veľkosť pevného disku 

a pod. 

9. Vzťah je orientovaná hrana medzi dvomi konceptmi, ktorá má svoje meno. Vzťahy 

môžu vytvárať cykly na rozdiel od hrán IS-A. 

Príklad: Notebook bude vo vzťahu s konceptom výrobca. Každý notebook je 

vyrobený nejakým výrobcom. 

10. Hrana IS-A implikuje IS-A vzťah. 

11. Ostatné vzťahy sa označujú ako sémantické vzťahy. 

12. Vzťah, ktorý spája dva koncepty sa nazýva binárny vzťah. Je možné uvažovať aj 

o vzťahoch vyššieho stupňa (ternárne atď).  V ontológiách sa snažíme týmto vzťahom 

predísť.  

    Poznámka: V tejto práci sa obmedzíme na binárne vzťahy. 

13. Hrany IS-A sa môžu využit na dedenie, prenos atribútov a sémantických vzťahov 

medzi konceptmi v grafe zhora nadol. 

14. Dedičnosť sa môže týkať buď iba atribútov alebo aj ich hodnôt. Zdedené hodnoty sa 

vždy dajú prepísať. 

15. Koncepty bližšie pri koreňovom uzle sú všeobecnejšie ako koncepty nižšie. 

16. Pravidlá vyjadrujú univerzálne poznatky o konceptoch a pomocou nich sa dajú 

odvodiť nové vzťahy či vlastnosti. 

17. Ontológie musia vystihovať prirodzené ľudské poznatky. 

18. Odvodzovanie v ontológiach sa snaží simulovať odvodzovanie človeka. Napomáha 

tomu dedičnosť vlastností, tranzitívnosť a klasifikácia.   

    Poznámka: Vzťah IS-A je tranzitívny, niektoré vzťahy nie. 

19. Klasifikácia znamená, že pre daný koncept so známymi vlastnosťami, vieme 

rozhodnúť,  pod ktorý iný koncept v ontológií ho zaradíme. 

20. Tranzitívne odvodzovanie odpovedá tomu, že koncepty nie sú prepojené priamo ale 

prostredníctvom iného konceptu, či konceptov.  

Príklad: Uvažujme ešte koncept výrobok. Nech koncept počítač je spojený s týmto 

konceptom hranou IS-A. Koncept notebook je spojený hranou IS-A s konceptom 

počítač. Je teda zrejmé, že každý notebook je počítač a taktiež, že každý počítač je 

výrobok. Tranzitívnym odvodením zistíme, že každý notebook je taktiež výrobkom.  

21. Do ontológie sa obyčajne pridá „umelý“ koreň, aby sme predišli viacnásobným 

koreňom. Nazýva sa „Thing“. Databázisti preferujú názov „Entity“. 
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22. Niektoré ontológie dovoľujú, aby koncepty mali svoje inštancie a teda je povolený 

vzťah Instance-Of. Uzlami v grafe ontológie sú potom okrem konceptov aj ich 

inštancie. Medzi konceptom a jeho inštanciou je vzťah Instance-Of.   

 

 Ako môžeme vidieť ide skôr o požiadavky a vlastnosti kladené na ontológie. 

Modelovanie sveta ontológiami má veľmi veľa spoločného s  modelovaním sveta 

v relačných databázach, či s objektovo-orientovaným modelovaním. Pochopiteľne sú tu 

odlišnosti, ináč by ontológie nemali význam. Uvedieme tieto odlišnosti.  

 

Ontológie vs. objektovo-orientované modelovanie: 

• Teoretické základy ontológií sú postavené na logike. Ontológie umožňujú 

automatické odvodzovanie, obiektovo-orientované modelovanie nie. Napomáha 

tomu dedičnosť vlastností, tranzitívnosť a klasifikácia. 

• Ontológie taktiež pripúšťajú viacnásobnú dedičnosť.  

• Objektovo orientované modelovanie uvažuje primárne len vzťah IS-A (hierarchia 

dedičnosti). V ontológiách existujú bežne aj iné vzťahy. 

• Aj napriek istým rozdielom je možné použiť jazyk UML, ktorý je primárne určený 

pre objektovo-orientované modelovanie, na zjednodušenú špecifikáciu ontológií. 

  

Ontológie  vs. relačné databázy:  

• Ontológie na rozdiel od relačných databáz reprezentujú dátový model, nie dátové 

úložisko.  

• Dotazy nad relačnými databázami vracajú dáta, ktoré sme do nich uložili, kým 

dotazy nad ontológiami majú smerovať k odvodzovaniu nových faktov, z faktov 

už známych. 

    

 Použitie ontológií  neodstraňuje heterogenitu (obdobne ako u XML). Posúva ju len na 

vyššiu úroveň. Ontológie popisujúce tú istú doménu používajú častokrát rozdielnu 

terminológiu, či sú zapísané v rôznych jazykoch. Častokrát modelujú tú istú doménu značne 

rozdielne, resp. sa zameriavajú na iné aspekty danej domény. Nedá sa taktiež zabezpečiť, aby 

existovala jedna ontológia, ktorá bude popisovať „celý svet“. Je potrebné pracovať 

s viacerými menšími ontológiami a vedieť z nich získať sémanticky správne poznatky. Ako 

však správne pristupovať k viacerým ontológiám a získať z nich sémanticky správne 
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poznatky? Ako sa majú dorozumieť agenti - aplikácie pri komunikácii, ak používajú pre tú 

istú doménu rôzne ontológie? Rozšírenie ontológií v sémantickém webe teda prináša 

problémy, ktorých vyriešenie je zrejme podmienkou pre jeho ďalší rozvoj. Ide o problémy 

mapovania, usporiadania, zlučovania, či integrácie ontológií. Keďže v literatúre existujú 

nezrovnalosti medzi týmito pojmami a častokrát sa zamieňajú, popíšeme ich v nasledujúcej 

časti formálnejšie.  

1.2 Mapovanie a integrácia ontológií  

 Na definíciu mapovania ontológií použijeme algebraický prístup a predstavíme 

ontológie ako logické teórie. Postupujeme podľa [3].  Budeme potrebovať formálnejšiu 

definíciu ontológie.  

 

Definícia:  

Ontológia O je dvojica (S,A), kde S je ontologická signatúra a A je množina ontologických 

axióm, ktorá špecifikuje možné interpretácie signatúry S pre danú doménu. 

 

Poznámka: 

Ontologická signatúra sa obvykle modeluje matematickými štruktúrami, napr. čiastočne 

usporiadanými množinami. Potom môžeme definovať ontologickú signatúru S ako dvojicu 

(R, D), kde R je čiastočne usporiadaná množina symbolov relácií a D je čiastočne usporiadaná 

množina konceptov tzv. hierarchia konceptov. Relácia usporiadania definovaná nad touto 

množinou potom definuje usporiadanie v zmysle hrán IS-A, t.j. ak hrana IS-A vedie od X ku 

Y, potom X je v hierarchií konceptov vyššie ako Y.  Najvyššie v hierarchii bude koncept 

Thing (niektoré koncepty porovnať nevieme napr. koncepty  Notebook a Výrobca).  

 

Definícia:  

Mapovanie medzi dvoma matematickými štruktúrami, ktoré zachováva ich štruktúru, nazveme 

morfizmus.  
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Poznámka: 

Morfizmus dvoch čiastočne usporiadanými množin (X, ≤) a (Y, ≤)  je zobrazenie f: X→Y, 

také, že a ≤ b  v X implikuje f(a) ≤ f(b).  

 

Definícia: 

Mapovanie ontologií z O1=(S1,A1) do O2=(S2,A2) je morfizmus f: S1 → S2 ontologických 

signatúr taký, že všetky interpretácie, ktoré spĺňujú axiómy ontológie O2 taktiež spĺňujú 

preložené axiómy ontológie O1. 

 

Definícia: 

Ontológia  O′=(S′,A′)  je subontológia ontológie O=(S,A),   ak   S′  S  a  A′  A. 

 

Poznámka: 

Je potrebné rozlišovať medzi dvoma typmi mapovania, a to medzi úplným a čiastočným 

mapovaním ontológií. Úplne mapovanie mapuje celú zdrojovú ontológiu O1=(S1,A1) na 

cieľovú ontológiu O2=(S2,A2). Čiastočné mapuje subontológiu O′ ontológie O1  na cieľovú 

ontológiu O2.  

 

Obrázok 2.  Príklad čiastočného mapovania 
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 Ontology1 Ontology2 

Entity   Thing 

Notebook  Laptop 

hasRandomAccessMemory  hasRAM 

RandomAccessMemory   RAM 

Producer  Producer 

hasProducer  hasProducer 

Acer  Acer 

1024MB  1G 

Dušan's ACER Aspire 1652ZWLMi  ACER Aspire 1652ZWLMi 

Notebook Acer - 

 

Tabuľka 1.  Mapovacia tabuľka 

  

 Na obrázku č.2 vidíme časti dvoch ontológií popisujúcich doménu notebookov. Oba 

popisujú to isté, oba však modelujú doménu trochu ináč. Jednotlivé odpovedajúce symboly sú 

prepojené hrubou čiarou, resp. sú v tabuľke č.1. Podľa definície mapovania sa snažíme nájsť, 

ktoré symboly konceptov a relácii prvej ontológie sa mapujú do konceptov, či relácii druhej 

ontológie. To však môže byť značný problém  aj u pomerne jednoduchých ontológií. Navyše 

v praxi bude nevyhnutné zamyslieť sa aj nad mapovaním medzi axiómami ontológií. Tento 

problém je poväčšinou zatiaľ odsúvaný a väčšina existujúcich systémov sa zapodieva iba 

mapovaním ontologických slovníkov. Aj pri tomto procese však k dosiahnutiu uspokojivých 

výsledkov vyžaduje intervencie užívateľa. Vyriešenie úlohy mapovania ontológií je len 

prvým krokom k riešeniu zložitejších úloch súvisiacich s používaním ontológií. Ide 

predovšetkým o usporiadanie (ontology alignment), zlučovanie (ontology merging) a 

integráciu ontológií(ontology integration).  Samotné mapovanie ontológií je morfizmus, ktorý 

pozostáva z množiny funkcií priradzujúcich symboly z jednej ontológie symbolom druhej 

ontológie. Usporiadanie ontológií je pojem všeobecnejší. Ide o úlohu nájsť medzi symbolmi 

dvoch ontológií binárne relácie. Keďže binárna relácia môže byť rozdelená  na dvojice 

totalných funkcií definovaných na spoločnej doméne, môžme definovať usporiadanie 

ontológií nasledovne:  
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Definícia: 

Povieme, že medzi ontológiami O1 a O2  je usporiadanie, ak existuje ontológia O0, taká, že 

medzi dvojicou O0 a O1 i dvojicou O0 a O2 existuje úlne mapovanie. Ontológiu O0 spolu 

s mapovaniami nazveme artikulácia dvoch ontológií. 

 

 Usporiadanie ontológií je teda  podobné mapovaniu. Zaujímajú nás však vzťahy medzi 

konceptami napr. miera podobnosti.  Úlohou zlučovania a integrácie ontológií je vytvorenie 

novej ontológie z dvoch alebo viacerých zdrojových ontológií.  Zlučovanie  ontológií  je 

proces, v ktorom je vytvorená nová ontológia, ktorá zahrňa informácie z dvoch alebo 

viacerých zdrojových ontológií popisujúcich rovnakú doménu.  Ak sa jedná o rôzne domény 

hovoríme o intergrácii ontológií. Na obrázku č. 3 môžeme vidieť príklad zlučovania dvoch 

jednoduchých ontológií.  

Obrázok 3. Zlučovanie ontológií 

 Na záver tejto časti popíšeme, čo vlastne spôsobuje nezhody medzi dvoma 

ontológiami. Tieto nezhody následne vedú k tomu, že problémy mapovania, zlučovania, či 

integrácií ontológií nie sú stále uspokojivo vyriešené. V [4]  sú tieto nezhody rozdelené na 

dve úrovne: 

   

1. úroveň jazyka ontológie (meta-model) 

 Nezhody vznikajú použitím rozdielnych ontologických jazykov na modelovanie 

 ontológií. Ide teda o nezhody v syntaxi, či expresivite jazyka.   
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2. úroveň ontológie 

 Zahŕňa nezhody medzi konceptami, ich významom v rôzných ontológiách. Môžme ich 

 ešte rozdeliť do 6 kategórii a to: 

 

o Nezhody spôsobené rôznym pokrytím domény  

 Ide o nezhody vyplývajúce z toho, že dve ontológie popisujú iné domény alebo 

 modelujú tú istú doménu, ale iným stupňom detailnosti. Zameriavajú sa na iné 

 aspekty tej istej domény. 

o Paradigmy 

 Tieto nezhody nastávajú, keď rozdielne paradigmy sú použité na vyjadrenie 

 rovnakého konceptu. Napríklad niektorá ontológia môže modelovať čas  

 použitím intervalu, iné ako body resp. konkrétne hodnoty času. 

o Nezhody v popise konceptov 

      Ide o nezhody spôsobené tým, ako je vytvorená hierarchia dedičnosti 

 v ontológiach. Taktiež ide o nezhody spôsobené tým, že v jednej ontológií je 

 entita modelovaná ako trieda, v inej sa považuje za inštanciu. 

o Synonymické nezhody 

 Dva koncepty v ontológiach majú rovnakú sémantiku, ale rozdielne meno. 

o Homonymické nezhody 

 Dva koncepty v ontológiach majú rozdielnu sémantiku ale rovnaké meno. 

o Nezhody spôsobené rôznym kódovaním 

      Jedna ontológia môže definovať veľkosť RAM pamäte v GB, kým iná v MB. 

 

Existuje veľké množstvo systémov pre mapovanie ontológií. Prehľad súčasného stavu  

mapovania ontológií môže čitateľ nájsť napríklad v [3] a [5]. V [5] sa objavuje pojem 

„matchovanie“ ontológií. Rozumie sa pod ním tak mapovanie a usporiadanie ako aj 

zlučovanie ontológií. V [7] je prehľadne popísaný stav, nástroje a riešenia problému 

usporiadania ontológií. Prehľad stavu zlučovania ontológií je možné nájsť v [6].  Aby sa 

predišlo nedorozumeniam uvedieme na záver tabuľku vyššie uvedených problémov s názvami 

s akými sa objavujú v anglickej literatúre.  

 

 V našej práci Anglický názov 

Mapovanie ontológií   Ontology mapping             
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Usporiadanie ontológií  Antology alignment 

Zlučovanie ontológií Ontology merging 

Integrácia ontológií   Ontology integration 

 

Tabuľka 2. Anglický preklad používaných pojmov 

1.3 Dolovanie ontológií  

Dolovaniu ontológií venujeme samostatnú kapitolu. Samotné dolovanie ontológií nie 

je problémom súvisiacim s heterogenitou sémantického webu. Ide o problém resp. úlohu 

trochu inej povahy. Vyššie definované pojmy sú úlohou, s ktorou sa budú musieť agenti - 

aplikácie u sémantického webu vysporiadať, dolovanie ontológií by sa u sémantického webu 

malo  značne zjednodušiť zatiaľ však sémantický web nemáme.  Je však potrebné upresniť, čo 

budeme pod pojmom dolovanie ontológií rozumieť. V literatúre sa pod týmto pojmom 

rozumie prevažne učenie ontológií z inštancií. Máme množinu inštancií z nejakej domény 

a snažíme sa vytvoriť ontológiu. Otázkou však je, odkiaľ získať inštancie. Pokiaľ by sa 

inštancie vytvárali manuálne nebolo by rozumné sa dolovaním ontológií zaoberať. Vačšina 

výskumu preto smeruje k učeniu z textových, či semištrukturovaných  dokumentov. Na druhej 

strane však použitie ontológií môže napomôcť k lepšiemu extrahovaniu dát. Nazdávame sa, 

že tieto dva aspekty nepôjde oddeliť. Prvým a základným krokom k dolovaniu ontológií je 

preto extrakcia dát, resp. dolovanie inštancií ontológií. Druhým krokom je potom dopĺňanie 

nových konceptov, či vzťahov do ontológie, ktorú zároveň používame v kroku jedna. V našej 

práci sme sa zameriame na fázu jedna. Pri  návrhu riešenia sa však v krátkosti zmienime aj o 

kroku dva, a teda odvodení nových vzťahov do ontológií.  

 Na obrázku č.4 je znázornený proces dolovania inštancií z webového dokumentu. 

Výsledok tohoto procesu vidíme v tabuľke č.3. Samotné dolovanie inštancií je v istom zmysle 

mapovaním ontológií. Ontológiu, ktorú máme zapísanú formálne v nejakom jazyku (napr. 

OWL) sa snažíme namapovať na ontológiu obsiahnutú v HTML dokumente. Problémom je, 

že ontológie sú v HTML dokumentoch modelované nejednoznačne resp. HTML nieje určené 

na zápis ontológií. 
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Obrázok 4. Dolovanie inštancií z webových stránok 

Atributy Hodnoty 

Model Acer Aspire 16522WLMi 

HDD 80 GB 

RAM  512 MB 

Producer  Acer 

 

Tabuľka 3.  Výsledok dolovania inštancií z webových stránok 

 

1.4 Zhrnutie  

V tejto kapitole sme popísali problémy súvisiace s použitím ontológií v sémantickom 

webe. Snažili sme sa podať ich formálne definície, pretože v literatúre sa tieto problémy 

častokrát zamieňajú. Popísali sme vzťah medzi dolovaním ontológií, dolovaním inštancií a 

extrahovaním informácií z webových dokumentov. Dospeli sme k názoru, že prvým a 

nevyhnutným krokom k dolovaniu ontológií je dolovanie inštancií z webových dokumentov. 

Tým sa dolovanie inštancií ontológií stáva hlavným predmetom záujmu tejto práce. V ďalšej 

kapitole popíšeme základné konštrukcie jazyka OWL a ich vzťah k dolovaniu inštancií.  

 

 

 

 



 20 

2 Jazyk OWL a dolovanie inštancií ontológií 

 

 Aby sa dalo s ontológiami pracovať je potrebné, aby existoval jazyk, v ktorom je 

možné ontológie popísať. Pre potreby ontológií je vytvorených niekoľko jazykov, napríklad 

OIL, DAML+OIL a predovšetkým OWL, Web Ontology Language (McGuiness, van 

Harmelen 2004). Preskúmame konštrukcie jazyka OWL a ich vzťah k dolovaniu inštancií 

z webových dokumentov. Jazyk OWL použijeme aj na reprezentáciu ontológií v našej 

komponente pre dolovanie inštancií. Ako uvidíme, konštrukcie pre dátové vlasnosti, ktoré sú 

pre dolovanie inštancií ontológií kľúčové, neumožňujú dostatočne obmedziť možné hodnoty. 

Preskúmame možné riešenia tohoto dosť zásadného problému. Úplný popis jazyka OWL je 

možné nájsť v  [8], [9]  a [10]. 

2.1 Triedy 

 Základom každej ontológie sú koncepty. V terminológii OWL im odpovedajú triedy. 

Dve triedy sú v OWL preddefinované. Každá inštancia je členom triedy owl:Thing. 

Owl:Thing je teda predkom všetkých ostatných tried. Naopak trieda owl:Nothing označuje 

prázdnu triedu.  

 Existuje niekoľko spôsobov ako definovať v OWL triedu. Ako uvidíme samotné 

definované triedy sú pre dolovanie inštancií nedostačujúce. Dozvieme sa z nich iba to, že 

trieda existuje, prípadne jej vzťah v hierarchii, či k iným triedam. Uvedieme jednotlivé 

spôsoby definície tried spolu s príkladmi. 

2.1.1 Trieda definovaná identifikátorom 

Príklad: 

Definujme 4 triedy z domény notebook uvedením identifikátora: 
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<owl:Class rdf:ID="Notebook"/> 

<owl:Class rdf:ID="RAM"/> 

<owl:Class rdf:ID="Producer"/> 

<owl:Class rdf:ID="Computer"/> 

 

 V našej práci budeme používať túto konštrukciu tried. Samotné konštrukcie 

z príkladu nám nevravia nič iné len to, že dané koncepty existujú. Ďalšie obmedzenia, ktoré 

pridáme sa budú týkať iba atribútov, či vlastností. Pre úplnosť uvedieme aj ďalšie možnosti 

ako definovať v jazyku OWL triedy.  

2.1.2 Trieda definovaná vymenovaním jej prvkov 

 OWL umožňuje definovať triedu vymenovaním jej prvkov. V tomto prípade 

používame element owl:oneOf s atribútom rdf:parseType="Collection".  

Príklad:  

Definujme triedu výrobca notebookov. Tá združuje jednotlivých výrobcov notebookov.  

<owl:Class rdf:ID="Notebook_producer"> 

  <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 

    <owl:Thing rdf:about="#Acer"/>       

    <owl:Thing rdf:about="#Assus"/> 

    <owl:Thing rdf:about="#Prestigio"/> 

     . 

     . 

    <owl:Thing rdf:about="#HP"/> 

  </owl:oneOf> 

</owl:Class> 

 Je potrebné si uvedomiť, že pri definícii triedy týmto spôsobom musíme uviesť všetky 

jej možné inštancie, resp. už žiadna iná inštancia nemôže byť výrobcom notebookov, okrem 

tých, ktoré sú pri definícií vymenované.  Nazdávame sa, že použitie tejto konštrukcie nie je 

veľmi vhodné.  Pri dolovaní ontológií už vôbec. Len u málo domén si môžeme byť istí, že sa 

neobjaví „nový výrobca“, ktorého  sme pri definícii neuviedli.  V príklade vyššie môžeme 

vidieť použitie elementu owl:Thing s atribútom označujícím názov. Ako sme už spomenuli, 
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každá trieda definovaná v ontológii je potomkom triedy owl:Thing, a tak je naša definícia 

korektná. Hodnota atribútu rdf:about  elementu  owl:Thing je názov konceptu, ktorý musí 

byť v danej ontológií definovaný.  

2.1.3 Trieda definovaná disjunktnými množinami 

 Túto konštrukciu využijeme vtedy, ak chceme zabezpečiť to, že  inštancie definovanej 

triedy nemôžu byť súčasne inštanciami inej uvedenej triedy alebo tried. V konštrukcii sa 

používa kľúčové slovo owl:disjointWith. 

 

Príklad: 

<owl:Class rdf:ID="Notebook"> 

 <rdf: subClassOf rdf:resource="#Computer"/> 

 <owl:disjointWith rdf:resource="#Desktop_computer"/> 

</owl:Class> 

 

 Definovali sme notebook ako triedu, ktorej inštancie nemôžu byť zároveň 

inštanciami triedy stolový počítač. V príklade je zakomponovaná taktiež dôležitá konštrukcia 

rdf:subClassOf. Slúži na vytváranie hierarchií tried a vzťah takto vytvorený je 

ekvivalentom vzťahu IS-A z definície ontológie v časti 1.1.  V príklade sme touto ontológiou 

povedali to, že každý notebook je zároveň počítač.  Koncept (trieda) počítač je všeobecnejšia 

ako koncept notebook. 

2.1.4 Triedy definované množinovými operáciami 

 V OWL je možné definovať triedy množinovými operáciami a to prienikom, 

zjednotením, či doplnkom. Uvedieme príklad na definíciu triedy prienikom. Využijeme 

pritom konštrukciu intersectionOf. 
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Príklad:  

<owl:Class rdf:ID="AcerNotebook"> 

  <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

    <owl:Class rdf:about="#Notebook" /> 

    <owl:Restriction> 

      <owl:onProperty rdf:resource="#hasProducer" /> 

      <owl:hasValue rdf:resource="#Acer" /> 

    </owl:Restriction> 

  </owl:intersectionOf> 

</owl:Class> 

 

 Definovali sme triedu Acer notebookov. Každá inštancia, ktorá je členom tejto triedy, 

musí byť notebook a súčasne musí byť vyrobená firmou Acer. Z hľadiska dolovania inštancií 

ontológií je informácia o tom, že daná trieda existuje nedostačujúca. Potrebujeme poznať 

štruktúru konceptu, jeho atribúty, či vlastnosti.  

2.2 Vlastnosti 

 Vlastnosť v OWL  je binárna relacia, ktorá spája buď dva koncepty alebo koncept s 

hodnotou dátového typu. Tej prvej budeme hovoriť objektová vlastnosť a definovať 

elementem owl:objectProperty. Druhú budeme označovať dátová vlastnosť alebo atribút 

a definovať ju pomocou elementu owl:datatypeProperty. Niekedy sa vlastnosť označuje 

pojmom slot. Existuje niekoľko spôsobov ako môžeme vlastnosti definovať. 

Najjednoduchším spôsobom ako to urobiť, je tak ako u tried, len uvedením jej typu a mena. 

 

Príklad: 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasProducer"/> 

<owl:DatatypeProperty rdf:ID="hasSize"/>). 

 

 Pri takýchto definíciách sa o vlastnosti opäť nedozvieme nič iné, len to, že existujú. 

Potrebujeme vlastnosti nejako obmedziť. Môžeme špecifikovať definičný obor konštrukciou 

rdfs:domain a obor hodnôt konštrukciou rdfs:range. To už je pre systém dolujúci 

inštancie dôležitá informácia.   
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Príklad: 

<owl: DatatypeProperty rdf:ID="hasSize">  

    <rdfs:domain rdf:resource="#RAM"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;int"/> 

 </owl:  DatatypeProperty> 

 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasRAM">  

  <rdfs:domain rdf:resource="#Notebook"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#RAM"/>  

</owl:ObjectProperty>  

 

 V príklade sme definovali dátovú vlastnosť, ktorá nám vraví, že koncept RAM má 

istú veľkosť, ktorá je celočíselného typu. Z hľadiska dolovania inštancií budeme hľadať vo 

webovom dokumente celé číslo – veľkosť RAM pamäte. Druhá vlasnosť (objektová) nám 

vraví, že koncept notebook je vo vzťahu s konceptom RAM. Systém dolujúci inštancie sa 

bude snažiť vydolovať najprv inštanciu RAM pamäte, aby táto inštancia mohla byť v relácii 

s inštanciou práve dolovaného notebooku. Tak to bude u všetkých objektových vlasností. Ináč 

povedané, u všetkých konceptoch majú priamy význam z hľadiska dolovania inštancií len 

dátové vlastnosti – atribúty. Objektové vlastnosti sú len odkaz na iné koncepty, ktoré je 

potrebné vydolovať. 

 Hľadať celé číslo v HTML webovom dokumente nie je problém. Problémom  je, že 

celých čísel, a teda potencionálnych kandidátov hodnôt veľkostí RAM pamäte môže byť vo 

webovom dokumente veľa.  Potrebovali  by sme možné hodnoty veľkosti RAM pamäte viac 

obmedziť. Čo sa týka možných dátových typov v OWL je možné použit dátové typy jazyka 

XML Schema[11]. Uvedené sú v tabuľke č.4 

 

xsd:string xsd:normalizedString xsd:boolean 

xsd:decimal xsd:float xsd:double 

xsd:integer xsd:nonNegativeInteger xsd:positiveInteger 

xsd:nonPositiveInteger xsd:negativeInteger xsd:byte 

xsd:long xsd:int xsd:short 

xsd:unsignedLong xsd:unsignedInt xsd:unsignedShort 

xsd:hexBinary xsd:base64Binary xsd:unsignedByte 

xsd:dateTime xsd:time xsd:date 
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xsd:gYear xsd:gMonthDay xsd:gDay 

xsd:anyURI xsd:token xsd:language 

xsd:NMTOKEN xsd:Name xsd:NCName 

xsd:gYearMonth xsd:gMonth  

Tabuľka 4.  XML Schema dátové typy 

 Dátové typy z tabuľky č.4 spolu s typom rdfs:Literal sú vstavané typy jazyka 

OWL. Obmedzenie možných hodnôt typom dátovej vlastnosti je jediným možným spôsobom 

ako obmedziť hodnoty v jazyku OWL. Priradenie typu xsd:positiveInteger ako typ 

veľkosti RAM pamäte však želaný efekt neprinesie. Zo štandardných konštrukcií nám môžu 

poslúžiť ešte konštrukcie owl:oneOf,rdf:List a rdf:rest. Je nimi možné definovať 

datový typ vymenovaním jeho hodnôt.  

 

Príklad: 

<owl:DatatypeProperty rdf:ID="hasSize"> 

<rdfs:domain rdf:resource="#RAM"/> 

<rdfs:range> 

<owl:DataRange> 

 <owl:oneOf> 

  <rdf:List> 

  <rdf:first rdf:datatype="&xsd;integer">64</rdf:first> 

  <rdf:rest> 

    <rdf:List> 

    <rdf:first rdf:datatype="&xsd;integer">128</rdf:first> 

    <rdf:rest> 

      <rdf:List> 

      <rdf:first rdf:datatype="&xsd;integer">256<rdf:first> 

      <rdf:rest> 

        <rdf:List> 

        <rdf:first df:datatype="&xsd;integer">512</rdf:first> 

       <rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil" /> 

        </rdf:List> 

    </rdf:rest> 

    </rdf:List> 

    </rdf:rest> 
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    </rdf:List> 

  </rdf:rest> 

  </rdf:List> 

</owl:oneOf> 

</owl:DataRange> 

</rdfs:range> 

</owl:DatatypeProperty> 

 

 V príklade sme definovali veľkosť RAM pamäte vymenovaním možných hodnôt. 

Konkrétne sme definovali, že RAM pamäte môžu nadobúdať veľkosť 64, 128, 256 a 512. 

Takáto definícia veľkosti RAM pamäte v ontológií  je  pre dolovanie inštancií už vhodnejšia. 

Problémom je, že  u niektorých vlastností môže byť možných hodnôt veľmi veľa. Uvažujme 

cenu notebooku. Tu potrebujeme zrejme obmedzenie iného typu. 

 Jedným z hlavných dôvodov, prečo OWL neumožňuje kompexnejšie obmedzenie 

dátových hodnôt je, že jeho tvorcovia dúfajú, že sa bude v búducnosti používať v OWL 

podobný mechanizmus ako u užívateľom definovaných datových typov v jazyku XML 

Schema. V tomto jazyku sú preddefinované obmedzenia na základné dátové typy tzv. facety. 

Pre obmedzenie hodnôt dátových typov v OWL by sa nám hodili nasledujúce facety, viď 

tabuľka č. 5. 

 

Facety Popis 

length 
Obmedzuje počet znakov alebo cifier 

u hodnoty datového typu 

minLength 
Obmedzenie na minimálny počet znakov 

alebo cifier 

maxLength 
Obmedzenie na maximálny počet znakov 

alebo cifier 

pattern 
Možné hodnoty sú obmedzené regulárnym 

výrazom 

enumeration Vymenovanie možných hodnôt 

whiteSpace 
Normalizácia hodnoty napr. odstránenie 

medzier 

maxExclusive 
Udáva maximálnu hodnotu pre celočíselné 

typy. Tie môžu nadobúdať hodnotu len 
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menšiu ako udáva maxInclusive 

maxInclusive 

Udáva maximálnu hodnotu pre celočíselné 

typy. Tie môžu nadobúdať hodnoty menšie 

alebo rovné ako udáva maxInclusive 

minExclusive Analogicky ako maxExclusive 

minInclusive Analogicky ako maxInclusive 

Tabuľka 5.  XML Schema facety 

 V súčastnosti však neexistuje žiadny štandard ako integrovať tieto obmedzenia  

v jazyku OWL. Tvorcovia nástroja Protégé[12] prichádzajú s možným riešením tohoto 

problému. Definujeme anotované vlastnosti, ktoré použijeme na reprezentáciu XML Schema 

facetov. Budú sa nám hodiť tieto vlastnosti: 

 

<owl:AnnotationProperty rdf:ID="pattern">  

<owl:AnnotationPropertyrdf:ID="enumeration">  

<owl:AnnotationProperty rdf:ID="maxLength"> 

<owl:AnnotationProperty rdf:ID="minLength"> 

<owl:AnnotationProperty rdf:ID="maxInclusive">  

<owl:AnnotationPropertyrdf:ID="minExclusive">  

<owl:AnnotationProperty rdf:ID="min Exclusive"> 

<owl:AnnotationProperty rdf:ID="minInclusive"> 

<owl:AnnotationProperty rdf:ID="min Exclusive"> 

<owl:AnnotationProperty rdf:ID="minInclusive"> 

 

 Ich popis je analogický  ako u popisu facetov v tabuľke č.5.  Najlepšie je ich definovať 

v samostatnom súbore, ontológii. Túto ontológiu potom importujeme v ontológii, ktorá 

obsahuje popis konceptov, ktorých inštancie budeme dolovať. Pridáme vhodný prefix napr. 

xsp a môžeme sa na tieto anotované vlastnosti odvolávať.  
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Príklad: 

<owl:DatatypePropertyrdf:ID="hasPrice"> 

<xsp:pattern rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

 [\d][\d]+[\s]?[\d]+,-  

</xsp:pattern> 

<rdfs:domain rdf:resource="#Notebook"/> 

<rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

 Cena 

</rdfs:label> 

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

</owl:DatatypeProperty> 

 

 V príklade vidíme možné obmedzenie hodnôt dátovej vlastnosti, resp. atribútu cena.  

Tá je obmedzená regulárnym výrazom. Ten špecifikuje množinu možných hodnôt atribútu 

cena.  Pre zjednodušenie implementácie používame konštrukcie regulárnych výrazov známe 

z jazyka Java[13]. 

 Hlavným problémom takéhoto postupu je, že nejde o štandardné riešenie. Ak 

ontológiu s takýmito konštrukciami začne spracovávať iný nástroj, tak nepochopí, že 

v anotovanej vlastnosti s názvom patern je definovaný regulárny výraz udávajúci možné 

hodnoty tohoto datového typu. Na druhej strane, obmedzenie pre dátové typy je u dolovania 

inštancií ontológií nevyhnutné. Nástroj Protege navyše poskytuje podporu pre takéto 

obmedzenie datových typov a očakáva sa, že použitie facetov v konštrukciách dátových typov 

sa stane štandardom. 

 Máme týmto vytvorené obmedzenia pre možné hodnoty dátových typov. U niektorých 

obmedzení máme možnosť voľby, napr. zoznam možných hodnôt môžeme vyjadriť 

vlastnosťou <owl:AnnotationPropertyrdf:ID="enumeration"> alebo konštrukciami  

owl:oneOf, rdf:List a rdf:rest, ktorých použitie sme mohli vidieť v príklade 

vyššie.  Okrem nami dodefinovaných anotovaných vlastností existuje v jazyku OWL päť 

preddefinovaných a to rdfs:label, owl:versionInfo, rdfs:comment, 

rdfs:seeAlso a rdfs:isDefinedBy. 

  Úspešne sme obmedzili  možné hodnoty dátových typov. Pri dolovaní inštancií sa nám 

môže stať, že hodnota niektorého atribútu bude neznáma resp. sa nebude na stránke 

nachádzať, po prípade ju nenájdeme. U niektorého atribútu nájdeme hneď niekoľko hodnôt. 
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Potrebujeme obmedzenie na kardinalitu daných atribútov resp. hodnôt dátových typov. 

Pomocou konštruktov owl:minCardinality, owl:maxCardinality, 

owl:cardinality špecifikujeme minimálny, maximálny a presný počet hodnôt. 

Príklad: 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty rdf:resource="#hasSize" /> 

<owl: owl:cardinality rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger" /> 

 1 

</owl:cardinality> 

</owl:Restriction> 

 

V príklade sme definovali, že musí existovať práve jedna hodnota veľkosti  RAM pamäte. 

2.3 Verzie jazyka OWL 

 V  OWL rozlišujeme tri verzie jazyka, každá s inou vyjadrovacou silou. Ide o OWL 

Lite, OWL DL a OWL Full.  

 

Platí že: 

•  Každá platná OWL Light ontológia je platnou OWL DL ontológiou. 

•  Každá platná OWL DL ontológia je platnou OWL Full ontológiou. 

 

 OWL Lite poskytuje len základné konštrukcie na tvorbu taxonómie konceptov, spolu 

s jednoduchými obmedzeniami. Je v protiklade s jazykom OWL Full, kde je možné použiť 

všetký konštrukcie a záludnosti jazyka OWL. V tejto práci si vystačíme s konštrukciami 

jazyka OWL Lite, no do úvahy musíme zobrať pridané obmedzenia na hodnoty dátových 

typov. 

 

 

 

 



 30 

2.4  Zhrnutie  

V tejto kapitole sme popísali základné konštrukcie jazyka OWL. Zamerali sme sa iba 

na základné konštrukcie jazyka, ktoré využijeme aj v našom systéme. Vyhli sme sa zatiaľ 

konštrukciám axióm, či inštancií. Zistili sme, že v OWL jazyku nejde obmedziť možné 

hodnoty dátových vlastností. Navrhli sme rozšírenie, ktoré použitím anotovaných vlastností 

pridáva do jazyka obmedzenia podobné facetom v jazyku XML Schema. Tieto konštrukcie 

využijeme v praktickej časti našej práce, resp. pri návrhu systéme pre dolovanie inštancií. 

Pripravili sme si tak všetko potrebné pre návrh nášho systému. 
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3 Návrh riešenia dolovania inštancií s podporou 

rozšírenej ontológie 

 V tejto časti navhrneme postup pre dolovanie inštancií ontológií z webových 

dokumentov. Rozoberieme možné alternatívy, ktoré sme pri návrhu zvažovali. Doteraz sme sa 

na dolovanie inštancií z webových dokumentov pozerali prevažne z pohľadu ontológií. 

Rozobrali sme konštrukcie jazyka OWL a ich význam pri dolovaní. Skúsme sa teraz pozrieť 

na dolovanie inštancií z druhej strany a teda z pohľadu webového dokumentu. Webové 

dokumenty sú prevažne vo formáte HTML. Nachádzajú sa v nich hodnoty atribútov 

konceptov popísaných v ontológií. V ontológii jednoznačne vieme priradiť danému konceptu 

jeho vlastnosti. Z webového dokumentu je však tažké zistiť, ktoré hodnoty sa týkajú vlastností 

daného konceptu. Potrebujeme zistiť, ktoré časti dokumentu tvoria logický celok, resp. 

rozdeliť dokument na časti tak, že v žiadnej sa nebudú vyskytovať viac ako jedenkrát hodnoty 

atribútov jedného konceptu. Inak povedané pripúšťame, aby v danej časti boli inštancie 

viacerých konceptov, ale zo žiadneho konceptu tam nebude viac ako jedna. Tým chceme 

zabezpečiť, že priradenie hodnôt atribútom konceptu bude jednoznačné.   

 Pri pohľade na stránky webových obchodov,  inzertné portály, či katalógy výrobkov   

si môžeme všimnúť, že väčšinou sú generované podľa akéhosi predpisu, šablóny. Ide vlastne 

o prezentáciu databázy predajcu, či výrobcu, a teda majiteľa danej stránky. To, že sú 

generované automatizovane, vedie k značnej vizuálnej podobe jednotlivých záznamov 

a spravidla sa v jednom webovom dokumente vyskytujú záznamy z rovnakej domény. Príklad 

takéhoto dokumentu je na obrázku č.1. Vizuálna podoba znamená, že záznamy sú 

formátované rovnakými alebo veľmi podobnými HTML tagmi. Zameriame sa ďalej na túto 

skupinu stránok. Aj keď sme obmedzili potencionálnu vstupnú množinu webových 

dokumentov nazdávame sa, že práve vyššie spomenuté webové dokumenty, obsahujú 

množstvo relevantných a dôležitých informácií, ktoré má význam extrahovať.  

        Hľadanie logických celkov v dokumente sme previedli na problém hľadania opakujúcich 

sa, veľmi podobných sekvencií (sekvencia tvorí logický celok). Postup pre hľadanie 

opakujúcich sa sekvencií závisí od toho, v akej podobe reprezentujeme samotný dokument. 

Uvažujme nasledujúce spôsoby reprezentácie webového dokumentu: 
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• Vizuálna podoba webového dokumentu napr. vo formáte BMP  

• Reťazec obsahujúci celý zdrojový kód webového dokumentu  

• DOM [14] 

 

 Preskúmali sme možnosti jednotlivých reprezentácií. Značnú pozornosť sme venovali 

vizuálnej podobe dokumentu.  

3.1 OCR a vizuálna podoba dokumentu 

 Pracovali sme s vizuálnou podobou dokumentu vo formáte BMP a snažili sme sa nájsť 

podobné opakujúce sa vizuálne sekvencie v dokumente. Na získanie členenia dokumentu 

(odstavce, bloky, či samotný text) sme skúšali použiť existujúce OCR nástroje. Ukázalo sa, že 

nájsť vhodný OCR nástroj, ktorý by bolo možné integrovať s našou komponentou pre 

dolovanie inštancií je značný problém. Problém spôsobujú rôzne farby a fonty písma, či 

farebné pozadia vo webovom dokumente. Najlepšie výsledky sme  získali nástrojom ABBYY 

FineReader 8.0 [15].  

 

Obrázok 5.  Ukážka HTML výstupu softwaru FineReader 8.0. Vľavo je  pôvodný 

dokument,  vpravo výstup zo software 
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 Skúmali sme konverziu dokumentu vo formáte BMP do textového súboru, ako aj do 

nového HTML dokumentu. Na obrázku č. 5 môžeme vidieť výstupný HTML dokument. 

V ňom ide potom jednoducho rozpoznať jednotlivé odstavce, pretože tie su zobrazované ako 

bunky v jednej hlavnej tabulke. Nedostatkom je, že skúmaný FineReaer 8.0 občas nerozpozná 

niektoré písmena, mení sa tým význam slov, či slová nedávajú význam. Iné OCR nástroje, 

ktoré sme skúšali, dosahovali na webových dokumentoch ešte horšie výsledky. Narazili sme 

ešte na ďalší problém súvisiaci s rýchlosťou OCR nástrojov. Ukázalo sa, že OCR nie je 

rozumné používať na celý webový dokument, pretože je to časovo veľmi náročné. Verzia 

ABBYYFineReader 8.0, ktorú sme mali k dispozícii neposkytovala navyše možnosti 

integrácie s iným softwarom  a tak sme od použitia OCR nástrojov upustili. 

 Sme však presvedčení, že použitie OCR nástrojov v kombinácií s nejakými inými 

postupmi netreba zavrhnúť. Stáva sa, že  relevantné hodnoty atribútov nejakého konceptu sú 

ukryté vo forme obrázkov, či iných objektov a jediná možnosť, ako ich získať je práve OCR 

nástrojmi. Poznať členenie dokumentu, odstavce, či bloky v podobe, akej ju vidí človek je 

taktiež užitočné. Členenie dokumentu je síce možné získať aj analýzou samotných HTML 

tagov, nejde však o triviálnu záležitosť. 

3.2 DOM model dokumentu 

 Ďalšou možnosťou je pracovať s webovým dokumentom ako s reťazcom, ktorý 

obsahuje celý zdrojový kód dokumentu. To však  nie veľmi vhodné. Hľadanie opakujúcich sa 

podreťazcov nejakého reťazca nie je vôbec jednoduché. Navyše budeme potrebovať 

pristupovať k samotným HTML tagom dokumentu. Vhodnejšie je pracovať preto s DOM 

modelom webového dokumentu. Ide o interface poskytujúce metódy na prechod HTML 

stromom. V HTML strome sú uzly stromu jednotlivé HTML elementy. Koreňovým uzlom je 

uzol nazvaný #document. Pod koreňom sa nachádzajú už samotné elementy HTML 

dokumentu, ktoré sa nachádzajú na najvyššej úrovni. Synovské uzly sú tvorené elementami  

bezprostredne vnorenými v otcovskom elemente. Na vytvorenie DOM modelu však 

pochopiteľne potrebujeme zdrojový kód dokumentu. Problému tvorby DOM modelu sa 

vyhneme použitím existujúcich open source nástrojov. Aj keď algoritmy na  jeho vyvorenie 

nie sú zložité, problém spôsobujú zlé formátované webové dokumenty, resp. dokumenty, 

ktoré nedodržujú HTML štandarty. A tých je na Internete veľké množstvo. Vyskúšali sme 

opäť viacero HTML parserov, ktoré vytvárajú DOM model webového dokumentu. Len málo 
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z nich si dokázalo poradiť aj zo zle formatovanými dokumentami. Veľmi dobré výsledky 

dosahuje JRex[16], vychádzajúci z  internetového prehliadača Mozilla. Túto komponentu 

použijeme.  

  

3.3 Rozdelenie návrhu na fázy 

 Nájdenie opakujúcich sa sekvencií je len prvým krokom v našom návrhu postupu pre 

dolovanie inštancií.  

 

 

 

 

Obrázok 6. Tri dátové oblasti dokumentu z obrázka č.1 
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Celkovo môžme náš návrh rozdeliť do troch fáz: 

 

• Fáza 1 

 Opakujúce sa sekvencie webového dokumentu, ktoré nájdeme v tejto časti, nazveme  

 dátové záznamy. Dátové záznamy sú súčasťou väčších celkov – dátových oblastí.  

 Dátová oblasť teda obsahuje podobné, opakujúce sa sekvencie. Vo webovom 

 dokumente môže byť dátových oblastí viac. Na obrázku č.6 možeme vidieť dokument        

 z obrázka č.1 a jeho tri dátové oblasti. Vo fáze jedna teda nájdeme jednotlivé    

 dátové oblasti s dátovými záznamami. 

 

• Fáza 2  

 V tejto fáze systém  identifikuje reálne záznamy. Opakujúce sa sekvencie vo webovom 

 dokumente budú poväčšine odpovedať reálnym záznamom. Jednému záznamu 

 odpovedá obvykle jedna opakujúca sa sekvencia. Ako uvidíme nebude tomu  vždy tak. 

 V tejto fáze preto identifikujeme samotné reálne záznamy. 

 

• Fáza 3 

 Každý datový záznam pozostáva z  atribútov. Snahou je identifikovať atribúty 

 záznamov nájdených vo fáze 2 a priradiť ich vlastnostiam konceptu ontológie. Návrh 

 fáz jedna a dva vedie k väčšej korektnosti a úplnosti identifikovania atribútov. 

 V nájdených záznamoch vo fáze 2 sa totiž nachádzajú hodnoty vlastností patriacich 

 jednému hlavnému konceptu. Ten môže mať pochopiteľné objektové vlastnosti, 

 ktorých  hodnoty sú inštancie iných konceptov. Zaujímajú nás potom aj hodnoty 

 vlastností týchto konceptov. Z charakteru zobrazovania informácií na skúmanej 

 množine dokumentov existuje ku každému nájdenemu záznamu zobrazenému na 

 primárnej stránke (vstupnej stránke pre fázu jedna) samostatný dokument 

 popisujúci daný záznam detailnejšie. Ukazuje sa vhodné pracovať v tejto fáze aj 

 s týmto dokumentom.  
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Obrázok 7.  Návrh postupu dolovania inštancií ontológií 

 

 Na obrázku č.7 môžeme vidieť jednotlivé fázy nášho návrhu. V ďalšom podrobne 

popíšeme jednotlivé fázy nášho návrhu. Popis fáz, spolu s popisom extrahovania ontológií 

z detailov záznamov môže čitateľ nájsť aj v [17] a [18]. 

3.4 Identifikácia dátových oblastí 

    Vstupom pre túto fázu je stromová forma HTML stránky - DOM model.  Ten získame 

transformáciou z  HTML kódu. Pri takomto vstupe je hľadanie dátových oblastí jednoduchšie. 

Využijeme totiž jednoduchú úvahu. Keďže sú jednotlivé dátové záznamy tej istej dátovej 

oblastí vedľa seba a keďže majú veľmi podobný formát, tak sa v DOM modely (HTML 

strome) musia nachádzať na rovnakej hladine a navyše budú mať spoločného otca. Otec 

a jemu nadradené uzly totiž majú taktiež vplyv na formát synov v samotnej stránke, resp. 

dátovej oblasti. Táto úvaha značne zjednodušuje nájdenie dátových oblastí. Obdobné 

pozorovanie si všimli aj autori systému MDR [19]. V tejto fáze sa však náš návrh od MDR 

odlišuje. Porovnania s týmto systémom ako aj s inými  môže nájsť čitateľ v kapitole 6. 
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3.4.1 Algoritmus pre nájdenie dátových oblastí  

Objekt reprezentujúci DOM model webového dokumentu získaného komponentou 

JRex implementuje rozhranie org.w3c.dom.Document [20]. Neumožňuje rýchly prístup k 

podstromu určeného daným uzlom, čo je v algoritme pre hľadanie dátových oblastí 

nevyhnutné. Preto, pred behom samotného algoritmu na hľadanie záznamov, si pripravíme 

štruktúry pre rýchly prístup k podstromu určenom daným uzlom a taktiež priradíme uzlom 

váhu udávajúcu dôležitosť uzlu. 

Na podstrom sa budeme pozerať ako na postupnosť jednotlivých uzlov podstromu. 

Prechodom do hĺbky vytvoríme postupnosť uzlov celého stromu. Uzly budú v postupnosti na 

pozícií odpovedajúcej poradiu, v akom sme pri prechode do hĺbky daný uzol navštívili. Pre 

každý uzol stromu si zapamätáme, kde v reťazci začína a kde končí jemu odpovedajúci 

podstrom. 

Pri inicializácii podstromov taktiež priradíme uzlom váhu, t.j. jedno z čísel  0,1 alebo 

2.  Myšlienka priradenia váh je taká, že pokiaľ má uzol váhu 0, tak veľmi pravdepodobne pod 

týmto uzlom a v celom jeho podstome sa dátová oblasť nenachádza. Pokiaľ má váhu 1, tak 

priamo pod týmto uzlom by nemala byť dátová oblasť, ale jej výskyt hlbšie v podstrome 

tohoto uzlu nevylučujeme. V prípade, že má uzol váhu 2, tak je dátová oblasť priamo pod 

týmto uzlom vysoko pravdepodobná a taktiež sa dátové oblasti  môžu nachádzať niekde 

v jeho podstome.    

 

Na váhu uzlov vplývajú nasledujúce kritéria: 

 

1. Dĺžka textu zobrazeného na stránke pod daným uzlom. Je z istého pohľadu 

doménovo závislá. Vieme však pre danú doménu odhadnúť “veľkosť” jedného 

záznamu ako aj minimálny resp. maximálny počet záznamov vyskytujúcich sa na 

stránkach domény, ktorej dáta extrahujeme. 

2. Typ uzlu. Inú váhu pochopiteľne dostane uzol HEAD, kde sa záznamy vyskytovať 

nebudú vôbec, resp. s minimálnou pravdepodobnosťou, inú uzol DIV, či TBODY.   

3. Hĺbka uzlu v strome taktiež vplýva na pravdepodobnosť s akou môžeme očakávať 

pod uzlom dátovú oblasť. Podstrom pod uzlom s dátovými záznamami musí mať 

hĺbku minimálne dva (vylučíme listy a ich otvovské uzly). Taktiež môžeme 

vylúčiť koreň, či uzly blízko koreňa. 
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Uvedieme pseudokód  metódy pre inicializáciu, ktorý popíšeme: 

1  function init(Node n,  deep)  

2  begin 

3    if  n.hasChildren() == false 

4     begin  

5       path.add(n.getNodeName()); 

6       weightPathMap.put(n, 0); 

7     end 

8    int[] bord = new int[2]; 

9    bord[0] = path.size() + 1; 

10     path.add(n.getNodeName()); 

11      for each Node in Node.Children 

12        init (Node, deep + 1); 

13     bord[1] = path.size() - 1; 

14      nodeTagPathMap.put(n, bord); 

15      prop=countProbability(n, deep); 

16      weightPathMap.put(n, prop); 

17  end 

 

 Inicializáciu začneme v koreňovom uzle HTML stromu.  V kroku 3 testujeme, či 

uzol, v ktorom sa momentálne nachádzame, má synov. Ak nie, tak sa už nemáme kam vnárať. 

Pridáme názov uzlu k reťazcu uzlov celého stromu a uzlu priradíme váhu 0.  Uzol na listovej 

úrovni totiž nemôže určovať dátovú oblasť, pretože nemá žiadne deti. Ak uzol má deti (krok 8 

až 17), tak si poznamenáme, kde v reťazci uzlov celého HTML stromu bude začínať podstrom  

daného uzlu – krok 9. Rekurzívne prejdeme jeho synmi (krok 11 až 12). Pri návrate z rekurzie 

si poznamenáme, kde končí podstrom daného uzlu - krok 13 a hranice si uložíme. Pre rýchly 

prístup k hraniciam je vhodné použiť hashovanie, kde kľúčom bude identifikátor daného uzla. 

Spočítame váhu uzlu krok 15 a váhu si taktiež uložíme. Opäť je vhodné pre rýchly prístup 

použiť hashovanie.  

Samotný algoritmus pre nájdenie dátových oblastí je pomerne intuitívny. 

Prehľadaváme strom do šírky. Prechod na ďalšiu hladinu pokračuje len u uzloch s váhou 

väčšou ako 0. Navyše v každom uzle s váhou 2 otestujeme, či jeho synovia tvoria dátovú 

oblasť. Predtým však vykonáme normalizáciu. Odstránime jeho synov, ktorí nenesú žiadnu 

textovú informáciu. Algoritmus vysvetlíme na príklade z reálneho webového zdroja. 
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Uvažujme časť webového dokumentu na  obrázku 6, pričom sa zameriame na dátovú oblasť 

číslo 1. Tejto oblasti odpovedá časť DOM modelu z obrázku 8.  

 

Obrázok 8.  Časť DOM modelu odpovedajúca dátovej oblasti 1 na obrázku č.5 

 

 

Dátová oblasť 1 sa nachádza v strome pod zvýrazneným uzlom DIV.  Algoritmus sa 

pri prechode stromom dostane aj do tohoto uzlu. V ňom prevedie normalizáciu a vynechá 

uzly, ktoré nenesú textovú informáciu. Odpovedajúci strom sa dostane do tvaru na obrázku č. 

9.  

 

 

Obrázok 9.  Normalizovaná časť DOM modelu odpovedajúca dátovej oblasti 

 

Skúšame nájsť datovú oblasť, t.j. nájsť opakujúce sa sekvencie u 15 uzlov – synov 

uzlu DIV v ktorom sa aktuálne nachádzame. Začneme u každého syna a skúšame 1,2 až 

N kombinácií susedných uzlov. Ukazuje sa, že N je relatívne malé a pokiaľ neberieme do 

úvahy uzly s váhou 0, stačí hľadať dokonca opakujúce sa jednokombinácie. Len zriedka bude 
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tvoriť opakujúce sa sekvencie dvojica podstromov. Konkrétne pre náš príklad algoritmus 

urobí nasledujúce porovnania: 

  

jednokombinácie 

 

(2,6) , (6,10), (10,12), (12,14), (14,17), (17,19) , (19,21), (21,24), (24,27), (27,30), (30,33), 

(33,36), (36,39), (39,45) 

 

dvojkombinácie so začiatkom v prvom uzle  

 

([2,6], [10,12]),  ([10,12], [14,17]),  ([14,17], [19,21]),  ([19,21], [24,27]),  ([24,27], [30,33]),  

([30,33], [36,39]) 

  

 

dvojkombinácie so začiatkom v druhom uzle   

([6,10], [12,14]),  ([12,14], [17,19]),  ([17,19], [21,24]),  ([21,24], [27,30]),  ([27,30], [33,36]),  

([33,36], [39,45]) 

 

V prípade testovania trojkombinácií, by sme museli začať v prvom, potom v druhom a 

nakoniec aj v treťom uzle, aby sme pokryli všetký možné trojkombinácie.  

Pod zápisom (2,6) rozumieme, že algoritmus testuje podobnosť podstromu určeného 

uzlom 1 s podstromom určenom uzlom dva – viď čísla pod jednotlivými uzlami na obrázku 

č.8. Obdobne ([2,6], [10,12]) znamená ze porovnáme všetky uzly v podstromoch určených 

uzlami 1 a 2 s podstromami určenými uzlami 3 a 4. V prípade nájdenia podobnosti (viac 

o použitom algoritme a podobnosti v časti 3.4.2)  pri nejakej zo skušaných kombinácií máme 

adepta na dátovú oblasť. Zistiť musíme koľko podobných záznamov  je v dátovej oblasti, teda 

koľko opakujúcich sa sekvencií nasleduje bezprostredne po sebe. Oblasť sa snažíme 

maximalizovať, to znamená, že hľadáme kombináciu, ktorá pokrýva čo najväčšie množstvo 

uzlov. V uzloch tvoriacich dátovú oblasť už ďalej nehľadáme, pretože prípadné záznamy sú 

obsiahnuté už nájdenou dátovou oblasťou. To zabezpečíme pomerne ľahko lebo prechádzame 

strom do šírky. Ak pod aktuálnym uzlom nájdeme dátovú oblasť, tak v uzloch patriacich do 

tejto oblasti už nepokračujeme. Je zrejme, že vo fáze jedna nájdeme aj oblasti, ktoré 

neobsahujú záznamy z danej domény. To nám však nevadí, lebo vo fáze tri, t.j. pri 

identifikácii atribútov vieme danú oblasť vylúčiť, pretože jej záznamy neobsahujú atribúty z 
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ontológie. V ďalšom uvedieme pseudokódy pre fázu jedna. Metóda FindDRs(URL) je 

vstupnou  metódou tejto fázy.  

 

1  function findDRs(URL)  

2  begin 

3      DOM=getJRexDOM(URL); 

4      init(DOM); 

5      return BFSfindDR(DOM.root); 

6  end 

 

 Použitím JRex získame DOM model dokumentu – krok 3. Prevedieme inicializáciu, 

ktorej kód sme uviedli vyššie – krok 4. Keď je všetko pripravené, zavoláme metódu na 

nájdenie dátových oblastí  BFSfindDR(DOM.root) – krok 5.    

 

1 function BFSfindDR(LevelNodes) 

2 begin 

3    NextLevelNodes=Φ; 

4    for each Node in LevelNodes do  

5    begin 

6      if weight(Node)==2  

7       begin  

8         regions=identDataRegions(normalized(Node.children));  

9         NextLevelNodes=NextLevelNodes  U  

         (Node.Children not in regions);          

10     end  

11     else if weight(Node)==1 

12        NextLevelNodes=NextLevelNodes U Node.children;       

13   end 

14     if NextLevelNodes!=Φ  

       return regions  U BFDfindDR(LevelNodes); 

15   else return regions; 

16 end 

 

 Prechádzame HTML stromom po hladinách – krok 4.  Dátové oblasti hľadáme iba 

medzi uzlami, ktoré maju priameho rodiča s váhou 2 – krok 6,7,8.  Keď uzol má váhu dva, 

pridáme všetky jeho deti, ktoré nie sú v práve nájdenej dátovej oblasti, k uzlom nasledujúcej 
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hladiny, medzi ktorými budeme hľadať dátovú oblasť pri ďalšom vnorení – krok 9. Ak má 

uzol váhu 1 pridáme všetky jeho deti – krok 12.  Funkcia je rekurzívna  - krok 14. Vnárame sa 

na ďalšiu hladinu HTML stromu. Funkcia identDataRegions hľadá opakujúce sa 

sekvencie pod daným uzlom analogicky, ako sme to uviedli v príklade.  

 Na záver tejto časti ešte upresníme význam normalizácie, t.j. vynechania uzlov 

s váhou 0 pri hľadaní opakujúcich sa sekvencií. Normalizácia nám umožňuje znížiť 

maximálny počet porovnávaných kombinácií – stačí porovnávať maximálne dvojice uzlov, čo 

má značný vplyv na výpočetnú zložitosť, poväčšine si vystačíme dokonca s hľadaním 

jednokombinácií. Taktiež môžeme pri porovnaní podstromov zosilniť podmienku podobnosti 

tým, že na najvrchnejšej úrovni sa musia podstromy rovnať. Odstránili sme totiž uzly 

neobsahujúce textovú informáciu. Konkrétne v príklade z obrázku č.9, algoritmus nájde 

dátovú oblasť, začínajúcu v uzle 21 a končiacu v uzle 39, vizuálne odpovedajúcu oblasti 1 

(TABLE uzol s číslom 19 je odlišný ako ostatné). Oblasť obsahuje 7 záznamov,  pričom 

každý záznam je určený podstromom s koreňom TABLE – teda našli sme opakujúce sa 

jednokombinácie. V prípade, keby sme uzol nenormalizovali, viď obrázok č.8, by algoritmus 

našiel dátovú oblasť obsahujúcu trojkombinácie (TABLE, #text, BR). Jednotlivé záznamy sú 

od seba oddelené uzlom BR, t.j. novým riadkom. Posledný záznam tento uzol neobsahuje, a 

tak by ho algoritmus nenašiel. V normalizačnej fáze, sa uzlov BR rovnako ako aj uzlov text, 

ktoré nenesú žiadnu textovú informáciu, resp. obsahujú prázdny text, zbavíme.  

3.4.2 Algoritmus podobnosti  

Vo fáze inicializácie sme si pripravili štruktúru path obsahujúcu celý DOM model 

v lineárnej podobe – v poli. V  štruktúre nodeTagPathMap  si pamätáme, kde a pre ktorý uzol 

v strome začína a končí jeho podstrom v path. Takto vieme pristúpiť k podstromu určenom 

daným uzlom veľmi rýchlo.  Na testovanie podobnosti jednotlivých kombinácií podstromov 

použijeme Levenshteinovu reťazcovú vzdialenosť. Tá udáva, koľko operácií je potrebných na 

transformáciu jedného textového reťazca do druhého. Tu sa teda núkajú dve možnosti. Buď sa 

na celý podstrom pozrieť ako na reťazec a nerozlišovať jednotlivé tagy, alebo chápať tag ako 

„jeden“ znak reťazca. Pridali sme taktiež obmedzujúcu podmienku. V koreňovej hladine 

musia byť porovnávané podstromy rovnaké, ináč si nie sú podobné. Podobne by sme mohli 

ohodnotiť aj ďalšie hladiny, pretože čím neskôr nastane nejaká odlišnosť, tým je zrejme 

menej relevantná. Taktiež by sme mohli priradiť operáciám, potrebným na transformáciu, 
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rôzne váhy. Implementovať tento algoritmus však nie je triviálne, a preto ostatné  „nezhody“ 

v podstromoch dostanú rovnakú váhu. Taktiež operácia na transformáciu (mazanie, vloženie, 

premenovanie) dostane rovnakú váhu a to 1.  Počet operácií potrebných pre transformáciu 

jedného podstromu na druhý normujeme priemernou dĺžkou porovnaványch podstromov. 

Maximálnu odlišnosť potom nastavíme na 0.2. Túto konštantu sme získali analýzou 

niekoľkých cvičných dokumetov (je možné, že pre niektoré domény budé odlišná). 

3.5  Identifikácia dátových záznamov 

V predchádzajúcom kroku sme popísali ako identifikujeme dátové oblasti. Každá 

nájdená oblasť obsahuje dátové záznamy. Záznamy sú opakujúce sa sekvencie uzlov. 

V príklade z obrázka č.9 sme našli opakujúce sa sekvencie TABLE a teda podstromy určené 

uzlami TABLE sú nami nájdené dátové záznamy.  V optimálnom prípade, bude jeden reálny 

záznam odpovedať nami nájdenému dátovému záznamu. Nie je tomu tak vždy.  Existuje 

niekoľko spôsobov, akými sú záznamy na stránke zobrazené. Celkovo ich môžeme rozdeliť  

do dvoch skupím. 

V prvej skupine sú dátové oblasti obsahujúce záznamy radené pod sebou viď obrázok 

č.10. Tieto záznamy sú celistvé aj v HTML kóde. Vo fáze jedna tieto záznamy nájdeme 

a identifikujeme správne. 

Obrázok 10. Záznamy radené pod sebou 

(http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Notebooky&prod_CR=1) 

Druhá skupina dátových oblastí spôsobuje problém pri identifikácii atribútov, pretože 

jeden nájdený záznam obsahuje atribúty viacerých reálnych záznamov. Príkladom takejto 

dátovej oblasti je aj dátová oblasť 1 z obrázka č.6. Na obrázku č.11 môžeme vidieť ako 
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vyzerá jeden záznam, ktorý bol identifikovaný vo fáze 1. Čiarami je zvýraznéna štruktúra 

tabuľky tohoto záznamu. Môžeme vidieť, že v skutočnosti je tvorený troma reálnymi 

záznamami. 

 

Obrázok 11. Problémové záznamy 

Je to spôsobené tým, že každá trojica záznamov je reprezentovaná v tabuľke. V prvom 

riadku tabuľky sú uvedené názvy notebookov s atribútmi, v druhom popis a v poslednom sú 

uvedené ceny.Z povahy elementu TABLE v HTML takto dané atribúty nasledujú aj 

v samotnom kóde. To znamená, že trojica záznamov v obrázku č.11 netvorí opakujúce sa 

sekvencie. Opakujúce sa sekvencie sú práve elementy TABLE a teda trojice reálnych 

záznamov. Možeme si všimnuť nepravidelnú štruktúru tabuľky. Prvý riadok je delení na 6 

buniek, ostatné len na tri. V každej druhej bunke prvého riadku je vložený obrázok(tenká 

červená čiara), ktorá vizuálne separuje dané záznamy. Problém identifikácie reálnych 

záznamov u záznamoch tochto typu sme skúšali riešiť dvoma spôsobmi. 

 Prvý postup “hardy“ prevedie syntaktickú analýzu dát, analýzu tagov, tabuliek 

u nájdeného záznamu vo fáze jedna, snaží sa odhadnúť počet reálnych záznamov a správne 

spárovať jednotlivé záznamy. Na obrázku č.12 vidíme časť DOM stromu odpovedajúca  

trojici záznamov z obrázka č.11, resp. ide o uzol TABLE s číslom 21 na obrázku číslo 9. 
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Obrázok 12. DOM model odpovedajúci  trojici realných záznamov z obrázku  č.11 

  

 Identifikácia počtu záznamov a ich správne spárovanie vyžaduje isté heuristiky. Aj 

napriek tomu je úspešnosť správneho spárovania záznamov značná. Postup identifikácie 

a zpárovania záznamov je nasledovný: 

 

1. Ak nájdený záznam odpovedá tabuľke, viď obrázok č. 12, pokračuj v kroku 2, ináč sa 

jedná o záznam odpovedajúci jednému reálnemu záznamu. 

 

2. Normalizuj tabuľku, t.j. odstráň jednotlivé uzly neobsahujúce textovú informáciu. Na 

obrázku č.12 vidíme, že prvý tag TR (riadok) obsahuje 6 uzlov TD (a teda šesť 

stĺpcov), druhý a tretí uzol TR po 3 uzly TD.  Po normalizácii nám zostanú 3 tagy TR 

obsahujúce po tri tagy TD. Nájdeme opakujúce sa sekvencie, uzly TD pod 

jednotlivými uzlami TR, a tým ich rozdelíme do skupín. Počet skupín by mal byť pod 

každým uzlom TR rovnaký a udáva počet záznamov. V opačnom prípade berieme do 

úvahy najčastejšie sa vyskytujúci počet skupín. Spárujeme jednotlivé skupiny 

a dostávame reálne záznamy 

 

 Druhý postup nazveme „lazy“. Ten prenechá riešenie tohoto problému tretej fáze. 

Vychádza z predkladu, že až v tejto fáze máme (vďaka použitiu ontológií) dostatok informácií 

na to, aby sme dokázali identifikovať reálne záznamy. V tretej fáze teda môže dôjsť k situácii, 

keď v jednom, nami nájdenom zázname, je niekoľko reálnych záznamov. Pri postupe „lazy“ 

sa logicky stráca význam tejto fázy extrahovania. Pripravíme si v nej aspoň štruktúru 

obsahujúcu jednotlivé záznamy a tá bude vstupom pre fázu tri – identifikáciu atribútov. 

Pri testoch na realných dátach sa ukázalo, že lepšie výsledky a takmer 100% 

úspešnosť dosahuje postup „hardy“. „Lazy“ postup dosahuje dobré výsledky len na 

záznamoch, ktoré obsahujú vždy zobrazené rovnaké atrbúty s rovnakou kardinalitou.  Ak 

napríklad v tretej fáze máme v jednom nájdenom zázname tri reálne záznamy a hodnota 
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nejakého atribútu je uvedená len u dvoch (niekde chýba hodnota atribút HDD), nevieme 

správne určiť, ktorej dvojici hodnoty atribútu priradiť. Naopak ak je uvedených hodnôt 

nejakého atrubútu viac (akciová cena), tak tiež je problém dané hodnoty správne priradiť 

inštanciám. V súčasnej verzii preto používame postup „hardy“. 

3.6  Identifikácia atribútov a ich hodnôt 

 V tejto fáze máme identifikované dátové oblasti s dátovými záznamami. Uvažujme 

ďalej, že sme vo fáze 2 použili postup „hardy“. Veríme, že vo fáze 3 máme už atomické 

záznamy. Veríme, že sme vo webovom dokumente sme  identifikovali všetky reálne záznamy. 

Stáva sa, že vo fáze dva nájdeme aj záznamy, ktoré neodpovedajú žiadnemu konceptu 

ontológie resp. neobsahujú žiadne relevantné dáta. To nám nevadí, pretože v tejto fáze ich 

vylúčime. V tejto fáze teda chceme priradiť slová nájdených záznamov vlastnostiam 

konceptov v ontológií. Predpokladajme, že vieme aké koncpety odpovedajú jednotlivým 

záznamom. 

  Pre ilustráciu uvádzame ako môže vyzerať  jeden záznam identifikovaný vo fázach 1,2 

- obrázok č.13 a aká je jeho podoba vo fáze 3 - obrázok č.14.  

Obrázok 13. Vizuálna ukážka jedného záznamu 

Obrázok 14.  Časť DOM modelu odpovedajúca záznamu z obrázku č. 13 
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 Na obrázku č.14 vidíme, že HTML tagy čiastočne separujú atribúty záznamu. 

Potrebujeme však lepšie oddeliť jednotlivé slová záznamu. U každého nájdeného záznamu 

rozdelíme textové elementy podstromu podľa nasledujúcich kritérií: 

 

• každý výskyt HTML tagu v texte, či medzi textami je separátor 

• každý výskyt niektorého zo symbolov   •  /   \  ; |  je separátor 

• „and“, „or“,  „but“  resp. „a“, „alebo“ sú separátory 

 

Tým sme celý záznam rozdelili na skupiny slov. Potrebujeme jednotlivé slová priradiť 

vlastnostiam nejakého konceptu v ontológií, čo stále nie je triviálna úloha. Máme však 

anotované vlastnosti. Ako je zrejmé, úspešnosť identifikácie atribútov konceptu  závisi od 

„kvality“ vstupnej ontológie ako aj od vstupného dokumentu.  I keď pridanie anotovaných 

vlastností dodáva ontológii značný význam pre dolovanie inštancií z webových dokumentov,  

stále sa budú vyskytovať domény a atribúty, ktorých získanie budé značne obmedzené. 

Napríklad získať atribút priezvisko a priradiť ho odpovedajúcej dátovej vlastnosti v koncepte 

osoba bude zrejme značný problém, pretože u priezvisk ide v podstate o nekonečnú doménu 

a anotovanými vlastnosťami to vyjadríme len veľmi tažko.  Experimenty ukazujú, že 

identifikácia atribútov u domén ako notebooky, digitalné kamery, je veľmi dobrá  a samotnú 

ontológiu vytvoríme veľmi rýchlo pri zhliadnutí niekoľkých cvičných webových 

dokumentov. Sú však aj problematické domény. Podľa naších experimetov je napr. 

extrahovanie inštancií hotelov z webových dokumentoch značne problematické. Takmer 

pri každom hoteli sa vyskytujú iné informácie, iné atribúty. Záznamy niesu poväčšine 

generované automaticky.  

Chceme náš  systém ešte viac automatizovať a zjednodušiť tvorbu ontológie. Chceme, 

aby sme dolovali inštancie len z jednoduchou ontológiou obsahujúcou názvy konceptov 

a vlastností. Na to však už potrebujeme iný pohľad na záznamy vo webovom dokumente. Pri 

pohľade na záznam webového dokumentu na obrázku č.13 vidíme, že samotné hodnoty 

atribútov postrádajú akýkoľvek popis toho, o hodnotu akého atribútu sa jedná. Záznamy na 

stránke sú totiž prezentované človeku, pre ktorého nie je problém dať jednotlivým hodnotám 

zmysel. Z charakteru zobrazovania záznamov v dokumentoch však vieme, že vačšina 

záznamov má v sebe odkaz – URL adresu  na samostatný webový dokument, kde je daný 

záznam popísany detailnejšie. U nájdených záznamov môžeme tento link dohľadať. Na 

obrázku č.15 je ukážka takéhoto detailu.  
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Obrázok 15. Detail záznamu odpovedajúci prvému záznamu z dátovej oblasti 1 

obrázku č.6 

(http://www.alza.cz/notebook-fujitsu-siemens-amilo-pro-v3205-d74938.htm) 

V detaile tohoto záznamu sú so značnou pravdepodobnosťou uvedené aj samotné 

popisky atribútov. Pri dolovaní informácií z detailov by sme si pri vhodnom postupe mohli 

vystačiť s jednoduchou ontológiou popisujúcou koncept a jeho vlastnosti. Navyše použitie 

týchto detialov sa ukazuje vhodné aj na odvodzovanie nových poznatkov a teda môže taktiež 

viesť k úplnému dolovaniu inštancií. Popisky atribútov môžu viesť k objaveniu nových 

vlastností, či vzťahov. Nepotrebovali by sme anotované vlastnosti a čas potrebný na tvorbu 

ontológie by sa značne skrátil. Postupy pre dolovanie inštancie z detailov záznamov necháme 

zatiaľ otvorené. Uspokojíme sa, že vieme link na detail záznamu identifikovať.   

V súčastnosti je tvorba vstupných ontológie pre VIDOME vykonávaná v nástroji 

Protégé, ktorý podporuje pridanie anotovaných vlastností. Vyžaduje však istú znalosť 

ontológií,  regulárnych výrazov a taktiež istú znalosť toho, ako sú na webe reprezentované 

záznamy z domény, ktorú chceme extrahovať. Vyriešiť by sa to dalo vytvorením user-friendly 
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prostredia pre tvorbu ontológií a rozšíriť systém o možnosť vytvárať anotované vlastnosti 

z príkladov, resp. zamerať sa na vyššie spomínané detaily stránok. Samotné inštancie sme 

spočiatku ukladali priamo do ontológie. Pri veľkom množstve ontológií sa však značne 

zvyšuje čas na prístup k samotným konceptom, či vlastnostiam v ontológii. Preto sme sa 

rozhodli ukladať nájdené inštancie do relačnej databázy. 

Súčasťnou tejto fázy by ešte mala byť normalizácia. Využitím rôznych anotovaných 

vlastností aj pre ten istý atribút totiž vedie k tomu, že aj keď ide o atribúty toho istého typu, 

tak boli nájdené a uložené v rôznych formátoch. Príkladom môže byť v doméne notebooky 

veľkosť RAM pamäte v GB v jednom zázname a v MB v zázname inom. Tento problém 

ponecháme zatiaľ taktiež otvorený. 

3.7 Výsledky experimentov 

  Vykonáme experimenty pre dve domény. Vybrali sme doménu notebooky, ktorej 

záznamy sú pomerné pravidelné a tvorba ontológie pre túto doménu je jednoduchá, nakoľko 

u väčšiny atribútov si vystačíme s popiskami a regularnými výrazmi. Ďalšou skúmanou 

doménou bude doména áut, kde náš systém otestujeme aj na inzertných stránkach so značne 

rôznorodou štruktúrou záznamov. Tvorba ontológie pre túto doménu ako uvidíme je o niečo 

zložitejšia. 

Systém pracujúci podľa nášho návrhu dostal na vstup  webové dokumentov z každej 

z vyššie spomenutých domén. Webové dokumenty boli nájdené využitým vyhľadávača 

GOOGLE a snažili sme sa vybrať dokumenty, ktoré sa vizuálne od seba odlišujú, čo najviac 

a pochádzajú z rôzných webových portálov. Na dokumenty sme kládli obmedzenie, že sú už 

z príslušnej domény a záznamy na nich obsahujú extrahované atribúty nielen vo svojom 

detaile, ale taktiež aj na hlavnej stránke. 

U každého z testovaných dokumentov uvedieme počet dátových oblastí a celkový 

počet záznamov, pre každú oblasť, vyskytujúcich sa na stránke. Ďalej uvedieme počet oblastí 

a záznamov, ktoré sme identifikovali naším postupom. Popíšeme taktiež ako dopadla 

indentifikácia samotných atribútov.   
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3.7.1 Doména notebooky  

V doméne notebookov nás budú zaujímať atribúty výrobca, typ procesora, veľkosť 

RAM pamäte, veľkosť pevného disku, veľkosť obrazovky, typ mechaniky, prítomnosť WiFi 

a cena. Atribúty veľkosť RAM pamäte, veľkosť pevného disku, veľkosť obrazovky, typ 

mechaniky a cena ide veľmi jdenoducho popísať regularnými výrazmi. V atribúte WiFi si 

vystačíme s kľúčovým slovom WiFi. Rovnako kľúčovými slovami jednoducho popíšeme typ 

procesora. U atribútu výrobca je nutné uviesť zoznam výrobcov, ktorý však pre doménu 

notebooky nie je veľký. Obsahuje 10 výrobcov.  

Výsledky, ktoré dosiahol náš systém v  doméne notebooky sú v tabuľke č.6. 

URL Počet 

záznamov 

v 

dokumente 

Počet  

nájdených 

záznamov 

Procesor Cena Výrobca WIFI RAM HDD Veľkosť 

obrazovy 

http://www.notebooky.com 11 11        

http://www.czechcomputer.cz 9 9        

http://www.pcexpert.cz 18 18        

http://www.eternity.cz 20 20        

http://www.novepocitace.cz 17 17        

http://notebooky.4store.cz 16 16        

http://www.hshop.cz 20 20        

http://www.e-notebooky.cz 12 10        

http://pocitacdodomu.cz 18 18        

http://www.aaron.cz/ 9 9        

http://www.alza.cz/ 26 26        

http://www.itlevne.cz/ 5 5        

http://www.notebooky.biz/ 12 12        

http://www.superacer.cz/ 2 2        

http://www.mironet.cz/ 15 15        

http://www.supernotebooky.cz 10 10        

http://pocitace.elektrosvet.cz 16 16        

http://www.pocitacovyobchod.cz 33 33        

http://www.megaobchod.cz 10 10        

http://www.hifishop.cz 20 20        

http://www.nakupni-dum.cz 33 33        

http://shop.sme.sk/ 11 11        

http://www.hej.sk 31 31        

http://www.prodej-hardware.cz 22 22        

http://www.digiboss.cz/notebooky/ 12 12        

Celkom 408 406  

 

Tabuľka 6.  Výsledky experimentov v doméne notebooky. 
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-  Správne identifikované atribúty u všetkých záznamov 

- U niektoých záznamov nebol daný atribút nájdený. Spôsobené to bolo chybnými 

hodnotami v dokumente. Napríklad veľkosť RAM pamäte bola uvedená u niektorých 

dokumentoch následovne:  256 BM,  2G.    

-  Systém nenašiel daný atribút vôbec. Hodnota atribútu bola v danom dokumente 

uvedená atypickým spôsobom, s ktorým sme pri návrhu anotovaných vlastností nepočítali.  

3.7.2 Doména autá 

V doméne áut nás budú zaujímať atribúty výrobca, rok výroby a cena automobilu. Rok 

výroby a cenu automobilu popíšeme jednoducho regularnými výrazmi. V atribúte výrobca je 

potrebné uviesť zoznam možných výrobcov, ktorý v porovnaní s výrobcami notebookov 

niekoľkonásobne narastie. Výsledky, ktoré dosiahol náš systém v  doméne autá sú v tabuľke 

č.7. 

 

URL 

Počet 

záznamov 

v dokumente 

Počet  

nájdených 

záznamov 

Výrobcal 

 

Rok 

výroby 
Cena 

http://www.aaaauto.cz/  11 11    

http://www.autobazar.eu/cz/ 20 20    

http://www.automodul.com/   10 10    

http://www.auto-plus.cz/ 4 4    

http://www.sauto.cz/         11 11    

http://www.stepanekauto.cz/  31 31    

http://www.vyzkouseno.cz/ 15 15    

Celkom  102 102  

 

Tabuľka 7.  Výsledky experimentov v doméne autá. 

 

 V URL stĺpci nieje uvedená  URL priamo k dokumentu, na ktorom bol experiment 

prevedený, ale na hlavnú stránku príslušného webového portálu. Obsah a URL týchto typov  

dokumentov sa totiž rýchlo mení a navyše sú URL adresy k ním veľmi dlhé. Výsledky nad 

dokumentami testovaných  webových portálov by sa však nemali zásadne meniť. 
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4 Implementačné detaily 

 Nás systém nazveme VIDOME.  VIDOME je implementovaný modulárne. Znamená 

to, že počítame do budúcna s pridaním nových modulov, napr. pre preferenčné dotazovanie 

nad získanými  dátami. Komunikácia medzi jednotlivými modulmi prebieha vo VIDOME na 

základe konceptu udalosťami riadeného programovania. Všetky moduly, které potrebujú 

komunikovať s ostatnými, musia implementovať rozhranie Listener. Trieda Bus implementuje 

zbernicu pre komunikáciu vo vnútri aplikácie. Každá trieda implementujúca Listener sa môže 

zaregistrovať ako poslucháč na zbernici. Každý posluchač má nastavené, aké udalosti bude 

chcieť doručovať. Každý, kto vlastní referencie na Bus, môže pomocou metódy sendEvent na 

zbernici posielať udalosti.  V súčastnosti sa v systéme VIDOME nachádzajú dva moduly a to 

modul pre dolovanie inštancií a modul HTTP, server pre príjem eventov z  prehliadača 

Firefox.  

Ako už bolo spomenuté, na vytváranie DOM modelu používame komponentu JRex. Prácu 

s ontológiami riešime použitím Protege API. Na uloženie nájdených inštancií je použitá 

relačná databáza  MySQL. 

VIDOME  je vytvorený v jazyku Java 5.0 a pre správu verzií je používané CVS. 

Dôvodom pre toto rozhodnutie je prirodzená podpora sieťového prostredia v Jave, 

jednoduchosť tvorby a správy kódu a taktiež to, že väčšina knižníc a pomocných nástrojov, 

ktoré je možné použiť v procese dolovania je napísaná taktiež v Jave. Menšou nevýhodou je, 

že aplikácie v Jave nie sú najrýchlejšie i keď aj tu nastáva posun k lepšiemu s použitím 

najnovšej verzie Javy.  
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4.1 Architektúra systému VIDOME 

 
Obrázok 16. Komunikácia modulov v systéme VIDOME 

 
Niektoré triedy týkajúce sa priamo architektúry systému VIDOME sú modifikáciou tried 
implementovaných v projekte Perfull[25] 
 

4.1.1 Trieda cz.cuni.mff.bus.Bus  

 Trieda implementuje zbernicu. Každý modul, ktorý potrebuje posielať alebo prijímať 

eventy si potrebuje držať referenciu na objekt tohoto typu.  

 

Premenné  

 

private ListenerList[] _listeners  

Zoznam registrovaných listenerov pre príjem správ. Listeneri sú uložení v zozname 

ListenerList podľa priorít. Každý zoznam ListenerList náleží jednému Eventu. V poli sú 

potom uložené podľa id eventu. 
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 Funkcie 

 

public Bus()  

Konštruktor triedy, vytvorí nový zoznam _listeners.  

 

 

public void registerListener(Listener l)  

Funkcia, ktorá pridá Listener do zoznamu Listenerov.  

 

public synchronized void sendEvent(Event e)  

Funkcia, která príjme event a pošle ho všetkým listenerom, ktoré sú pre daný event 

zaregistrované na zbernici. Precháda zoznam listenerov a podľa priorít jednotlivých listenerov 

registrovaných pre daný typ eventu volá príslušnú funkciu processEvent. Začína od priority 

rovnej TTL eventu. Takto ide vytvoriť a zasielať eventy podľa priorít. Funkcia končí, pokiaľ 

každý listener registrovaný pre daný event, event spracoval alebo event bol blokovaný 

nejakým listenerom. Každému eventu ide nastaviť maximálny počet listenerov, ktoré ho môžu 

spracovať. Pokiaľ počet zpracovaní prekročí tento počet, event se zahodí.  

4.1.2  Interface cz.cuni.mff.bus.Listener  

 Implementované rozhranie pre príjem komunikácie zo zbernice. Implementované je 

samotnými modulmi resp. hlavnou triedou modulu.  

 

Funkcie 

 

public WantedEvent[] getWantedEvents()  

Vráti zoznam eventov, které chce tento modul zachytávať a spracovávať.  

 

public boolean processEvent(Event e)  

Funkcia pre spracovanie eventov.  Je ňou predaný event danému modulu. Pokiaľ sa jedná o 

spracovanie časovo nenáročné, je touto metódou samotný event hneď spracovaný. Pokiaľ je 

spracovanie zložité je tento event predaný do fronty príslušného modulu a spracovaný 

v samostatnom vlákne.  
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4.1.3  Trieda cz.cuni.mff.event.Event  

 Event je abstraktná trieda zapuzdrujúca udalosť na zbernici. Všetky typy eventov  sú 

potomkom tejto triedy. Obsahuje základné premenné pre identifikáciu eventu, nastavení 

priority a TTL daného eventu.  

 

Premenné  

 

protected int ttl 

Určuje počet možných spracovaní daného eventu. Pokiaľ premenná dosiahne hodnotu 0 event 

sa už ďalej nespracuváva.  

 

protected int id 

Jedinečný identifikátor daného eventu.  

 

protected int nid; 

Identifikátor vlákna webového serveru. Dôležité pre správne odoslanie odpovede na tento 

event do prehliadača Firefox. 

Funkcie 

 

Trieda obsahuje iba get a set metódy pre vyššie uvedené atribúty. 

4.1.4 Popis jednotlivých eventov v systéme 

InstanceMiningEvent  

Tento event je generovaný užívateľom, ktorý chce z aktuálne zobrazeného dokumentu vo 

Firefoxe vydolovať inštancie. Obsahuje  URL daného dokumentu a koncept ontológie, 

ktorého inštancie chceme z webového dokumentu vydolovať. 

 

ResultEvent 

Tento event je generovaný  modulmi, ktoré chcú zobraziť správu v prehliadači Firefox. Napr. 

pri generovaní výsledkov dolovania inštancií sa posiela do Firefoxu týmto eventom výsledný 

HTML dokument. 
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DeleteEvent 

Tento event je generovaný užívateľom, ktorý chce zmazať doteraz získané inštancie 

dolovania pre nejaký koncept.  

 

ShowEvent 

Tento event je generovaný užívateľom, ktorý chce zobraziť vydolované inštancie pre nejaký 

koncept.  

4.2 Trieda cz.cuni.mff.bus.WorkQueue  

 Je použitá na kordináciu práce medzi modulmi a pracovnými vláknami daného 

modulu. Modul spracúva priamo len jednoduché eventy. Eventy, ktoré sú na spracovanie 

složité, modul pridáva  do fronty – objektu triedy WorkQueue. Keď je fronta prázdna, je 

pracovné vlákno blokované, pokiaľ nie je do fronty pridaný nový event. Zpracovávanie 

eventov je zabezpečené prostredníctvom fronty z viacerých dôvodov. Hlavným dôvodem je 

potreba rýchlych vykonaní volania na zbernici, ktoré by zaťažovalo priame zpracovanie.  

Dalším dôvodom je jednoduchá implementácia prednostne spracovávaných eventov pomocou 

ich umiestnenia na prvné miesto vo fronte  
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4.3 Modul pre dolovanie inštancií 

 

 

Obrázok 17. Diagram tried modulov pre dolovanie inštancií ontológie 

 

 Na obrázku č.17 je diagram tried pre modul dolovania inštancií. Vstupná trieda 

modulu je trieda VidomeExtracorM. Implementuje rozhranie Listener pre príjem eventov. 

Najdôležitejšia trieda vykonavajúca logiku dolovania inštancií podľa návrhu v kapitole 3 je 

trieda VidomeExtractor. Jej metódy odpovedajú jednotlivým fázam návrhu. Popíšeme túto 

triedu. 
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4.3.1 cz.cuni.mff.extractor.VidomeExtractor 

Premenné  

 

protected ArrayList<String> path 

Štruktúra sa naplní pri inicializácií reťazcom obsahujúcim všetky HTML tagy HTML stromu. 

 

protected HashMap<Node, int[]> nodeTagPathMap 

Hashmapa obsahujúca indexy do štruktúry path. Pre každý uzol ľahko zistíme hodnoty: 

štartovací index int[0] a koncový index  int[1] do štruktúry path. Medzi týmyto indexami sa 

v path nachádza lineárna podoba podstromu pod daným uzlom. 

 

protected HashMap<Node, Integer> weightPathMap; 

Mapa obsahujúca váhy jednotlivých uzlov. 

 

Funkcie 

 

public NodeDRs<int[]> findDRs(String url) 

Metóda odpovedá fáze jedna nášho návrhu pre dolovanie ontológií. Vráti zoznam nájdených 

dátových oblastí. U každej si pamätáme v ktorom uzle začína, koľko záznamov obsahuje a 

koľko uzlov je v jednom zázname. 

 

public ArrayList<KvazyRecord> identifyRecord(NodeDRs<int[]>  

     NodeIntDRs, boolean lazy)  

Metóda odpovedá fáze dva násho návrhu. Skúma nájdené záznamy z fázy jedna a snaží sa 

identifikovať atomárne záznamy 

 

 

 

public ArrayList<HashMap<String, String>> applyOntology( 

   ArrayList<KvazyRecord> items, String ontology_path, 

   String domainName, String url) 

Metóda odpovedá fáze tri. Na nájdenie záznamyu aplikujeme ontológiu a snažíme sa získať 

hodnoty vlastností daného konceptu.  
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public void storeToRDB(ArrayList<HashMap<String, String>> objects, 

   String domain, String url)  

Uloží inštancie ontológie do databázy. 

 

public String printResultsToHTML(ArrayList<HashMap<String, String>> 

      objects,String url, String ontology)  

Generuje výsledek dolovania v HTML podobe pre zobrazenie vo Firefoxe. 

 

public String generateAllDataHTML(String koncept) 

Generuje všetky vydolované inštancie v HTML formáte. 

 

 

public String deleteData(String koncept) 

Zmaže inštancie daného konceptu. Vráti správu o tom, či sa zmazanie podarilo alebo nie. 

4.4 Modul HTTP Server 

  Ide o modul, ktorý zabezpečuje komunikáciu medzi externými systémami 

(momentálne prehliadač Firefox) a systémom VIDOME. Základnou triedou tohoto modulu je 

trieda Server. Ide o samostatné vlákno v konštruktore, ktorého je vytvorený socket pre 

komunikáciu s externými systémami. Server počúva štandardne na porte 8088. Vďaka 

prirodzenej podpore sieťového prostredia v Jave je vytvorenie spojenia v Jave jednoduché. Po 

jeho naviazaní je réžia spojenia predaná objektu triedy WokrThread. Taktiež ide o 

samostatné vlákno.  

4.5 Firefox extension 

 Pre uľahčenie prístupu k modulu pre dolovanie inštancií bol vytvorený plugin do 

prehliadača Firefox. Ide o postrannú lištu obsahujúcu základné ovladácie prvky pre modul 

dolovania inštancií. Je v ňom možné nastaviť koncept ontológie, ktorej inštancie z aktuálne 

zobrazeného dokumentu chceme dolovať. Výsledky dolovania sa zobrazia ako HTML 
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dokument priamo v prehliadači Firefox. Užívateľ má taktiež možnosť zmazať vydolované 

inštancie, či prezerať ich.  

 Rozšírenia do prehliadača Firefox obsahujú funkčnú časť a vzhľadovú časť. Popíšeme 

tieto časti.   

4.5.1 Funkčná časť 

 Funkčná čásť je napísaná v skriptovacom jazyku JavaScript a nachádza sa v súbore 

vidome.js.  

 

premenné 

 

koncept 

Reprezentuje aktuálny koncept. Koncept, ktoré inštancie sa budú dolovať. 

 

Server 

Uchováva adresu s portom na ktorom počúva modul HTTP Server. 

 

funkcie 

 

function extract() 

Odošle komponente pre dolovanie inštancií URL adresu aktuálne zobrazenej stránky a taktiež 

koncept, ktorého inštancie chceme dolovať. 

function show() 

Odošle žiadosť o zobrazenie inštancií aktuálne zvoleného konceptu. 

 

function clear() 

Odošle žiadosť o zmazanie inštancií aktuálne zvoleného konceptu. 

 

function init() 

Inicializuje zoznam možných konceptov. 

 

function add() 

Pridá nový koncept do zoznamu konceptov. 



 61 

 

function setServer() 

Nastaví aktuálne vyplnenú adresu a portu, na ktorom počúva, modul HTTP Server. 

4.5.2 Vzhľadová časť 

Vzhľadová časť, t.j. postranná lišta je napísaná v XUL. Ide o XML jazyk pre popis vzhľadu 

(GUI). Vzhľadová časť je rozložená do dvoch súborov. 

  

overlay.xul  

Tento soubor je vstupným bodom do XUL štruktúry. Vkladá sa do súbora browser.xul, kde je 

popísaný celý vzhľad prehliadača Firefox. Je v ňom odkaz na funkčnú časť – vidome.js, 

definuje sa tu pridanie položky VidomeExtractor do hlavného menu a medzi postranné lišty sa 

pridá lišta vidomesidebar.xul. 

 

vidomesidebar.xul  

Obsahuje definíciu vzhľadu postrannej lišty. Definované sú tu jednotlivé záložky lišty spolu 

s funkčnými tlačítkami, ktoré sú mapované na funkcie zo súboru vidome.js. 
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5 Porovnanie s existujúcimi systémami  

 Porovnať našu komponentu pre dolovanie inštancií ontológií s existujúcimi nástrojmi  

je obtiažne. Dostupných systémov pre dolovanie inštancií, resp. pre extrahovanie informácií 

využivajúcich ontológiu ako formálny model, je veľmi málo. Existujú len publikácie. V [21]  

je popísaný systém dolujúci inštancie z webových dokumentov. Popísaná je extrakcia 

inštancií konceptu automobilov. Ontológie sú založené na modele OSM.  V tomto modeli je 

umožnené používať regulárne jazyky a na ich použití je založená extrakcia atribútov 

ontológie. Domievame sa, že tento model reprezentácie ontológií je už prekonaný. Väčšina 

ontológií je zapísaná v jazyku OWL. Systém v porovnaní s naším navyše nerieši nájdenie 

záznamov. Návrh tochto postupu je teda alternatívou len k našej fáze 3. Ďalšie systémy sú 

značne doménovo závislé. Využívajú rozsiahle ontológie, doménové slovníky a 

špecializované sú na konkrétnu doménu.  Tvorba ontológií u takýchto systémov trvá niekoľko 

týždňov.  Urobíme preto podrobnejšie porovanie len so systémami využívajúcimi iný model 

(nie ontológie) pre dolovanie dát z webových dokumetov. Celkovo môžeme tieto systémy 

rozdeliť na dve skupiny: poloautomatické nástroje – wrappery a automatické nástroje pre 

extrahovanie dát z webových dokumentov. Stručne popíšeme vybrané nástroje z týchto 

skupín  a porovnáme ich s našim systémom.  

5.1 Poloautomatické systémy 

 Pre extrahovanie informácií z webových dokumentov môžeme použiť  

poloautomatické nástroje – wrappery. Wrappery vyžadujú, aby používateľ vyznačil záznamy, 

ktoré chce extrahovať na niekoľkých cvičných dokumentoch. Systém sa učí pravidlá, ktoré je 

možné potom použiť na extrahovanie záznamov rovnakého typu aj na iných, ako cvičných 

stránkach. Existuje celý rád wrapperov: 

 

• WIEN  

• Softmealy  

• Stalker  

• BWI  

• WL2  
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• Thresher  

• Lixto 

 

Líšia sa predovšetkým spôsobom, akým reprezentujú extračné pravidlá (XPath, Prolog) ako aj 

formou, akou užívateľ učí systém pravidlá. Podrobnejšie popíšeme systémy Stalker a Lixto.  

5.1.1 Stalker 

 Užívateľ sa snaží vyextrahovať dáta - cieľové jednotky z nejakej množiny webových 

dokumentov.  Pre extrahovanú cieľovú jednotku Stalker[22] vygeneruje z cvičných 

dokumentov dvojicu pravidiel. Štartovacie pravidlo – pre detekciu začiatku cieľovej jednotky 

a koncové pravidlo – pre detekciu jej konca. Pri ich generovaní využíva tzv. sekvenčné 

pokrytie. V každej iterácii sa naučí perfektné pravidlo, ktoré pokrýva  najvačší počet 

extrahovaných jednotiek, pričom nepokrýva žiadnu nesprávnu.Cieľové jendnotky pokryté 

perfektným pravidlom sú odstránené. Algoritmus končí pokiaľ pravidlá pokryli všetky 

užívateľom vyznačené jednotky. Algoritmus generovania pravidiel ukážeme na príklade. 

 

 

Užívateľ vyznačí telefónny kód oblastí u cvičných záznamov E1 až E4: 

 

E1: 513 Pico, <b>Venice</b>, Phone 1-<b>800</b>-555-1515 

E2: 90 Colfax, <b>Palms</b>, Phone (800) 508-1570 

E3: 523 1st St., <b>LA</b>, Phone 1-<b>800</b>-578-2293 

E4: 403 La Tijera, <b>Watts</b>, Phone: (310) 798-0008 

 

Chceme odvodiť štartovacie pravidlo pre kód oblasti. Algoritmus nech začne s E2. Vytvoria 

sa tri počiatočné pravidlá. Prvé s prvým prefixom pred kódom oblasti v zázname E2, ďalšie 

dva zástupné pravidlá. Dostávame teda: 

 

    R1: SkipTo(() 

    R2: SkipTo(Punctuation) 

    R3: SkipTo(Anything) 
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  R1 je perfektné pravidlo. Pokrýva dva pozitívne príklady a žiadne negatívne. Pokrýva 

E2 a E4 a tie sú odstránené. Pre E1 a E3 potrebujeme ďalšie pravidlo.Vytvoria sa traja 

kandidáti: 

 

    R4: SkiptTo(<b>) 

    R5: SkipTo(HtmlTag) 

    R6: SkipTo(Anything) 

 

   Žiadne z týchto pravidiel nie je dobre. Je potrebné zjemnenie. Stalker zvolí R4, ktoré 

sa pokúsi zjemniť. Pridá k pôvodnému pravidlu R4 znak  ´-´ . Získava pravidlo: 

   R7: SkipTo(-<b>), ktoré je perfektné. 

 

Stalker teda pre kód oblastí vygeneruje nasledujúce pravidlá: 

 

Štartovacie pravidlá pre kódy oblasti 

R1: SkipTo(() 

R2: SkipTo(-<b>) 

Koncové pravidlá: 

R3: SkipTo()) 

R4: SkipTo(</b>) 

5.1.2  Lixto 

 Systém Lixto[23] taktiež vyžaduje značnú intervenciu užívateľa. Tá je však 

zjednodušená do maximálnej možnej miery pridaním user-friendly grafických rozhraní. 

Užívateľ vyznačí extrahovaný záznam, či záznamy v dokumente z ktorého chceme dáta 

extrahovať. Lixto potom generuje pravidlá pre extrakciu týchto záznamov. Pravidlá 

reprezentuje v jazyku Elog. Ide o deklaratívny jazyk podobný Prologu.  
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5.1.3 Porovnanie 

 Manuálne vyznačenie záznamov tak u Lixta ako aj u Stalkera v procese generovania 

pravidiel je pracné a časovo náročné. Je síce ekvivalentné vytváraniu ontológie, no na rozdiel 

od našeho systému sú wrappery veľmi náchylné na zmenu v dokumente. Závisia úzko na 

štruktúre dokumentu, na použitých tagoch v dokumente.  Prepoklad podobnosti, ktorý 

používame vo fáze dve je síce taktiež závislí na štruktúre dokumentu, lenže riziko, že sa 

záznamy vo webovom dokumente prestanú vizuálne podobať je oveľa nižšie ako 

pravdepodobnosť, že sa zmení štruktúra, či šablóna dokumentu. Zmena formátu stránky nám 

nevadí. Wrappery je potrebné učiť na každý typ webového dokumentu. Vytvárať pravidlá 

pokrývajúce väčšie množstvo webových dokumentov je veľmi obtiažne. Veríme, že 

v porovnaní s wrapermi dosahujeme oveľa lepší pomer intervencie užívateľa k úplnosti 

a korektnosti získaných dát.  

5.2 Automatické systémy 

 Automatické systémy pre extrahovanie dát nevyžadujú zásah používateľa systému 

v procese extahovania. Je to však na úkor úplnosti a korektnosti získaných dát. Väčšina sa 

zaoberá len najdením záznamov a nerieši nájdenie atribútov.  Existuje niekoľko 

automatických systémov pre extrahovania dát. Popíšeme základné idey dvoch  systémov. 

5.2.1 IEPAD  a MDR 

  Systém IEPAD[24] dostane na vstup zdrojový kód webového dokumentu. Snaží sa 

rozpoznať opakujúce sa podreťazce tzv.vzory. Na hľadanie opakujúcich sa sekvencií  využíva 

tzv. patricia stromy (radix). Tento systém je prekonaný systémom MDR[15]. Algoritmus 

MDR je vo fáze nájdenia dátových oblastí podobný nášmu návrhu. Vstupom systému je 

stromová štruktúra webového dokumentu. Systém taktiež vychádza z myšlienky najdenia 

opakujúcich sekvencií uzlov so spoločným otcom v DOM modeli.  
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5.2.2  Porovnanie 

 Systém IEPAD produkuje obvykle veľké množstvo extrakčných pravidiel. Produkuje 

teda aj veľke množstvo vystupných záznamov. Normalizáciou DOM modelu a ohodnotením 

uzlov dosahuje náš systém vo fáze jedna a dva  100 % úplnosť a takmer 100% koreknosť 

nájdenia záznamov, čo sa o systéme IEPAD povedať nedá.  Systém MDR je istou alternatívou 

pre našu fázu jedna a z časti aj pre fázu dva. Nerieši tak ako IEPAD fázu tri, extrakciu 

atribútov. Prechod DOM modelu do hĺbky, ako je to v MDR, je veľmi obtiažne nájsť 

najvyššiu dátavú oblasť.  MDR navyše prechádza celý DOM model. Nevykonáva 

normalizáciu a aj z toho dôvodu sa domnievame, že si len ťažko poradí s poslednými 

záznamami v datových oblastiach viď záver časti 3.4.1.  MDR nastoľuje problém 

prekryvajúcich sa záznamov, no tento problém nerieši. My ho riešime úspešne postupom 

„hardy“ vo fáze dva. Celkovo veríme, že korektnosť a úplnosť fázy jedna a dva je u našého 

systému vyššia.  Domievame sa taktiež, že pri dopracovaní extrakcie atribútov z detailov 

záznamov bude pomer intervencie človeka k úplnosti a korektnosti získaných dát o dosť lepší 

ako u popísanych wrapperov, či automatických systémov. 
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6 Zhodnotenie   

 V tejto práci sme preskúmali dolovanie inštancií ontológií z webových zdrojov. 

Navrhli sme vlastné riešenie tochto problému. V bodoch zhodnotíme jednotlivé kapitoly našej 

práce a poukažeme na ich prínos: 

 

• Kapitola 1 

  Snažili sme sa vniesť poriadok do nezrovnalostí pojmov a problémov semantického 

 webu. Výsledkom tejto kapitoly bola identifikácia hlavných problémov a úloh,  ktoré 

 je treba vyriešiť. Dospeli sme k názoru, že prvým krokom dolovania ontológií je 

 dolovanie inštancií viď podkapitola 1.3. Zamerali sme sa v ďalšom na dolovanie 

 inštancií z webových dokumentoch, ktoré úzko súvisí aj  s mapovaním ontológií.  

 

• Kapitola 2 

 Popísali sme základné konštrukcie jazyka OWL. Dospeli sme k názoru, že obmedzenie 

 dátových typov nieje dostačujúce. Zvolili sme použitie anotovaných vlastností, 

 ktorými omedzíme možné hodnoty atribútov ontológie. 

 

• Kapitola 3 

 Preskúmali sme použitie OCR nástrojov na spracovanie vizuálnej podody 

 dokumentov. V dôsledku viacerých problémov sme od ich použitia dočasne opustili. 

 Navrhli sme riešenie pre dolovanie inštancií pracujúce s DOM modelom  dokumentu.  

 Záznamy hľadáme len v relevantných častiach DOM modelu. Dopracovali sme 

 identifikáciu prekryvajúcich sa záznamov viď. 3.5. Výsledky experimentov nad 

 reálnymi dokumentami sú povzbudivé. Korektnosť identifikácie záznamov je 

 takmer 100 %. Úspešnosť identifikácie atribútov závisi od použitej ontológie.  

 

• Kapitola 4 

 Implementovali sme návrh systému z kapitoly 3. Implementácia je modulárna. 

 Implementovali sme uživatelský interface do prehľadača Firefox, čím sa naša 

 komponenta pre dolovanie inštancií stala ľahko prístupná pre bežných uživateľov. 

 Preskúmali sme taktiež komponentu JRex. Náš systém VIDOME využívajúci túto 

 komponentu poskytuje možnosti získať reprezentácie webového dokumentu vo 
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 viacerých podobách a to vizuálnej, DOM model,  či samotný zdrojový kód. V našom 

 návrhu zatial využívame DOM model. Do budúcna je možné zakomponovať do 

 procesu extrakcie aj informácie získané analýzou vizuálnej podoby webového 

 dokumentu. 

 

 Cieľom do budúcna je znížiť intervenciu užívateľa  na minimum. Dosiahnuť by sa to 

dalo využitím detailov záznamov, ktoré sme naznačili v časti 3.6. Ďalším cieľom do budúcna 

bude aj normalizácia získaných dát pre potreby dotazovania nad  inštanciami. V doterajšom 

návrhu sme predpokladali, že poznáme názvy konceptov, ktorých inštancie sa vo webovom 

dokumente nachádzajú, resp. sme to rozhodnutie ponechali na užívateľovi. Možným 

vylepšením nášho systému bude automatizácia tohoto procesu. Inštancie by sa dolovali 

z užívateľom navštívených stránok automaticky.  
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Prílohy 

Príloha A (CD) 

 CD obsahuje štyri adresáre s názvami Diplomová práca, Použitá literatúra, Inštalácia a 

Software. Prvý obsahuje text diplomovej práce, druhý citované publikácie vo formáte pdf, 

ktoré boli alebo sú dostupné na Internete. Označujeme ich rovnako ako v texte diplomovej 

práce – číslami. Adresár Inštalácia obsahuje inštalačné súbory pre Javu a MySQL. V adresári 

Software sa nachádzajú inštalačné súbory systému VIDOME a rozšírenia do Firefoxu. 

Príloha B (Užívateľská príručka) 

 V príručke sa nachádza stručný popis inštalácie a funkcií systému VIDOME, prevažne 

rozšírenia do prehliadača Firefox. 


