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KRATICE, OKRAJŠAVE, SIMBOLI
Semantic Web

Semantični splet je razširitev trenutnega
spleta, kjer imajo informacije točno določen
pomen, tako da je predvsem izboljšano
sodelovanje med ljudmi in računalniki.
Semantični splet prinaša ogrodje, ki omogoča
ponovno uporabo podatkov med aplikacijami
in tudi podjetji.

Social Web

Socialni splet je druga generacija svetovnega
spleta, medij za spletno komuniciranje in
sodelovanje, ki temelji predvsem na
medsebojni komunikaciji, povezovanju,
souporabi informacij, soustvarjanju vsebin
in združevanju na podlagi skupnih interesov.

Agent

Agent je računalniški sistem, ki je nameščen
v neko okolje in zmožen avtonomnih akcij v
tem okolju z namenom, da doseže načrtovane
cilje.

XML
eXtensible Markup Language

Razširljiv označevalni jezik.

HTML
HyperText Markup Language

Označevalni jezik za določitev strukture
dokumentov, ki se prenašajo po spletu in
pregledujejo s spletnimi brskalniki.

HTTP
HyperText Transport Protocol

Protokol, ki se uporablja na internetu in
definira, kako se podatki prenašajo ter kako
naj se spletni strežniki in spletni odjemalci
odzovejo na določene ukaze.

URI
Uniform Resource Identifier

Standard za identifikacijo in lociranje virov.

Tag, tagging

Oznaka, zaznamek, označevanje,
»etiketiranje«.

GET request

Get zahteva, najbolj pogosta metoda HTTP
zahtevkov za pridobitev vsebine
specifičnega vira.

URL
Universal Resource Identifier

Spletni naslov.

RDF

Jezik za opisovanje in modeliranje
informacij, vsebovanih v spletnih virih.

Shema RDF

Preprost jezik za opisovanje razredov virov
in relacij med njimi znotraj RDF modela.

WWWC ali W3C
World Wide Web Consortium

Konzorcij, mednarodna organizacija za
standardizacijo svetovnega spleta.

API

Aplikacijski programski vmesnik.

Mashup

Prepletena storitev,hibridna storitev, ki
vključuje in uporablja podatke iz več kot
enega vira in jih integrira v eno samo orodje.

Social Networks

Spletne socialne mreže, ki so osredotočene
na graditev spletnih skupnosti ljudi s
podobnimi interesi, s pomočjo zagotavljanja
vrste načinov interakcije in souporabe
vsebin.

IP televizija

Gre za storitev , ki omogoča spremljanje
televizijskih programov v kakovosti
digitalnega satelitskega signala, prenos
podatkov (slike in zvoka) poteka preko
širokopasovnih omrežij.

Wiki

Spletna stran, ki jo lahko uporabniki z
uporabo enostavnih pravil oblikovanja hitro
spreminjajo.
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POVZETEK
Namen diplomskega dela je predstaviti ključne koncepte socialnega in semantičnega spleta,
preučiti možnosti njune integracije ter na podlagi primerov dobrih praks razviti in
implementirati konkreten primer aplikacije, ki združuje prednosti obeh področij.
Podrobneje je predstavljeno tematsko področje socialnega spleta, njegove temeljne oblike in
primeri priljubljenih spletnih aplikacij, ki ponujajo vrsto tehnologij za soustvarjanje vsebin,
povezovanje, medsebojno komuniciranje in souporabo informacij.
Predstavljeni so tudi gradniki arhitekture semantičnega spleta, kjer pomemben del
predstavljajo ontologije in jeziki za njihov zapis.
Kot možnost integracije obeh področij so identificirane tri stične točke. Ideja najbolj smiselne
pa je razvita in implementirana v aplikacijo, ki na podlagi nestrukturiranih podatkov
socialnega spleta s pomočjo tehnologij semantičnega spleta ustvari neko dodano vrednost.
Aplikacija za podano množico uporabnikov v okviru različnih spletnih mest poišče
morebitne podatke, npr. imena skupin, ki so jim ti uporabniki pridruženi znotraj priljubljene
spletne socialne mreže Facebook. Na podlagi ontologije konkretnega področja se pridobljeni
podatki primerjajo z oznakami razredov ontologije, osebe, pri katerih je ugotovljeno
ujemanje, pa se kot primerki zapišejo v ustrezne razrede ontologije. S pomočjo orodja za
obvladovanje ontologije je potem mogoče za poljubni nivo ontologije enostavno pridobiti
seznam oseb, ki so s tem področjem v okviru socialnega spleta kakorkoli povezane.
Kot potencialni primer uporabe je v tem delu predstavljeno področje ciljno usmerjenega
oglaševanja.
Ključne besede: socialni splet, semantični splet, socialni semantični splet, ontologija,
Facebook, ciljno usmerjeno oglaševanje
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ABSTRACT
The purpose of the following thesis is to present the key concepts of Social and Semantic
Web, to examine the possibilities of their integration and to develop and implement on the
basis of good practice a concrete example of an application that combines the advantages of
both areas.
The thematic area of social web, its basic forms and examples of popular web applications are
presented more thoroughly. These applications offer a range of technologies for content
syndication, networking, mutual communication and content sharing. Building blocks of
semantic web architecture are also presented, where ontologies and languages for their
implementation play a significant role.
As an option of integration of the two areas, three contact points are identified. The concept of
the most logical contact point is developed and implemented as an application that creates
added value, based on the unstructered data from the social web with the help of semantic
web technologies.
For a given set of users the application searches within different internet sites for eventual
data, e.g. group names to which these users are subscribed within the popular online social
network Facebook. Based on specific area ontology, the colleccted data is compared with the
labels of ontology classes. People in whose a match is found, are recorded as entities in the
appropriate ontology classes.
With the help of an ontology handling tool it is possible to obtain a list of people that are
connected to the specific area in the context of social web easiliy, on any level of the
ontology.
As a potential use case example the area of targeted advertising is presented.
Key words: Social Web, Semantic Web, Social Semantic Web, Ontology, FaceBook,
Targeted advertising
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1 UVOD

Količina informacij, ki je potencialno na voljo na svetovnem spletu, vključno s spletnimi
stranmi, povezavami, ostalimi dostopnimi dokumenti in podatkovnimi bazami, še vedno hitro
narašča. Tej nagli rasti pa ne sledi upoštevanja vreden napredek pri učinkovitem upravljanju
te »poplave« podatkov. Semantični splet si prizadeva kljubovati tej težavi z idejo, pri kateri bi
z uporabo semantičnih metapodatkov informacije imele točno določen pomen in bi kot take
omogočile predvsem izboljšano sodelovanje med ljudmi in računalniki. Prava moč
semantičnega spleta bi se pokazala z obstojem programskih agentov, ki bi zbirali spletno
vsebino iz različnih virov, procesirali informacije in izmenjevali rezultate z drugimi programi.
Na takšne agente bo sicer potrebno še nekaj časa počakati, zbirka tehnologij, orodij in
standardov, ki oblikujejo osnovne gradnike takšnega s pomenom obogatenega sistema, pa že
obstaja. Eden takih gradnikov so ontologije. Te se uporabljajo za specifikacijo standardnih
konceptualnih slovarjev, v katerih se izmenjujejo podatki med sistemi, zagotavljajo storitve za
reševanje poizvedb, objavljajo baze znanja za ponovno uporabo in ponujajo storitve za
omogočanje interoperabilnosti med različnimi sistemi ali podatkovnimi bazami. Sistemi, ki
temeljijo na ontologijah in ostalih tehnologijah semantičnega spleta, so zaenkrat zaradi
kompleksnosti arhitekture omejeni na akademsko in znanstveno okolje, širše uporabe ni
zaznati niti v poslovnem okolju, kaj šele med navadnimi uporabniki. Posledično še ni bila
razvita uspešna aplikacija, ki bi promovirala oziroma izkoriščala možnosti, ki jih ponuja vizija
semantičnega spleta.
Prav nasprotno pa t.i. socialni splet, medij za spletno komuniciranje in sodelovanje, ponuja
vrsto tehnologij, ki omogočajo soustvarjanje vsebin, povezovanje, medsebojno komunikacijo
in souporabo informacij in je v zadnjih letih postal izrazito priljubljen. Nikoli prej ni bilo
toliko ustvarjalnih, izobraženih ljudi povezanih v tako učinkovito, splošno razširjeno omrežje,
možnost za deljenje in souporabo znanja pa je brez primere v zgodovini. Tipična aplikacija je
priljubljen spletni portal Facebook, ki je v tem mesecu(maj 2009) presegel število 200
milijonov aktivnih uporabnikov. Wikiji predstavljajo koristno obliko spletnega sodelovanja,
kjer lahko vsakdo prispeva svoje znanje na enostaven način. Spletni dnevniki (blogi) ponujajo
preprosto platformo, preko katere lahko ljudje izražajo svoje ideje, misli, izkušnje in
doživetja, brez da bi morali poznati denimo protokole in označevalne jezike za določitev
strukture spletnih dokumentov.
Z uporabo storitev, ki jih ponujajo tehnologije socialnega spleta, uporabniki posredno
ustvarjajo nepregledno množico strukturiranih in nestrukturiranih podatkov. Skupno tem
podatkom je, da so v primerjavi z idejo semantičnega spleta dostopni na nestrukturiran,
neenoten način, večina vsebin pa ni primerna za logično sklepanje.
Na podlagi preučevanja in primerjave področij socialnega in semantičnega spleta bom skušal
odgovoriti na naslednja vprašanja:
•
•
•
•
•

Ali bi bilo možno imeti koristi od množice podatkov, ki jih ponuja socialni
splet?
Ali je mogoče priljubljenost različnih oblik socialnega spleta uporabiti za
povečanje priljubljenosti in prepoznavnosti semantičnega spleta?
Ali obstajajo morebitne stične točke oziroma možnosti integracije obeh
področij?
Kakšen bi bil primer aplikacije, ki bi združevala prednosti in tehnologije obeh
področij?
V kateri domeni bi bilo smiselno uporabiti dodano vrednost takšne aplikacije?
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S preučitvijo morebitnih primerov dobrih praks v smeri integracije socialnega in
semantičnega spleta se bom osredotočil na izdelavo konkretnega primera aplikacije, ki
združuje prednosti in omili slabosti obeh področij, pri čemer upošteva nauk uspeha socialnega
spleta, v katerem enostavne rešitve funkcionirajo bolje. Kaj torej lahko pridobimo s
kombiniranjem najboljših idej socialnega spleta in semantičnega spleta?
Namen tega dela je predstaviti ključne koncepte socialnega in semantičnega spleta, podati
definicije nekaterih pojmov, ki nastopajo v povezavi z omenjenima področjema, vsebinsko
pa se ukvarjam predvsem z možnostjo njune integracije skozi delujoč primer aplikacije.
Osredotočil sem se tako na koristnost kot tudi na razvoj oziroma implementacijo, kjer je kot
rezultat nastal sistem, ki fiksno množico oseb zmanjša na množico, ki je na kakršenkoli način
povezana s poljubnim nivojem konkretnega področja, podanega v obliki ontologije.
V drugem poglavju podrobneje predstavim tematsko področje socialnega spleta, njegove
temeljne oblike, natančneje so predstavljeni tudi gradniki arhitekture semantičnega spleta.
Tretje poglavje se ukvarja s pristopi in možnostjo integracije ter nekaterimi primeri dobrih
praks v tej smeri. Četrto poglavje predstavlja ključno nastalo idejo diplomskega dela ter
možno domeno uporabe pridobljenih rezultatov, podrobneje je opisan tudi potek izvedene
implementacije ideje.
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2 RAZISKOVALNA PODROČJA
2.1 Socialni splet
2.1.1 Kaj je socialni splet
Izraz socialni splet se je pričel uporabljati vse pogosteje, toda zanj še ne obstaja splošno
sprejeta definicija. Uporablja se v povezavi s koncepti tako imenovanega Spleta 2.0 (Web 2.0)
in njegovimi tehnologijami, ki uporabnikom omogočajo medsebojno komuniciranje,
povezovanje, deljenje informacij in soustvarjanje vsebin. Široka sprejetost teh tehnologij je
vodila do tega, čemur danes pravimo socialni splet, medij za spletno komuniciranje in
sodelovanje. Razvoj in tudi uspeh socialnega spleta, ki je v zadnjih letih postal izrazito
popularen, temelji na vsebinah, ki jih soustvarjajo uporabniki. Tem je omogočeno
združevanje na podlagi skupnih interesov, pri čemer lahko postanejo ne le bralci, ampak
aktivni ustvarjalci vsebin. Možnost za deljenje in souporabo znanja je brez primere v
zgodovini. Nikoli prej ni bilo toliko ustvarjalnih, izobraženih ljudi povezanih v tako
učinkovito, splošno razširjeno omrežje. Razširjenost in trend naraščanja spletnih socialnih
mrež, ene izmed ključnih kategorij socialnega spleta, ponazarja spodnji graf, ki prikazuje rast
števila aktivnih uporabnikov priljubljenega spletnega mesta Facebook.

Slika 1: Rast števila aktivnih Facebook uporabnikov[20 ]

Udeleženost ljudi je glavno gonilo vseh spletnih strani in aplikacij, ki predstavljajo socialni
splet. V razpravah se zanj uporablja tudi fraza »inteligenca skupnosti« (ang. collective
intelligence) ali »modrost množic«, ki se nanaša na vrednost, ustvarjeno z zbranimi prispevki
vseh teh ljudi, ki npr. pišejo članke, objavljajo »kategorizirane« slike in video vsebine, pišejo
spletne dnevnike, ustvarjajo zaznamke, komentirajo in ocenjujejo prispevke, izmenjujejo
kontakte, ter se povezujejo v razne skupnosti na podlagi skupnih interesov.
Tom Gruber bi trenutno stanje socialnega spleta poimenoval zgolj kot »zbrana inteligenca«
(collected intelligence). Vrednost v prispevkih uporabnikov vidi v tem, da so zbrani in
združeni v skupnosti oziroma v spletne strani specifičnih področij(npr. fotografija, video), pri
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tem pa ni odkrivanja novih stopenj razumevanja. Medtem, ko je popularnost lahko eno od
meril kakovosti, po njegovem ne more biti tudi merilo za točnost. Zgolj zbiranje prispevkov
množic, predvsem ob prisotnosti goljufivih virov in nadležne pošte, ne vodi do novih nivojev
znanja.[2,6]
Koncept socialnega spleta in njegovih spletnih strani ter aplikacij si lahko predstavljamo s
pomočjo sedmih osnovnih gradnikov [19]:

Slika 2: Gradniki socialnega spleta

•

Identiteta – edinstvena identifikacija ljudi v sistemu

•

Prisotnost – vedeti, kdo je dostopen oziroma dosegljiv na spletu

•

Razmerja – opis razmerja med dvema uporabnikoma v sistemu (na primer na
spletnem mestu Flickr so ljudje med seboj lahko kontakti, prijatelji ali družina)

•

Pogovori – način
in pogovora z drugimi ljudmi preko spleta

•

Skupine – grajenje skupnosti s podobnimi
pod
interesi

•

Ugled – vedenje o ugledu oziroma stanju drugih ljudi v sistemu (Kdo je dober
državljan? Komu lahko zaupamo?)

•

Souporaba – način
in deljenja in souporabe stvari,
stvari, ki so udeležencem pomembne (npr.
slike, video vsebine)

Redko je zastopanih vseh sedem gradnikov naenkrat, najbolj popularne socialne spletne strani
in aplikacije običajno
ajno pokrivajo vsaj tri vidike, pri tem pa so osredotočene
osredoto
le na enega, na
primer:
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•
•
•
•

Flickr  souporaba fotografij
Twitter  prisotnost
Aplikacije za internetno klepetanje, na primer MSN  pogovor
Linkedln  razmerja

Slika 3: Različni poudarki gradnikov socialnega spleta

2.1.2 Ključne oblike spletne komunikacije in sodelovanja
Prvi val socializacije na spletu se je pojavil leta 2003 s pojavitvijo blogov, wikijev in ostalih
oblik spletnih komunikacij in sodelovanja. Z znižanjem zahtevnosti dodajanja vsebin na
splet, urejanje spletnih dnevnikov in wikijev ni več zahtevalo znanja HTML jezika.
Posameznikom in skupinam je bilo omogočeno, da so dobili svoj osebni prostor na spletu in
urejali vsebine z relativno lahkotnostjo. Med priljubljenimi storitvami/aplikacijami spletnega
komuniciranja in sodelovanja lahko identificiramo naslednje kategorije, med katerimi so prve
štiri nekoliko bolj podrobno opisane v podpoglavjih[1,14].

•

Spletni dnevniki (Blogger)

•

Spletne socialne mreže (MySpace, Facebook)

•

Souporaba vsebin (Flickr, YouTube)

•

Wikiji, soustvarjanje znanja (Wikipedia)

•

Zaznamkovanje, označevanje, »tagiranje« (Digg, Del.icio.us)

•

Zbiralniki virov (»agregatorji«), iskalniki

•

Forumi

•

Prepletene, hibridne storitve (ang: mashups)

•

Klepetalnice, takojšnje sporočanje (Messenger)
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2.1.2.1 Spletni dnevnik, spletnik ali blog
Izraz web-log ali blog je izoblikoval Jorn Barger leta 1997 in pomeni spletni dnevnik, spletnik
ali e-dnevnik. To je enostavna spletna stran, ki je običajno sestavljena iz objav avtorja v obliki
odstavkov besedil, slik in povezav na druge bloge, spletne strani in druge medije, ki se
nanašajo na določeno tematiko. Te objave so običajno urejene kronološko, z novejšimi naprej.
Prvotno so bili blogi dostopni le kot osebne objave (podobno kot dnevniki), danes pa lahko
pri večini blogov obiskovalci dodajajo komentarje pod objavljenim blogom in s tem tudi
soustvarjajo podobo oz. naravo bloganja[1].
Obstaja več vrst blogov. Vsebina večine blogov je tekstovna, nekaj pa se jih osredotoča na
umetnost(artlog), fotografijo(photoblog), video posnetke(vlog), glasbo(MP3 blog), avdio
posnetke(podcasting).
Osebni blog, kot dnevnik ali opisovanje, je najbolj tradicionalen in razširjen tip bloga, s
katerim avtor izraža svoje ideje, misli, izkušnje. Blogi se lahko uporabljajo tudi v poslovne
namene in so lahko interni, za povečevanje komunikacije in kulture v podjetjih, ali pa
eksterni, za marketing in odnose z javnostmi. Ti se imenujejo korporativni blogi. Za osebne
bloge je značilno, da vsebujejo oglase, bodisi za finančni profit blogerja, bodisi kot promocija
»blogerjevih« najljubših stvari. Popularnost blogov je privedla do pojavitev lažnih blogov,
kjer podjetja ustvarijo neresničen blog, ki deluje kot marketinško orodje za promocijo
izdelkov.
Označevanje(ang. tagging) ter povezovanje(ang. linking) sta pomembna elementa »bloganja«.
Vsaka objava je običajno označena z eno ali dvema ključnima besedama, s katero se lahko
objava kategorizira v sistemu, tako, da ko objava zastari, se lahko umesti v standardni
tematsko osnovani menijski sistem. S klikom na opis objave ali oznako (ki je običajno
prikazana pod objavo), bomo prišli do liste drugih objav tega avtorja, ki uporabljajo isto
oznako. Povezovanje je način, pri katerem se preko linka povežemo na nek drug blog, ki se
nanaša na vsebino originalnega bloga. Povezovanje poglobi mrežo t.i. blogosfere(skupnost
vseh blogov oz. večja skupina blogov) in pomaga pri takojšnji dostopnosti do referenc in
informacij.
Danes je blogosfera znana kot strnjeno povezano socialno omrežje, skozi katerega se hitro
širijo novice, ideje in vplivi, preko referenc in refleksij blogerjev med njihovimi objavami.

2.1.2.2 Spletne socialne mreže
Hitra rast spletnih strani, ki temeljijo na gradnji socialnih mrež nam pove, da so se spletne
socialne mreže dodobra vpletle v kulturo in vsakdanje življenje mnogih ljudi. Strani spletnih
skupnosti ponujajo ljudem nove in različne načine, s katerimi lahko komunicirajo preko
spleta. Spletna mesta, ki temeljijo na socialnem mreženju, imajo uporabnike za zelo
pomemben člen njihovega spletnega nastopa, saj jih postavljajo v aktivno vlogo, ki jim
omogoča soustvarjanje in vpliv na vsebino spletnega mesta. Z njihovo pomočjo lahko
ustvarimo svojo spletno stran ali profil, preko katere se predstavimo svetovnemu spletu. Te
spletne strani oziroma profili lahko vsebujejo vrsto osebnih in neosebnih informacij, od
datuma rojstva, spola, verske pripadnosti, domačega kraja, do najljubših filmov, citatov
priljubljenih knjig in hobijev. Poleg informacij na profilu, lahko uporabniki dodajajo video
posnetke, fotografije ter glasbene datoteke. Tako spletne skupnosti ne združujejo zgolj
uporabnikov s podobnimi interesi, ki se poljubno povezujejo med seboj ter izmenjujejo stike,
izkušnje, mnenja in poglede, temveč so postale tudi pravi »ocean« najrazličnejših vsebin.
Poleg vzpostavljene dvosmerne komunikacije je uporabnikom omogočeno dodajanje
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komentarjev, sodelovanje na forumih, dodajanje slik in video posnetkov na spletno stran,
ocenjevanje prispevkov in označevanje vsebin.
Uporabniki socialnih mrež si preko dodajanja oseb v svoj osebni seznam ustvarjajo spletno
mrežo kontaktov. Tem kontaktom navadno pravimo kar prijatelji. Pomen prijatelj je seveda
različen od tradicionalnega pomena te besede, saj se za prijatelja šteje vsakdo, ki smo ga
povabili, ali pa nas je povabil za svojega prijatelja in je lahko le bežni znanec ali pa celo
nekdo, ki smo ga spoznali preko spleta. Uporabniki teh strani lahko komunicirajo tako s
svojimi prijatelji kot z ljudmi, ki niso na njihovih seznamih kontaktov. Lahko se
sporazumevajo v privatnem krogu, ali pa objavljajo svoje komentarje tako, da jih lahko vidijo
vsi.
Kot druga komunikacijska orodja, imajo tudi socialna omrežja določena pravila in načela
uporabe, ki jih je potrebno spoštovati, da ne bi zabredli v težave. Upoštevati je treba etičnost
komentiranja profilov drugih ljudi, katerim osebam lahko zaupamo in jih dodamo za svoje
prijatelje, izbor osebnih podatkov, ki jih bomo objavili itn.
2.1.2.2.1 Pregled zgodovine
Med prva spletna mesta, ki so začela graditi omrežno skupnost, sodi stran Classmates.com,
ki začela delovati že davnega leta 1995. Kot nakazuje že ime, je bistvo spletnega mesta v
iskanju, navezovanju in ohranjanju stikov med bivšimi sošolci iz osnovne in srednje šole, ter
med kolegi iz študijskih klopi. Leta 1999 se je rodila stran Epinions.com, ki še danes velja za
enega najboljših nakupovalnih vodičev, kjer lahko primerjamo cene in prebiramo mnenja o
izdelkih, ki jih posredujejo potrošniki iz celega sveta. Prvo res pravo storitev, ki je začela
povezovati določene kroge uporabnikov in graditi pravo socialno omrežje, je leta 2002
ponudil Friendster.com. Njegova zlata doba je trajala dobri dve leti, ko je bil najbolj
obiskana spletna skupnost.
Spoznavanje novih prijateljev in prijateljev od prijateljev, izmenjava mnenj, objavljanje
fotografij ter video posnetkov je koncept, ki ga je z dodatnimi storitvami (interni iskalnik in epošta, spletni dnevnik, glasba ...) precej uspešno nadgradil MySpace.com, ki je aprila 2004
prevzel status vodilne spletne skupnosti in ga ohranil vse do danes, ko je z več kot 100
milijoni osebnih spletnih strani šesta najbolj obiskana stran v svetovnem spletu. MySpace pa
ni samo korenito spremenil način socialnega povezovanja in življenja milijonov internetnih
uporabnikov, temveč je korenito posegel tudi v glasbeno industrijo.
Socialna omrežja so lahko še kako uporabna v poslovnem svetu. Najbolj poznan primer iz
tega področja je prav gotovo Linkedln.com, ki ponuja izvrstno storitev za navezovanje
stikov, iskanje poslovnih partnerjev, kadrov in novih poslovnih priložnosti. Glede na to, da
nam storitev omogoča gradnjo mreže lastnih stikov, ki jo lahko nadgrajujemo s stiki naših
stikov, nam vzpostavitev takšne mreže stikov pride še kako prav pri poslu ali pa zgolj pri
navezovanju stikov z uporabniki, ki se v prostem času ukvarjajo s podobnim konjičkom kot
mi. V omrežje je vključenih že več kot 9 milijonov uporabnikov iz 150 različnih panog[39].

(1995)
Classmates.com

(1999)
Epinions.com

(2000)
Friends
Reunited

(2003)
(2002)
Friendster

Linkedin,
MySpace,
Hi5

(2004)
Facebook
(le na Hravardski
univerzi)

(2005)
Bebo, Facebook
(na šolskih
omrežjih)

Slika 4: Poenostavljena časovna os nastajanja socialnih mrež

(2006)
Facebook
(vsi)

(2007)
Sagazone
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2.1.2.2.2 Facebook
lu sveta leta 2004 z namenom povezovanja in
Socialna mreža Facebook,, ki je zagledala luč
poglabljanja stikov med ameriškimi študenti, ima danes 200 milijonov aktivnih uporabnikov,
uporabnikov
na njej se vsak dan pojavi večč kot 14 milijonov novih fotografij, s čimer
imer je največji spletni
servis za izmenjavo fotografij.
Uporabniki imajo brezplačen
en dostop do strani in se lahko povežejo na eno ali več
ve omrežij, kot
so šola ali pa geografsko območje
je in se tako lažje povežejo s prijatelji iz istega omrežja. Na
svoj profil lahko dodajajo svoje prijatelje in s tem vidijo tudi njihove profile. Ustvarijo lahko
profile, ki pogosto vsebujejo tudi fotografije
fotogr
in seznam interesov, si izmenjujejo osebna ali
javna sporočila in se vključujejo
ujejo skupinam prijateljev.

Slika 5: Facebook

Facebook vsebuje različne
ne vsebine, ki pritegnejo uporabnika. Ena od teh vsebin je t.i. Zid. To
je prostor vsakega uporabnika, kamor mu njegovi prijatelji pošiljajo sporočila,
sporočila, dražljaje, slike
itn. Facebook uporabnika tudi opozarja v primeru sprememb na profilih njegovih prijateljev,
prihajajočih
ih rojstnih dni prijateljev, napovedi bližajočih
bližajo
se dogodkov in podobno. Uporabniki
lahko sami nadzirajo,, katere tipe informacij želijo deliti s svojimi prijatelji (lahko preprečijo,
prepre
da prijatelji vidijo spremembe profila, sporočila,
sporo ila, ki so jih dobili na zid, na novo dodane
prijatelje in podobno).
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Najbolj priljubljena pa je aplikacija Slike, kjer lahko uporabnik skorajda brez omejitev nalaga
in ureja slike. Na aplikaciji fotografij je mogoče tudi »etiketirati« ljudi na sliki. Na primer, če
je na sliki uporabnikov prijatelj, ga lahko uporabnik etiketira z njegovim imenom, o tem pa je
obveščen tudi ta prijatelj s slike[40].

2.1.2.3 Souporaba vsebin
Vsakdo, ki aktivno sodeluje v socialnem spletu, se je že srečal s številnimi spletnimi mesti, ki
ponujajo souporabo vsebin. Danes najbolj znane strani so Flickr, Vimeo, YouTube, Flukiest,
Scribd, Squidoo. Uporabniki teh strani lahko naložijo neko digitalno vsebino in jo delijo z
vsemi uporabniki svetovnega spleta. Na nekaterih straneh prevladuje souporaba tekstovnih
dokumentov, na druge pa lahko naložimo video, avdio in slikovne datoteke v različnih
formatih. Na vodilne strani souporabe vsebin lahko naložimo skorajda vsak digitalen format,
kot so PDF, preglednice, JPG, GIF, word dokumenti, video in avdio dokumenti. Zdi se nam
že skorajda samoumevno, da lahko dostopamo do vsebin, ki jih delijo drugi, ter jih po svoji
volji lahko delimo naprej. Vsebine, ki jih naložimo, navadno tudi označimo in tako olajšamo
iskanje vsebin s pomočjo oznak. Te strani se lahko uporabljajo za osebne namene (slike,
video dokumenti za prijatelje, sorodnike), komercialne namene, ali pa za izobraževnje, kjer
avtorji strokovnih besedil delijo znanje v obliki člankov, ki so na voljo drugim. Mnoge take
strani omogočajo vključevanje teh dokumentov v bloge, FaceBook, Twitter in druge socialne
medije. Za uspešno delovanje morajo imeti te strani na voljo velike shrambe podatkov, kamor
lahko naložimo poljubno veliko podatkov. Na teh straneh je možno tudi omejiti dostop do
naloženih podatkov. Podatki so lahko javni in dostopni vsem, lahko pa je dostop omejen na
posamezne skupine[38].
Souporaba fotografij: Flickr
Flickr je spletna storitev oziroma javna platforma za nalaganje slik ter video vsebin.
Ustanovljen je bil leta 2004 in naj bi do novembra 2008 vseboval že preko 3 bilijone slik.
Dva glavna cilja Flickrja sta:
1. Pomagati ljudem, da bi bile njihove slike dostopne tistim, ki jim nekaj pomenijo.
2. Omogočiti nove načine za organizacijo fotografij.
Poleg tega, da se Flickr uporablja za nalaganje in souporabo osebnih fotografij, ga blogerji
pogosto uporabljajo kot repozitorij fotografij. Za lažjo organizacijo slik in njihovo iskanje, je
zaželjeno, da upravljalec foto albuma dodeli slikam oznake v obliki ključnih besed, ki so
sorodne vsebinam slik. Flickr, ki velja za enega tipičnih predstavnikov Web 2.0 spletnih
strani, je bil med prvimi, ki je začel uporabljati t.i. oblak oznak (ang. tag cloud), ki ponazarja
priljubljenost posameznih oznak(slika 8). Velikost izpisanih oznak je odvisna od njihove
priljubljenosti. Tako lahko največkrat uporabljene zaznamke opazimo že na prvi pogled, saj
so napisani z večjimi črkami kot ostali. Uporabniki lahko organizirajo svoje slike v skupine,
ki spadajo pod isto temo in tako predstavljajo kategorizacijo na podlagi metapodatkov. Flickr
ponuja tudi API za spletne storitve, s katerim lahko programerji v svojih aplikacijah
realizirajo skorajda vse funkcionalnosti, katere lahko uporabljamo na Flickr strani.
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Slika 6: Flickr

2.1.2.4

Wiki

Wiki je spletna stran, ki jo lahko gleda in ureja
ureja vsak, ki ima dostop do spletnega brskalnika ter
povezavo s spletom. Omogoča
čaa enostavno sodelovanje udeležencev pri razvoju vsebinsko
specifičnih
nih spletnih strani. Urejanje wiki strani je enostavno. S pritiskom na gumb spremeni
uporabnik dobi surovo besedilo,
o, ki ga uredi in ga pošlje nazaj na wiki strežnik z gumbom
shrani.. Strežnik zamenja obstoječo
obstoje o besedilno datoteko s spremenjeno verzijo, tako, da v
prihodnje vsi vidijo prenovljeno vsebino. V nasprotju s spletnimi dnevniki ima večina
ve
wikijev
možnost nadzora nad verzijami in s tem pregleda zgodovine sprememb.
Wikiji so lahko javni ali privatni. Javne wikije lahko prebira in ureja vsakdo, pri privatnih pa
je dostop omejen na registrirane uporabnike. [1].
Ker lahko uporabniki urejajo vsebino wikija, prihaja
prihaja do raznih manipulacij, kot so
neprimeren jezik ter neprimerne ali napačne
napa ne vsebine. Zato so mnogi wikiji pod nadzorom
oziroma zahtevajo avtorizacijo, tako,
tako da jih lahko urejajo le člani
lani avtorizirane skupine.
Najbolj poznana med wikiji je Wikipedija,
W
spletna enciklopedija, na katero se kot na zanesljiv
vir sklicujejo, jo urejajo in pregledujejo večinoma
ve
študentje, dijaki in šolarji.
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Slika 7: Wikipedija

2.1.2.5 Ostale kategorije

Zbiralnik virov (»agregator
agregator«)) je stran ali program, ki zbira podatke s številnih virov in
organizira informacije ter jih predstavi v bolj naravni in primerni obliki. Denimo Digg je
izvrsten zbiralnik virov,, Slashdot je namenjen bolj tehnično
tehni no usmerjenim ljudem, vsi pa seveda
poznamo običajne iskalnike,
iskalnike kot je Google.
»Zaznamkovanje«, etiketiranje oziroma označevanje je koncept, ki omogoča
omogo uporabnikom
opisovati stvari z množico ključnih
klju nih besed ter izrazov, ter s tem omogoča,
omogo
da jih je kasneje
enostavneje poiskati ali deliti z ostalimi uporabniki. Ena oznaka lahko v primerjavi z
običajnimi datotečnimi
nimi sistemi pripada več
ve kot eni kategoriji. Sistemi, ki omogočajo
omogo
označevanje,
evanje, pogosto vključujejo
vključ
tudi možnost prikaza t.i. oblaka oznak (ang. tag cloud)
oziroma ključnih besed,, ki ponazarja število ponovitev(frekvenco uporabe) oznak v povezavi
s konkretnim pojmom.
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Slika 8:: Oblak priljubljenih oznak portala Flickr

Ta frekvenca uporabe je običajno
čajno ponazorjena z velikostjo črk
rk v zapisu pojmov. Primeri
priljubljenih spletnih strani oziroma storitev, ki omogo
omogočajo označevanje,
evanje, so Connotea,
Citeulike,, del.icio.us in librarything.
librarything
Prepletena, hibridna storitev(ang.
(ang. mashup) vključuje
uje in uporablja podatke iz več
ve kot enega
vira in jih integrira v eno samo orodje oziroma sistem. Izraz pomeni enostavno, hitro
integracijo, izvedeno pogosto s pomočjo uporabe odprtih aplikacijskih programskih
vmesnikov in podatkovnih
nih virov. S tem je ustvarjen rezultat, ki pa ni bil primarni namen
avtorjev prvotnega vira. Primer je uporaba kartografskih podatkov Google Maps za dodajanje
lokacijskega podatka nepremičninsk
čninskim
im podatkom, torej kreirati novo in drugačno
drugač storitev, ki
ni bila v prvotnem načrtu
rtu kateregakoli vira podatkov (niti nepremičninske
nepremi ninske agencije, niti
Google Maps).
Forum je spletno mesto za izmenjavo mnenj ali objavo prispevkov o vsebinsko izbrani
tematiki.
Klepetalnice in takojšnje sporočanje
sporoč
(ang. Chatrooms, Instant Messagging)
Messagging predstavljajo
virtualno okolje, ki ga vzpostavi informacijska tehnologija ter omogoča
omogo a pogovor na temo, ki
jo določajo udeleženci.[1,29]
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2.2 Folksonomije
Za izraz folksonomija (ang: folksonomy) je splošno priznano, da ga je skoval Thomas Vander
Wal, tako, da je združil besedi »folk« in »taksonomija« (ang.taxonomy) . Taksonomija prihaja
iz grških besed »taxis«, ki pomeni klasifikacija in »nomos«, ki pomeni upravljanje. »Folk«
pomeni ljudje.
Ideja folksonomije je omogočiti ljudem, da opisujejo množico porazdeljenih objektov z
množico ključnih besed po njihovi lastni izbiri. Vander Wall pravi, da je folksonomija rezultat
svobodnega osebnega označevanja informacij in objektov. Čeprav je označevanje narejeno v
družbenem, odprtem okolju, poudarja, da ne gre za obliko razporejanja in sodelovanja.
Označevanje uporabnika v prid nekomu drugemu po njegovo ni folksonomija, kajti vrednost
folksonomije je v tem, da ljudje uporabljajo lastni besednjak in s tem dodajo jasen pomen
informaciji ali objektu, ki ga uporabljajo.
Pomen folksonomije izvira iz treh ključnih podatkovnih elementov: uporabnik, ki označuje,
objekt ki je označen(kot entiteta) in označba, ki je pripisana objektu. Iz teh treh elementov
potrebujemo le dva, da poiščemo tretjega, kar lahko ponazorimo s primerom spletne strani
del.icio.us: če poznamo URL objekta (se pravi spletno stran) in zaznamek, lahko poiščemo
ostale posameznike, ki uporabljajo enak zaznamek za ta specifičen objekt. Na ta način lahko
poiščemo osebo, ki ima podobne interese oziroma uporablja podobno besedišče. To naj bi bila
po njegovem ključna prednost folksonomije pred taksonomijo, torej, da ljudje s podobnim
besediščem delujejo kot neke vrste »človeški filter« drug drugemu. Druga ključna značilnost
folksonomije pa je, da se zaznamki nenehno proizvajajo in je možno spremljati pojav
različnih teženj v interesih[13, 22, 24].

2.2.1 Folksonomije v uporabi

Priljubljen način za organiziranje v socialnem spletu je postalo označevanje vsebin s
ključnimi besedami in zaznamki. Ta proces označevanja »od spodaj navzgor« (ang. bottom
up) je bil uspešno implementiran v mnoge socialne spletne aplikacije, v kontekstu
folksonomije pa so med njimi največrat omenjane del.icio.us, Flickr, Technorati, Furl in
Youtube. Na teh portalih uporabniki »označujejo« spletne strani, fotografije, video vsebine,
da jih lahko kasneje znova najdejo ali pa jih dajo v souporabo drugim, ki imajo podobne
interese. Tej množici kategorij, ki izvira iz označevanja, splošno pravimo folksonomija.
V okviru predstavitve znanja je treba omeniti, da te množice ključnih besed ne moremo
primerjati s slovarji – najpreprostejšimi oblikami ontologije, kajti:
 množica besed ni stalna, med uporabniki tudi ni nekega dogovora o uporabi besed
 ne obstaja relacija ena proti ena med koncepti in ključnimi besedami, vedno namreč ni
mogoče izraziti zapletenega koncepta z eno samo ključno besedo, ampak je potrebna
več kot ena oznaka, da lahko izrazimo koncept, ki ga predmet »vzbudi« .
 primerki folksonomij so primerki samo v smislu kasifikacije
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V bolj abstraktni obliki tudi iskalnik Google uporablja obsežno folksonomijo. Algoritem
»rangiranja« strani, ki ga uporablja
ablja iskalnik, primerja uporabnikovo poizvedbo s spletnimi
stranmi, ki med drugim temeljijo tudi na povezavah, kamor vodijo hiperpovezave. Povezave,
ki se nahajajo na spletni strani, posredujejo svoje hiperpovezave v folksonomijo
folks
»Googlovega« iskalnika. Google interpretira to besedilo povezave kot kategorizacijo spletne
strani, na katero kaže ta hiperpovezava. Ko torej uporabnik vpiše poizvedbo, se izraz primerja
s folksonomijo besed, ki so jih drugi uporabniki uporabili v hiperpovezavah. Kot v ostalih
sistemih,
stemih, ki temeljijo na folksonomiji, bodo izrazi z največjo
jo konvergenco pri iskanju imeli
prednost. Pojav »Googlove bombe« je izvrsten primer zgoraj opisanega delovanja.[1,22]
delovanja.
Googlova bomba
Za izdelavo »Google bombe« mora veliko ljudi namenoma »opisati«
»opisati« neko spletno stran s
poljubnim izrazom. To je možno doseči
dose i tako, da ustvarimo hiperpovezave, ki vodijo do ciljne
spletne strani, pri čemer kot tekst hiperpovezave uporabimo specifičen
specifi en izraz. Če obstaja več
primerov takšnih povezav z enakimi izrazi, se izboljša
izboljša položaj spletne strani v prikazu
rezultatov iskanja nekega izraza.
Običajno se ta pojav uporablja v povezavi s humorno ali politično
politi
vsebino,
ebino, dve bolj poznani
Google bombi sta na primer bili:[30]
[30]
•

Vpis
pis izraza »miserable failure« (v slovenskem prevodu to pomeni »bedna polomija«)
v Google iskalnik je nekoč vodil do biografije bivšega predsednika Združenih
Združen držav
Amerike George W. Busha.
Bush

Slika 9: Znan primer Google bombe

•

Vpis
pis izraza "find Chuck Norris", kar v prevodu
prev
pomeni »poišči
či Chuck
Norrisa«
a« (ime znanega junaka akcijskih filmov in serij) je vodila do spletne
strani, ki je bila po izgledu zelo podobna Google iskalniku, na njej pa je pisalo:
pisalo
"Google won't search for Chuck Norris because it knows you don't find
fin Chuck
Norris, he finds
ds you".
you To v slovenskem prevodu pomeni: Google ne bo iskal
Chuck Norrisa,
a, ker ve, da ga ne boste našli, ampak bo Chuck Norris poiskal
vas.
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Slika 10: Šaljiv primer Google bombe

Pomanjkljivosti folksonomij:
nomij:
Folksonomije, oziroma sistemi, ki temeljijo na konceptu folksonomij,
folksonomij imajo nekaj omejitev
oziroma pomanjkljivosti, in sicer:
•

nobeden
en od sistemov nima nadzora nad dvoumnostjo, kot so:
ni oznaki v okolju Flickr,
- uporaba sopomenk, npr. besedi »ptič« in »ptica« sta različni
čeprav
eprav imata enak pomen
- večpomenskost
pomenskost in natančnost,
natan
npr. v okolju del.iciou.us lahko z besedo
»sklanjati« mislimo na človeški gib ali na slovnično
no sklanjanje
-akronimi, npr. za metliško družbo Belokranjska Trikotaža lahko uporabimo tudi
kratico BETI

•

pomanjkanje formalne strukture, kajti med podobnimi koncepti
koncepti ni niti hierarhičnih
hierarhi
niti
neposrednih relacijskih povezav[18]
po

2.2.2 Primerjava z ontologijo

V primerjavi z ontologijami,
ontologijami ki so podrobneje opisane v poglavju 2.3.4,
2.3.4 nudijo folksonomije
večjo
jo prilagodljivost in fleksibilnost
fleksibilno pri organiziranju informacij in tudi uporabnikom ni
potrebno soglašati glede podrobnosti
podrobnosti hierarhije in taksonomije zaznamkov. Kjub temu je nek
dogovor glede pomena zaznamkov vseeno potreben, da bi uporabniki označevali
ozna
podobne
vsebine s podobnimi zaznamki. Poleg že omenjenih pomanjkljivosti folksonomij,
folksonomij kot je
pomanjkanje semantike, npr. nadzor nad sinonimi, le te ne morejo doseči
doseč skladne, povezane
sheme
me kategorij, kajti folksonomije ne funkcionirajo na način
in nadziranega, osredotočenega
osredoto
slovarja. Po drugi strani pa naj bi nedavne študije pokazale, da se pogostost razporeditve
zaznamkov v folksonomijah ustali v močna
mo na pravila in zakonitosti razdelitve. Ta pojav je
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odvisen predvsem od števila uporabnikov in od trajanja procesa ustvarjanja zaznamkov. Če
znatno število uporabnikov označuje vsebine daljše časovno obdobje, se pričnejo pojavljati
stabilni zaznamki v izhajajoči folksonomiji. Ta ustalitev kaže strinjanje med uporabniki glede
razporeditve informacij v folksonomiji. Kljub pomanjkanju osredotočenega nadzora ter
razširjeni in raztreseni naravi oblikovanja, lahko folksonomije pod določenimi pogoji
dosežejo stabilno obliko.
Slika 10 prikazuje položaj folksonomije, kamor bi jo glede na stopnjo semantike lahko uvrstili
v primerjavi s kompleksnostjo ontologij.

niz izrazov

semantično
omrežje

slovar

folksonomija
težko-kategorna ontologija
lahka ontologija
(OWL DL, Full, pravila)
(RDF(S), lahki OWL)
besednjak
FOL( logika 1. reda)

KOMPLEKSNOST
z avtomatiziranim sklepanjem

Slika 11: Položaj folksonomije med ontologijami glede na pomenskost[13]
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2.3 Semantični splet
Tehnološki razvoj zadnjih nekaj desetletij, vključno s svetovnim spletom, je vsakomur
omogočil dostop do mnogo več informacij, kot jih je mogoče obvladati in razumeti. Pri
iskanju si sicer pomagamo z vedno naprednejšimi iskalniki, vendar pa je potrebno potem
vseeno ročno pregledati zadetke, da najdemo informacije, ki smo jih želeli. Zato potrebujemo
nov pristop, nove tehnike, ki nam bodo pomagale pri procesiranju vseh informacij.
Potrebujemo tehnike, ki nam bodo poiskale, izluščile in povzele le tisto, kar iščemo, ter nam
pomagale razumeti povezave med relevantnimi informacijami.
V povezavi z opisanim se je vse bolj pričel uporabljati izraz semantični splet, ki se uporablja
kot:[4, 12]
•
•
•

vizija, kjer so informacije opisane na računalnikom razumljiv način
program za dosego vizije, pod okriljem konzorcija World Wide Web
tehnologija (orodja, standardi), ki oblikuje osnovne gradnike, ki podpirajo vizijo
spleta, obogatenega s pomenom

2.3.1 Vizija
Tm Berners Lee, izumitelj svetovnega spleta (World Wide Web - WWW) , si je le tega
najprej zamislil s precej bogatejšimi opisi dokumentov in povezavami med njimi. Vendar pa
ta ideja zaradi potrebe po preprostem in robustno delujočem sistemu, ki bi ga lahko uporabljal
vsakdo, ni zaživela. Rezultat je preprostejši, bolj človeško naravnan splet, ki ga poznamo
danes. Vendar pa ideja tudi ni zamrla. Tim Berners Lee je svojo prvotno vizijo še nadgradil in
jo objavil v članku z naslovom »The Semantic Web«, ki je bil objavljen maja 2001 v reviji
Scientific American. V tem članku predstavi privlačno vizijo sveta, v katerem ljudem ni
potrebno garaško brskati po informacijah na spletu in se med seboj usklajevati za izvedbo
rutinskih opravil, kot so na primer načrtovanje sestankov, iskanje dokumentov in lociranje
storitev, to namreč namesto njih opravi kar sam splet. To naj bi bilo možno doseči tako, da se
zagotovi dovolj povezanosti med viri na spletu ter priskrbi orodja za uporabo teh konceptov,
tako da bi lahko stroji (ali programski agenti – programi, ki delajo namesto ljudi) našli prave
stvari in sprejemali odločitve.
Spletu bi bilo treba dodati pomen – opisati razpoložljive spletne vire in povezave med njimi.
Osnovni princip semantičnega spleta je kreiranje in uporaba semantičnih metapodatkov.
Metapodatki lahko nastopajo na dveh nivojih. Na eni strani lahko opisujejo dokument, na
primer spletno stran, ali pa del dokumenta, na primer odstavek. Po drugi strani pa lahko
metapodatki opisujejo entitete znotraj dokumenta, na primer osebo ali podjetje. V obeh
primerih je pomembno, da so metapodatki semantični, s čimer opišejo vsebino dokumenta
(namen, povezava z drugimi dokumenti) ali pa entitete znotraj njega. To je v nasprotju z
metapodatki v današnjem spletu, ki so vključeni v HTML in opisujejo obliko, v kateri naj
bodo informacije predstavljene. Z uporabo HTML-ja lahko določimo, da bo neka beseda
prikazana odebeljeno ali rdeče barve, ne moremo pa določiti, da neka vrednost označuje npr.
ceno produkta ali ime avtorja. Za potrebe semantičnega spleta morajo biti tudi ti metapodatki
semantični, torej morajo opisovati bodisi vsebino strani (glavno tematiko, povezave z ostalimi
stranmi…), bodisi entitete na strani(pomen predstavljenih informacij).
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Z uporabo semantičnih metapodatkov bi bilo mogoče iskati informacije glede na njihov
pomen in ne samo po tekstu. Pri iskanju dokumenta z besedno zvezo »Katarina Kresal« bi
lahko dobili enako primeren dokument kot pri besedni zvezi »minister za zunanje zadeve«.
Nasprotno bi bilo možno tudi razlikovati v primerih, ko je ista besedna zveza uporabljena za
različne pomene. Če iščemo povezave z besedio »Lipa« v kontekstu politike, lahko sistem
izpusti povezave na dokumente o drevesih. Uporaba semantičnih podatkov bi tako pomenila
boljši način predstavitve podatkov. Namesto linearnega seznama zadetkov nam iskanje lahko
vrne rezultate, razvrščene po pomenu. To lahko ponazorimo s konceptom pomenskega
trikotnika, ki ponazarja, da je zveza med besedami in stvarmi posredna. Besedne zveze
namreč dobijo pomen takrat, ko ljudje besedo povežemo s stvarjo v realnem svetu. Ob
iskanju besede »Lipa« bi tako lahko dobili vsaj dva skupka rezultatov; eden bi se navezoval
na politično stranko, drugi pa na vrsto listnatih dreves.

Slika 12: Pomenski trikotnik

Semantični metapodatki pa bi bili nujni tudi za lažje povezovanje informacij in spletnih
storitev. Ker so tipično uporabljajo različne sheme za opis in klasifikacijo informacij ter tudi
različna terminologija v informacijah, bi bilo s kreiranjem povezav med različnimi shemami
mogoče ustvariti poenoten pogled in omogočiti medsebojno delovanje med procesi, ki
uporabljajo te informacije. Če bi funkcionalnost spletne storitve opisali semantično, bi lahko
takšno storitev veliko preprosteje tudi poiskali. Če bi bile obstoječe spletne storitve
opremljene z metapodatki, ki opisujejo njihovo funkcionalnost in kontekst, bi lahko neko
novo spletno storitev kreirali avtomatsko s kombinacijo obstoječih spletnih storitev[4,12, 16,
23].

2.3.2 Program
Semantični splet je nastal na pobudo konzorcija W3C. Gre za mednarodno organizacijo, ki
postavlja standarde za tehnologije, ki podpirajo svetovni splet (WWW). Ustanovljen je bil, ko
je postalo jasno, da bi se zaradi pritiskov tekmovanja komercialno donosnih trgovskih
interesov splet lahko »razdrl«.
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W3C se trudi obdržati introperabilnost in univerzalnost spleta preko postavitve odprtih
standardov, katerim naj bi se orodja za splet prilagodila neodvisno od posameznih interesov.
W3C šteje okoli 400 članov po vsem svetu, ki tudi finančno doprinašajo k razvoju s
plačevanjem članarine. Člani so vodilna komercialna podjetja, nekatere neprofitne
organizacije ter univerze.
Pobuda za semantični splet se je pojavila znotraj skupine Web Metadata Working Group,
njeno delovanje pa je oblikovalo današnji pogled na semantični splet:
• gre za običajno ogrodje, ki omogoča, da se lahko podatki delijo in ponovno
uporabljajo v aplikacijah in podjetjih
• predstavlja trud, ki ga vodi W3C s skupnim sodelovanjem velikega števila
raziskovalcev in industrijskih partnerjev
• je osnovan na Resource Description Framework, ki integrira množico različnih
aplikacij z uporabo XML jezika kot sintakse in URI standarda za poimenovanje
V zadnjih treh letih je delo znotraj W3C pokazalo velik napredek. Dve glavni delovni skupini
W3C-ja RDF Core Working Group ter Web Ontology Working Group , sta izdelali glavne
nabore priporočil.
Delo se nadaljuje z dvema nedavno ustanovljenima skupinama. Semantic Web Best Practices
ter Deployment Working Group nudita podporo in razširjata praktične aplikacije
semantičnega spleta na različnih področjih ter nudita demonstracijska orodja in opisujoče
slovarje na ključnih področjih. The RDF Data Access Working Group razvija jezike za
poizvedbe ter jezike za procesiranje semantičnih zabeležb na spletu. Začetno delo poteka na
orodjih za sklepanje, ki bodo močno poudarile nivo moči agentov semantičnega spleta.
Zanimivo v semantičnem spletu je tudi skupno delovanje skupin posameznih razvojnikov in
uporabnikov, ki želijo priskrbeti orodja in informacije s skupnimi močmi. Da bi naredili velik
vtis na IT infrastrukturo, se bodo morala vključiti tudi glavna IT podjetja. Podjetja, kot so
Hewlett-Packard in Britanski Telekom (British Telecom), že investirajo v raziskovalne
programe na tem področju. Sedaj, ko so osnovna priporočila znana, se odkrivajo nove
priložnosti, ki bodo pomagale iniciativi, da bo imela še večji vpliv v naslednjih letih[12].

2.3.3 Tehnologije in standardi
Semantični splet je podprt z zbirko tehnologij, orodij in standardov, ki oblikujejo osnovne
gradnike sistema, ki lahko podpira vizijo spleta, obogatenega s pomenom. Semantični splet
razvija nivojsko arhitekturo, ki je predstavljena na sliki 12.
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Slika 13:Arhitektura semantičnega spleta

•

•

•

•
•

•

•
•

Unicode in URI: Unicode je standard za predstavitev računalniških znakov, URI pa
je standard za identifikacijo in lociranje virov (na primer spletne strani). Skupaj
predstavljata osnovo za predstavitev znakov, uporabljenih v večini svetovnih jezikov,
in za identifikacijo virov.
XML: Jezik XML in z njim povezani standardi, kot recimo sheme in imenska polja,
predstavljajo osnovna sredstva za strukturiranje podatkov na spletu, toda brez
dodatnega opisa pomena podatkov. Ti standardi so že zelo dobro uveljavljeni na
spletu.
RDF: RDF (ogrodje za opis virov) je prvi sloj v sklopu semantičnega spleta. RDF je
preprosto ogrodje za predstavitev metapodatkov, ki za identifikacijo spletnih virov
uporablja URI in grafični model za opis relacij med viri. Pri tem je možnih več
sintaktičnih predstavitev, vključno s standardnim XML formatom.
SPARQL Jezik, ki se uporablja za poizvedovanje po različnih podatkovnih virih, kjer
so podatki shranjeni v RDF sintaksi.
RDF shema: RDF shema je preprost tip modelirnega jezika za opisovanje razredov
virov in lastnosti povezav med njimi v osnovnem RDF modelu. Omogoča preprosto
ogrodje za sklepanje o različnih tipih virov.
Pravila: RIF(Rule Interchange Format) je format za izmenjavo pravil v semantičnem
spletu. SWRL (Semantic Web Rule Language) je jezik za zapis pravil v semantičnem
spletu.
Ontologije: Ontologije omogočajo bogatejši jezik za zagotavljanje bolj kompleksnih
omejitev na tipih virov in njihovih lastnostih.
Logika in dokazovanje: Omogočata avtomatičen sistem sklepanja (ki se nahaja nad
plastjo ontologij) za izvrševanje dodatnih povzetkov in sklepov. Poleg tega lahko
programski agenti z uporabo takšnih sistemov izvajajo odločitve o tem, ali določen vir
zadošča danim zahtevam.
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•
•

Kriptografija: Gre za varnostni mehanizem za izpolnitev varnostnih zahtev.
Zaupanje: Pod vrhom sklada se nahaja zaupanje, ki ga semantični splet lahko
podpira. Ta komponenta je še slabo razvita, njena vizija pa je omogočiti ljudem
vprašanja o zanesljivosti informacij na spletu, s čimer bi dosegli neko potrditev o
njihovi kakovosti.

Na samem vrhu sklada se nahajajo programi, ki uporabljajo vse spodaj ležeče tehnologije in
jih lahko imenujemo »inteligentne aplikacije«, saj opravila opravljajo na naprednejši način in
prinašajo bolj »inteligentne« storitve.[10, 12, 16]

2.3.4 Ontologije
V informacijski tehnologiji in na področju umetne inteligence se pojem ontologije uporablja
predvsem v povezavi z Gruberjevo definicijo, kjer gre za eksplicitno in formalno specifikacijo
konceptualizacije neke domene. Ta definicija poudarja, da je konceptualizacija formalna in
tako omogoča sklepanje z računalnikom, ter da je v praksi načrtovana za neko konkretno
domeno.
Ontologije so del sklada (slika 12) W3C standardov , kjer se uporabljajo za specifikacijo
standardnih konceptualnih slovarjev in v katerih se izmenjujejo podatki med sistemi,
zagotavljajo storitve za reševanje poizvedb, objavljajo baze znanja za ponovno uporabo in
ponujajo storitve za omogočanje interoperabilnosti med različnimi sistemi ali podatkovnimi
bazami. Glavni pomen ontologij je oblikovati predstavitev podatkovnega modeliranja na bolj
abstraktnem nivoju, višjem od specifičnih modelov podatkovnih baz (logičnih ali fizičnih).
Tako se lahko nad podatki izvajajo poizvedbe, lahko se izvažajo, prevajajo in združujejo med
neodvisno razvitimi sistemi in storitvami. Uspešne aplikacije danes omogočajo
interoperabilnost podatkovnih baz, iskanje med različnimi podatkovnimi bazami in integracijo
spletnih storitev [4,7].
Širitev splošnega razumevanja strukture informacij med ljudmi ali programskimi agenti je
eden najpomembnejših ciljev pri razvoju ontologij. Predpostavimo na primer, da imamo več
različnih spletnih strani, ki vsebujejo informacije s področja medicine ali pa izvajajo
medicinske e-storitve. Če si te strani delijo in objavljajo isto ontologijo izrazoslovja, ki ga
uporabljajo, lahko programski agenti povzemajo in združujejo podatke iz teh različnih
spletnih strani. Te podatke lahko nato agenti uporabljajo kot odgovore na uporabniške
poizvedbe ali kot vhodne podatke za druge aplikacije.
Omogočanje ponovne uporabe znanja določene domene je bilo eno izmed glavnih vodil v
začetkih raziskovanja ontologij. Tako lahko na primer neko ontologijo, ki jo je že do
potankosti razvila skupina strokovnjakov, drugi preprosto ponovno uporabijo v sklopu svoje
domene. Mogoče pa je uporabiti tudi neko splošno ontologijo ter jo nato prilagoditi na
specifično interesno področje.
Eden od razlogov za razvoj ontologij je tudi določitev in razjasnitev predpostavk v določeni
domeni. Z določitvijo predpostavk znotraj domenskega področja ontologije ločeno od
implementacije, lahko ob spremembah znanja o domeni le te preprosto spremenimo.
Kodiranje takšnih predpostavk v programski kodi povzroča njihovo težje razumevanje in
iskanje, hkrati pa jih je tudi težje spreminjati. Poleg tega pa ločena specifikacija domenskega
znanja novim uporabnikom omogoča lažje razumevanje pojmov.
Ločitev domenskega znanja od operativnega je še ena splošna uporabnost ontologij. Tako
lahko recimo opišemo oblikovanje produkta iz komponent glede na določen načrt in na
podlagi tega implementiramo program, ki to nalogo opravlja, vse skupaj pa je neodvisno od
specifikacije produkta in komponent. Če nato razvijemo ontologijo računalniških komponent
in karakteristik, lahko uporabimo omenjeni algoritem za izdelavo poljubnih računalnikov. Isti
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algoritem pa lahko nato uporabimo recimo za izdelovanje prenosnih telefonov, če zraven
uporabimo ontologijo s komponentami prenosnih telefonov.
Razvoj ontologij je povezan tudi z zbirko podatkov in njihovega strukturiranja, ki jih nato
uporabljajo računalniški programi. Metode za reševanje problemov, domensko neodvisne
aplikacije in programski agenti uporabljajo ontologije ter baze znanja, zgrajene iz ontologij.
Za primer vzemimo ontologijo vin ter hrane in primernih kombinacij vrste vina k določenim
obrokom. Takšna ontologija je lahko v pomoč več aplikacijam pri upravljanju z
restavracijami. Ena aplikacija lahko, recimo, predlaga primerno vino k dnevnim menijem ali
pa pomaga natakarjem in gostom pri njihovih poizvedbah, druga pa lahko denimo analizira
zaloge vinske kleti ter predlaga, katere vrste vina bi bilo potrebno kupiti glede na prihajajočo
ponudbo hrane [15,16].
Tipične komponente ontologije so:
•

Primerki: Primerki so osnovni gradniki ontologije. Lahko so konkretni objekti, na
primer ljudje, živali, rastline itd., lahko pa so tudi abstraktni primerki, na primer
števila ali besede.

•

Razredi: Razredi so abstraktne skupine, množice ali zbirke objektov. Klasificirajo
lahko primerke, druge razrede, ali kombinacijo obojih. Med razredi lahko velja
relacija podrejenosti. Tako je lahko nek razred podrazred nekega drugega razreda –
nadrazreda. S pomočjo te relacije lahko formiramo hierarhijo razredov, tipično z
nekim vseobsegajočim razredom na vrhu (na primer razred »Karkoli«).

•

Relacije: Relacije v ontologiji določajo, v kakšni zvezi so objekti med seboj. Če
imamo na primer v ontologiji razreda »HišniLjubljenček« in »Človek«, so primerki
teh dveh razredov lahko med seboj povezani z relacijo ima lastnika. Ta primer tudi
pokaže, da imajo relacije smer delovanja. Inverzen izraz izraža isto dejstvo, ampak z
obratno frazo v naravnem jeziku.Večina moči ontologij izhaja iz možnosti opisovanja
relacij. Množica relacij opisuje semantiko domene. Relacije so lahko različnih tipov,
na primer relacije med:
- razredi
-primerki
-primerkom in razredom
-primerki in konkretnimi vrednostmi, ki pripadajo osnovnim podatkovnim tipom(tem
relacijam rečemo tudi lastnosti)

•

Atributi: Gre za lastnosti, značilnosti, karakteristike ali parametre, ki jih lahko imajo
objekti in razredi.
Funkcijski izrazi: To so kompleksne strukture, formirane iz določenih relacij.
Omejitve: Omejitve so formalno podani opisi, ki morajo biti resnični, če želimo
sprejeti nekatere izjave.
Pravila: Trditve tipa »če-potem« stavkov, ki opisujejo logične sklepe, izpeljane iz
določenih trditev v modelu.
Aksiomi: Trditve ali pravila v logičnem modelu, ki skupaj zajemajo celotno teorijo, ki
jo ontologija opisuje v določeni domeni.

•
•
•
•

•

Dogodki: O dogodku govorimo ob spremembi atributov ali relacij[16, 2].
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2.3.5 Jeziki
Najbolj znana jezika, ki temeljita na XML(eXtended Markup Language) sintaksi, sta RDF
(Resource Description Framework) ter RDF schema. Kasneje je bil razvit še jezik OWL(Web
Ontology Language), ki razširja funkcionalnosti RDF(S) (združena RDF in RDF shema).
XML, ki je prav tako prikazan na sliki 12, v osnovi ni jezik za predstavitev ontologij, ampak
le osnova ostalim jezikom. XML je preprost računalniški jezik, podoben HTML-ju, ki nam
omogoča format za opisovanje strukturiranih podatkov ali arhitektura za prenos podatkov in
njihovo izmenjavo med več omrežji.
2.3.5.1 RDF
RDF pripada družini specifikacij konzorcijaW3C in se uporablja kot splošen način za
konceptualno opisovanje in modeliranje informacij, ki so vsebovane v spletnih virih. V
splošnem se RDF model ne razlikuje dosti od klasičnih pristopov konceptualnega
modeliranja, kot so entitetni diagram ali razredni diagram, kajti prav tako temelji na ideji
podajanja trditev glede virov, (v tem primeru spletnih virov) izraženih v obliki osebek,
lastnost in predmet. Njegov namen je uporaba v situacijah, kjer morajo biti informacije
obdelane z aplikacijami in ne le predstavljene ljudem. Tri tipe RDF objektov; osebek
(subjekt), lastnost in predmet (objekt) v terminologiji RDF imenujemo trojčki. Osebki so
entitete, ki jih običajno naslavljamo z URI naslovi. URI je standard za identifikacijo in
lociranje virov in se uporablja podobno kot povezave na svetovnem spletu (URL - spletni
naslovi so najbolj pogost tip URI-ja). Lastnosti predstavljajo razmerja, povezave, določene
karakteristike, poglede ali atribute, ki opisujejo osebek. Predmeti pa določajo vrednost
lastnosti preko določenega vira. V aplikacijah semantičnega spleta so viri običajno
predstavljeni z URI naslovi, njihov namen je predstavitev dejanskih, dostopnih informacij na
internetu, čeprav v splošnem RDF ni omejen le na opisovanje internetnih virov. Na primer za
URI, ki se prične s »http:« in se uporablja kot osebek RDF stavka, ni nujno, da predstavlja
vir, ki je dostopen preko HTTP protokola, takšen URI lahko predstavlja karkoli.
Ideja RDF torej temelji na opisovanju virov preko enostavnih lastnosti in njihovih vrednosti,
kar omogoča predstavitev preprostih trditev z grafom, ki predstavlja entitete, njihove lastnosti
in povezave[31].
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http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#Person

http://www.w3.org/People/EM/contact
http://www.w3.org/People/EM/contact#me

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type

Eric
Miller
http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact
http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#fullName
maiilto:em@w3.org

http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact
http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#mailbox

Slika 14:: RDF graf, ki opisuje osebo Eric Miller[31]
Miller

URI za identifikacijo:
Slika 13 prikazuje,da RDF uporablja URI-je
•

posameznikov, npr. Eric Miller, identificiran z
http://www.w3.org/People/EM/contact#me

•

skupin stvari, npr., Oseba, identificirana z
http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#Person

•

lastnosti stvari, npr., poštni predal,
pred identificiran z

•

http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#mailbox
vrednosti lastnosti, npr. mailto:em@w3.org kot vrednost lastnosti

poštni predal

Zapis primera v RDF sintaksi:
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22
ns#"
xmlns:contact="http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#">
<contact:Person rdf:about="http://www.w3.org/People/EM/contact#me">
<contact:fullName>Eric Miller</contact:fullName>
<contact:mailbox rdf:resource="mailto:em@w3.org"/>
</contact:Person>
</rdf:RDF>
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2.3.5.2 RDFS
RDF shema omogočaa opisovanje specifičnih
specifi nih razredov kot sta na primer »Knjiga«, »Človek«,
»
in njihovih lastnosti kot sta »avtor« in »zaposlitev«, ter s tem pomensko
ko razširja jezik RDF .
Podatkovni model RDFS vsebuje mehanizme za definiranje
definiranje povezav med atributi in viri,
poleg
oleg tega razširja jezik RDF z dodatnimi načrtovalskimi
na
gradnikii za opisovanje ontologij. To
so razredi, dedovanje razredov, dedovanje lastnosti, domene in obseg omejitev. To omogoča
na primer, da so viri definirani kot primerki razredov in kot podrazredi razredov, kar je
podobno konceptom objektno orientiranih programskih jezikov.
Jezika RDF in RDF shema nastopata skupaj pod oznako RDF(S).

Slika 15: Primer podatkovnega modela RDFS [32]

Shemo je mogočee zapisati tudi v obliki trojčkov:
troj
ex:MotorVehicle
ex:PassengerVehicle
ex:Van
ex:Truck
ex:MiniVan

rdf:type
rdf:type
rdf:type
rdf:type
rdf:type

rdfs:Class
rdfs:Class
rdfs:Class
rdfs:Class
rdfs:Class

ex:PassengerVehicle
ex:Van
ex:Truck

rdfs:subClassOf
rdf
rdfs:subClassOf
rdfs:subClassOf

ex:MotorVehicle
ex:MotorVehicle
ex:MotorVehicle

ex:MiniVan
ex:MiniVan

rdfs:subClassOf
rdfs:subClassOf
rdfs:subClassOf

ex:Van
ex:PassengerVehicle
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2.3.5.3 OWL
OWL, spletni jezik za predstavitev ontologij, je načrtovan za uporabo v aplikacijah, ki naj bi
poleg klasične predstavitve informacij ljudem znale obdelati tudi vsebino informacije. Nastal
je leta 2003 pod okriljem W3C. OWL podpira dodaten besednjak poleg oblikovne semantike,
s čimer zagotavlja boljšo strojno interpretacijo spletnih vsebin v primerjavi z že prej
predstavljenimi jeziki XML, RDF in RDF shema. OWL ontologije večinoma uporabljajo
RDF in sintakso XML. Jezik je sestavljen iz treh podjezikov, med katerimi je vsak namenjen
za specifične skupine uporabnikov. OWL Lite in OWL DL temeljita na opisni logiki z dobro
razumljivimi lastnostmi, OWL Full pa uporablja novejši semantični model, ki omogoča
združljivost z RDF shemo. OWL uporablja koncepte, kot so razredi, lastnosti, omejitve nad
lastnostmi in primerke razredov z lastnostmi. Za opisovanje razredov in informacij o
podatkovnih tipih uporablja konstrukta podrazred in nepovezan ter omogoča logične
kombinacije izrazov nad razredi, na primer unija, presek in komplement.
Podatki, opisani v OWL ontologijah, so interpretirani kot sklopi primerkov in sklopi lastnosti,
ki povezujejo primerke med seboj. OWL ontologije sestavljajo sklopi aksiomov, ki
postavljajo omejitve na primerke (razrede) in tipe relacij, ki so dovoljene med njimi. Ti
aksiomi določajo semantiko in tako omogočajo sistemom povzemanje dodatnih informacij
glede na podane semantične podatke. OWL je trenutno ena izmed osnovnih tehnologij in
najbolj izrazen jezik za predstavitev znanja na semantičnem spletu, ki se uporablja tako na
akademskem kot tudi na komercialnem področju.
Spodaj opisani jeziki so opisani po naraščajoči izraznosti, vsak predstavlja razširitev
preprostejšega predhodnika. Trditve, predstavljene prej, so veljavne tudi za naslednike,
nasprotno pa ne velja[16,32].

•

•

OWL Lite je primeren za uporabnike, ki primarno potrebujejo le klasifikacijo
hierarhije in preproste omejitve. Pri omejitvi števnosti sta tako dovoljeni le vrednosti 0
in 1. S kompleksnimi kombinacijami gradnikov jezika OWL Lite je možno sestaviti
tudi večino konstruktov jezika OWL DL, zato se ne uporablja veliko. OWL Lite ima
večjo izrazno moč kot RDF shema.

•

OWL DL je bil razvit za zagotovitev največje možne izraznosti, pri čemer se še
ohranja celovitost izračunljivosti (vsi zaključki bodo zanesljivo izračunani), rešljivost
(vsi izračuni bodo dokončani v končnem času) in prisotnost praktičnih mehanizmov
sklepanja. OWL DL vključuje vse konstrukte jezika OWL, vendar so nekateri lahko
uporabljeni samo pod določenimi pogoji(na primer razred je lahko podrazred večih
razredov, ne more pa biti nek razred primerek drugega razreda). OWL je bil načrtovan
za podporo področju obstoječe poslovne opisne logike in ima ustrezne računske
lastnosti.
OWL Full temelji na drugačni semantiki kot jezika OWL Lite in OWL DL in je bil
zasnovan za ohranitev skladnosti z RDF shemo. Namenjen je uporabnikom, ki želijo
največjo mogočo izraznost in sintaktično svobodo jezika RDF, vendar brez
zagotavljanja celovitosti izračunavanja. V OWL Full lahko recimo razred obravnavamo
kot zbirko primerkov, obenem pa tudi kot primerek sam po sebi. To v jeziku OWL DL
ni dovoljeno. OWL Full omogoča dodajanje pomena ontologijam, že definiranim v
jeziku RDF ali obeh ostalih OWL jezikih. Zaradi velike izraznosti je malo verjetno, da
bi kakšno orodje uspelo zagotoviti podporo celotnemu mehanizmu sklepanja jezika
OWL.
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Slika 16: Nivoji jezika OWL[10]

3 STIČNE TOČKE SOCIALNEGA IN SEMANTIČNEGA SPLETA
Priljubljenost socialnega spleta, predvsem portalov, kjer se ljudje povezujejo, delijo
informacije in soustvarjajo vsebino je presegla vsa pričakovanja.
pri akovanja. Popularnost spletnih mest,
katerih vsebino soustvarjajo uporabniki bo po napovedih analitikov še naprej rastla z veliko
hitrostjo, kar pomeni, da bodo pridobivala tako na pomenu kot na tržnem deležu. Velik delež
tega uspeha in sprejetosti med ljudmi gre pripisati družbeni naravnanosti
naravnan
in predvsem
preprostosti ter prijaznosti zasnove do uporabnika.
Po drugi strani pa so aplikacije, ki temeljijo na ontologijah in tehnologijah semantičnega
semanti
spleta, omejene na akademsko okolje, širše uporabe pa ni zaznati niti v poslovnem okolju, kaj
šele
le med navadnimi uporabniki. Eden od razlogov je v kompleksnosti trenutnih pristopov k
razvoju ontologij, ki temelji na tako imenovanem »top down«(od zgoraj navzdol) pristopu ,
ki je omejen predvsem na strokovnjakovo znanje in njegov pogled na specifično
specifi
domeno.

SOCIALNI SPLET

SEMANTIČNI SPLET

+

priljubljen

-

manj priljubljen

+

ljudski

-

omejen na akademsko, znanstveno
okolje

+

preprost
-

kompleksen

-

podatki izpostavljeni na
nestrukturiran način

+

enoten, strukturiran način predstavitve
podatkov

-

površinski

+

omogoča opredelitev pomena podatkov

-

veliko neurejenih podatkov

+

enostavno združevanje različnih virov
podatkov

Tabela 1: Primerjava socialnega in semantičnega
nega spleta
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Bistvena razlika med navadnim( tudi socialnim) in semantičnim spletom je v tem, da so pri
slednjem strukturirani podatki dostopni (oziroma »izpostavljeni«) na strukturiran način,
medtem ko večina danes objavljenih vsebin ni strukturirana na način, ki bi omogočal logično
sklepanje ter kakšno bolj napredno iskanje, kot le po ključnih besedah. Na primer, če se na
spletu nahaja dokument, ki omenja kraj Sveti Miklavž, bi na običajen način poiskali ta
dokument tako, da bi v iskalnik vpisali izraz »Sveti Miklavž«. Nato bi preleteli zadetke, ki jih
vrne iskanje, ter ročno izbrali strani, za katere bi se nam zdelo, da imajo kaj opraviti s tem
krajem. Današnji iskalniki nam pomagajo do te mere, da nam zadetke uredijo po
priljubljenosti, kar pa lahko pomeni, da so med bolj priljubljenimi zadetki tudi takšni, ki se
nanašajo na religijsko osebo Sveti Miklavž, ki je obiskala na primer istoimenski kraj.
Vizija semantičnega spleta je, da bi se namesto k površinski predstavitvi usmerili k
predstavitvi entitete, v tem primeru mesta. Da bi na ta način našli kraj Sveti Miklavž, bi iskali
za »stvarmi«, ki so poznana kot kraji, čigar imena entitet se ujemajo z izrazom »Sveti
Miklavž«, pri tem pa bi lahko omejili rezultate na kraje s primerno velikostjo in področno
lego. Lahko bi poiskali informacije želenega tipa glede na kraj, na primer zemljevide,
kolesarke poti ali znane osebe, ki so se je rodile v tem kraju. Hevristika iskanja po
semantičnem spletu je torej odvisna od dogovora, kako so predstavljeni pojmi, kot je na
primer »kraj«(naveden v ontologiji) ter od razpoložljivosti in dostopnosti podatkov, ki so
predstavljeni na dogovorjen način. Za večino vsebin, ki so jih soustvarili uporabniki
socialnega spleta, podatki v takšni obliki niso na voljo[6,9]
Vprašanja, ki sem si jih zastavil ob primerjavi semantičnega in socialnega spleta so:
 Ali bi bilo možno imeti koristi od množice podatkov, ki jih ponuja socialni splet?
 Ali bi bilo mogoče te podatke zapisati na strukturiran poenoten način ali celo v obliki,
ki je značilna za semantični splet?
 Ali bi bilo mogoče uporabiti popularnost in razširjenost socialnega spleta tudi za
povečanje priljubljenosti semantičnega spleta?
 Ali bi bilo možno oba pristopa povezati?
 Kje so stične točke?
 Kakšen bi bil uspešen primer integracije socialnega in semantičnega spleta ?

Pojavljajo se trije pristopi, s katerimi bi bilo mogoče ustvariti dodano vrednost iz podatkov in
vsebin, ki jih soustvarjajo uporabniki socialnega spleta in so predstavljeni v naslednjem
poglavju.

3.1 Pristopi, možnosti integracije

1. Obstoječe podatke spletnih strani predstaviti v enotnih, strukturiranih formatih
Prva možnost je, da bi izpostavili podatke, ki so strukturirani in se že nahajajo na
nestrukturiranih spletnih straneh oziroma v podatkovnih bazah. Očiten pristop za izdelovalce
spletnih strani bi bil, da bi izpostavili strukturirane podatke z uporabo standardni, enotni
obliki oziroma formatu. Na primer povezave med uporabniki socialnih spletnih strani bi
lahko bile predstavljene kot FOAF podatki, kar pomeni v obliki ontologije za opis oseb,
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njihovih aktivnosti in povezav z drugimi osebami. Takšen pristop bi seveda zahteval voljnost
in disciplino izdelovalcev spletnih strani, kar pa se zdi malo verjetno brez kakšne poslovne
motivacije, ki bi koristila spletni strani.
2. Pridobiti strukturirane podatke na podlagi nestrukturiranih prispevkov
uporabnikov
Za drugi pristop obstaja kar nekaj obetajočih tehnik, torej, da bi pridobili strukturirane
podatke na podlagi nestrukturiranih prispevkov uporabnikov. Možno je na primer
identificirati ljudi, društva in ostale entitete s pravimi imeni, izdelke, primerke relacij (na
primer pripadnost osebe nekemu podjetju). Obstajajo tudi tehnike za odkrivanje konceptov iz
besedil, tehnike za raziskovanje atributivnih besed iz spletnih dokumentov itd.
Zanimivo je, da vse te tehnike lahko vrnejo svoje rezultate nazaj v podatkovne vire. Lahko se
torej uporabijo za povečanje pomena neurejenih podatkov uporabnikov spleta tako, da se doda
urejene podatke k predstavitvi nekaterih entitet in relacij, ki so omenjene v besedilu. Na
primer, lahko bi združili urejene podatke, pridobljene z analiziranjem Wikipedije z orodji, ki
bi omogočala uporabnikom dodati strukturirane podatke ob pisanju Wikijev. Če bi na primer
stran na Wikipediji omenjala knjigo z ISBD šifro, bi se lahko povezava pod to številko
sklicevala na to knjigo v urejeni podatkovni bazi knjig in bi se uporabila za proženje
aplikacijskih programskih vmesnikov, s čimer bi jo bilo možno doseči. Vse tehnike tega
pristopa zahtevajo aplikacijske programske vmesnike oziroma prost dostop do podatkov, če
želimo imeti koristi od socialnega spleta.
3. Zajem podatkov v strukturirani obliki na njihovi poti v sistem
Tretji pristop pomeni, da bi »zajeli« urejene podatke že na njihovi poti v sistem. To bi bilo
možno doseči s tehnikami, kjer bi uporabnikom omogočili uporabo orodij za strukturiranje
podatkov, kot je dodajanje urejenih polj in definiranje hierarhije med razredi. To se sicer zdi
manj verjetno za socialni splet, kajti ljudje se vključujejo vanj zaradi zabave in povezovanja z
drugimi ljudmi in ne zaradi izdelovanja uporabnih podatkovnih baz. Vseeno pa obstaja smisel
za uporabnike , ki bi v zameno za uporabo orodij, ki bi jim pomagala urediti podatke na
strukturiran način, dobili bolj prijazne storitve. Nekaj primerov v tej smeri nas večina
uporablja že vsakodnevno, na primer okolja za pisanje besedil nam samodejno popravljajo
črkovanje, podobno nam okolja za pošiljanje elektronske pošte predlagajo in dopolnjujejo
elektronske naslove prejemnikov. Rezultat teh pristopov je množica urejenih in neurejenih
podatkov, ki imajo gotovo večjo vrednost, če so združeni v zbirke. Tako je na primer trivialno
poiskati sporočila, ki nam jih je poslala določena oseba[9].

3.2 Primeri dobrih praks

3.2.1 FOAF
FOAF- Friend of a friend je javno dostopna iniciativa skupnosti, ki sta jo leta 2000
ustanovila Libby Miller in Dan Brickley. FOAF projekt si prizadeva oblikovati ontologijo za
opisovanje oseb, njihovih aktivnosti, odnosov do drugih oseb in objektov. Nanj lahko
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gledamo kot na eno izmed prvih uporab socialno semantičnega
semanti nega spleta, kjer je RDF tehnologija
obravnavana v okviru socialnega spleta.
FOAF je na osnovnem tehničnem
čnem
nem nivoju pravzaprav RDF besednjak. Njegov cilj je zagotoviti
način za opisovanje ljudi in njihovih osebnih podatkov, kot so ime, elektronski naslov in tudi
njihove družbene povezave s prijatelji, z uporabo jezikov XML in RDF. Takšna oblika
omogočaa programski opremi obdelavo podatkov na običajen
obi
način.
in. FOAF besednjak določa
dolo
množico atributov za opisovanje oseb in drugih podatkov. Ti podatki so razdeljeni v pet
kategorij: osnovni
snovni podatki, osebni podatki, podatki o spletnih uporabniških računih(online
ra
accounts) in uporabniških računih
unih komunikacijskih omrežjih, projekti in skupine ter
dokumenti ter slike.
Popolna specifikacija vsebuje nekatere precej podrobne lastnosti, nekatere najbolj običajne
obi
pa
so:
• foaf:name, foaf:surname, foaf: firstname označujejo
ozna ujejo podatke o posameznikovem
imenu
uje vzdevek
• foaf:nick označuje
• foaf:homepage označuje
uje povezavo, do posameznikove spletne strani
• foaf:phone označuje
uje telefonsko številko
• foaf:gender označuje
uje posameznikov spol
• foaf:knows označuje
uje osebe, ki jih posameznik pozna

Slika 17: Lastnost foaf:knows

FOAF se že uporablja v nekaterih
aterih aplikacijah in orodjih, in sicer: Foaf-a-Matic
Foaf Matic ustvari FOAF
opis na podlagi izpolnitve spletnega obrazca z osebnimi podatki. Na voljo je tudi že precej
orodij za pregled FOAF podatkov in raziskovanje povezav, ki omogočajo
omogo ajo prikaz podatkov na
uporabniku prijazen način.
in. Sistem Flink je eden takšnih, ki povzame in vizualno predstavi
socialna omrežja, ki temeljijo na FOAF podatkih.
V povezavi s možnostmi, ki jih ponujajo javno dostopni osebnimi podatki, se pojavlja dilema
zasebnosti ter jurisdikcije. Ali imajo zbiralniki virov (agregatorji) FOAF podatkov pravico
uporabljati in objavljati osebne podatke, ter katere zakone morajo pri tem spoštovati? Glede
Gle
tega je še precej nejasnosti[11,34].

3.2.2 Google Base
Google Base (base.google.com), ki je od leta 2008 dostopna
dostopna v beta verziji je spletna
podatkovna baza , v katero lahko uporabniki dodajo praktično
prakti no kakršnokoli vsebino, kot so
slike, besedilo in strukturirane informacije v različnih
razli nih oblikah. Bistvo je v tem, da nam
omogočaa dodati atribute in oznake, ki opisujejo
opisujejo vsebino ter vrednosti, ki so povezane z
vsebino. Ker so informacije na ta način
na in podane v strukturirani obliki, jih je lažje poiskati.
Bolj razširjeni in priljubljeni kot postanejo posamezni atributi, bolj pogosto so ti atributi
ponujeni ostalim uporabnikom,
rabnikom, ki objavljajo podobne vsebine. Google Base lahko ponuja
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zgolj informacijsko uporabo, kot na primer zbirka informacij o revijah (naslov, avtor, objava,
članki),
lanki), lahko pa vsebuje tudi komercialne vsebine, kot so izdelki, namenjeni prodaji, ter
informacije
ormacije glede teh izdelkov.

Slika 18: Google Base

Čeprav
eprav Google Base ne temelji neposredno na tehnologijah semantičnega
semantičnega spleta, vseeno teži k
vztrajnem razvoju spleta, ki naj bi s pomočjo
pomo jo družbenih procesov in prispevkov običajnih
o
uporabnikov postal bolj strukturiran in koristen. Pojavljajo se tudi mnenja, da Google na ta
način
in želi slediti zanimivemu pojavu znotraj socialnih platform, kjer postransko nastajajo
dragocene informacije s pomočjo
pomo množične uporabe običajnih storitev[17].
itev[17].

3.2.3 Real Travel
Realtravel je spletna stran, ki privablja ljudi, ki radi potujejo, da bi delili svoja izkustva:
načrte
rte za potovanja, zgodbe in fotografije s potovanj, ter svoja priporočila
priporo
za druge
popotnike. Ljudje, ki načrtujejo
rtujejo potovanje, lahko uporabijo stran kot vir informacij za
raziskovanje njihovega potovanja. Stran je zelo priljubljena, ker ponuja vsebine, ki so
ustvarjene s pomočjo tisočih
čih popotnikov, ki jih je mogoče
mogo e vprašati za nasvete. Zaradi velikega
števila popotnikov ponuja dobro pokritost nekaterih bolj eksotičnih
e
nih lokacij,informacije
lokacij,
kaj je
tam zanimivega in česa
esa se je dobro izogibati. Nasvete za načrtovanje
na rtovanje potovanja temeljijo na
učenju s pomočjo
jo besedil zapisov in večdimenzionalnega
ve dimenzionalnega ujemanja strukture podatkov kot so
popotnikovi demografski in drugi navedeni
navedeni interesi. Zaradi milijonov lokacij po svetu, mnoge
izmed njih s številnimi različnimi
razli
poimenovanji in črkovanjem,
rkovanjem, ter zaradi različnih
razli
lokacij s
enakimi imeni je sistem zanimiv zaradi načina,
na ina, kako rešuje te težave. Ko uporabnik želi
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natan ni lokaciji, o kateri govori. Pri tem mu s
prispevati podatke,, ga sistem povpraša o natančni
tehnikami uporabniškega vmesnika ponuja in dopolnjuje imena mest s seznama možnih
kandidatov. Ko izberejo lokacijo, se le ta prikaže na zemljevidu, za potrditev pravilnosti
izbire. Kot rezultat je vsak uporabnikov prispevek natančno
natan
umeščen
en v strukturirano omrežje
potovalnih destinacij.. Zapisi so zbrani skupaj in razporejeni po ocenah, možno je pridobiti
fotografije , ki so povezane s potovanjem, prav tako zapise o bližnjih hotelih, sistem
s
lahko na
podlagi koordinat
oordinat predlaga smer poti itd.
Posebej zanimivo je kombiniranje zaznamkov z lokacijami. Uporabnik lahko na primer poišče
poiš
stran o Tajski, kjer vidi najbolje ocenjene zapise
zapise o Tajski, nato izbere besedo plaža, ter vidi
vse zapise o Tajski,
ki, ki so označeni
ozna
z zaznamkom plaža.. Ker so zaznamki dinamičen
dinami
razvrstitveni sistem delujejo kot dinamično
dinami no kazalo virtualnega popotniškega vodnika. Na
primer nekateri zaznamki, kot sta novo leto in naravna čudesa,, so bolj običajni
obič
za nekatere
kraje sveta,
veta, v nekaterih pa se ne uporabljajo.
Realravel
lravel torej uporablja pristope za integriranje strukturiranih in nestrukturiranih podatkov,
kot so tako imenovani »snap to grid« , kontekstno iskanje ter učenje
u enje iz delno urejenih
podatkov, s čimer ustvari koristno
no vrednost[6].
vrednost

Slika 19: Real Travel
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3.2.4 Twine
Twine je brezplačna spletna stran, ki jo je razvilo podjetje Radar Networks in naj bi
spremenila način, na katerega ljudje organizirajo svoje podatke. Gre za spletno stran, kjer
lahko uporabniki odlagajo podatke, ki se jim zdijo pomembni: od nizov elektronske pošte,
video vsebin. Omogoča zbiranje informacij o spletnih straneh, ki jih uporabnik obišče, o
poslanih in prejetih elektronskih sporočilih, itd. Ko ima Twine na voljo podatke, jih prične
analizirati in avtomatično urejati v kategorije, ki vključujejo vpletene ljudi, omenjene
koncepte, kraje, , organizacije, društva. Na ta način ima uporabnik ob iskanju hiter dostop do
sorodnih vsebin. Twine poleg semantičnih tehnologij vključuje tudi elemente socialnih
omrežij, tako da imajo uporabniki dostop do informacij drugih uporabnikov, zbranih v
omrežju. Storitev temelji na RDF in OWL tehnologijah semantičnega spleta, kar pomeni, da
je informacija bodisi o posameznikih, elektronskih sporočilih, zaznamkih, ali video vsebinah
izražena v obliki RDF trojčkov osebek, povedek, predmet, kar je bolj natančno opisano v
poglavju 2.3.5.1. Za definiranje lastnosti razredov in za določitev uporabe se uporablja OWL
tehnologija. Twine z uporabo obdelave naravnega jezika in učnih algoritmov pridobi ključne
koncepte na podlagi besedila, tako da so podatki lahko samodejno opremljeni z zaznamki. Ti
algoritmi tako na primer znajo glede na kontekst določiti, ali je J.P. Morgan oseba ali
podjetje. Z uporabo virov, kot je Wikipedia, je po besedah soustanovitelja Radar Networks
Spivack Nove možno na podlagi statističnega strojnega učenja poiskati povezave med
dokumenti na podlagi oznak in konceptov, ki v besedilu dejansko niso omenjeni. Ena izmed
tehnik, ki jih Twine uporablja, je tudi analiza grafov, kar pomaga, da so povezave med ljudmi
in njihovimi informacijami bolj dostopne. Ko je podatek opremljen z zaznamkom, v bistvu
postane vozlišče v omrežju. Moč povezave, ki jih ima vozlišče do drugih vozlišč pa temelji na
statistični zvezi z oznakami drugih vozlišč. Na ta način Twine določi ustreznost, ko uporabnik
brska med podatki: Dlje, kot je vozlišče, manj je primerno uporabnikovemu iskanju.
Ker je Twine dokaj novo orodje, je še prezgodaj govoriti o uspešnosti med uporabniki,
zagotovo pa takšni projekti dvigujejo nivo zavesti o semantičnih tehnologijah v poslovnih in
uporabniških okvirih[5,35]

3.2.5 SIOC
SIOC (Semantically Interlinked Online Comunities) je tehnologija semantičnega spleta, njen
cilj pa je omogočiti integracijo spletnih informacijskih skupnosti oziroma zagotoviti metode
za medsebojno povezovanje različnih spletnih metod diskusije, kot so forumi, spletni
dnevniki, mailing liste. SIOC temelji na ontologiji semantičnega spleta, s katero so podatki
socialnega spleta predstavljeni v RDF obliki. V zadnjem času se je SIOC pričel uporabljati v
raznovrstnih odprtokodnih aplikacijah in se pogosto pojavlja v kombinaciji z FOAF
besednjakom za izražanje osebnih profilov in informacij družabnih omrežij. SIOC kot
standard za izražanje vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki, ponuja nove možnosti primerov
uporabe podatkov socialnih spletnih strani in omogoča inovativnim aplikacijam semantičnega
spleta integracijo z obstoječim socialnim spletom[36, 37]
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4 PRAKTIČNI PRIMER INTEGRACIJE

4.1 Možna domena uporabe podatkov praktičnega primera
Domena, v okviru katere bi bilo mogoče uporabiti rezultate mojega praktičnega primera
integracije socialnega in semantičnega spleta, je oglaševanje. Poleg klasičnih oblik
oglaševanja, kot so tisk, radio, televizija ter plakati, poznamo tudi spletno oglaševanje, kjer so
se pojavile nekatere naprednejše oblike oglaševanja. Med njimi sta najbolj uporabljani
kontekstualno in vedenjsko ciljanje. Takšno ciljanje se od običajnih oblik oglaševanja
razlikuje v tem, da se oglasi ne prikazujejo naključno izbranim ljudem. Medtem ko pri
televizijskem oglaševanju določeno reklamo vidijo vsi trenutni gledalci določenega
programa, oziroma pri oglaševanju prek tiska v poštni nabiralnik dobijo reklamno ponudbo
vsi prebivalci nekega kraja, je možno iti pri zgoraj omenjenih oblikah korak dlje. Pri
kontekstualnem ciljanju se oglasi prikazujejo uporabniku glede na vsebino spletne strani, oz.
glede na pogoste besede na njej. Vsak lahko preveri, da če v iskalnik napiše besedo
»avtomobili« , se mu v oglasnem prostoru iskalnika prikažejo oglasi, povezani s tem
področjem. Podobno se zgodi, če obiščemo kakšno spletno stran, povezano s tem področjem.
Vedenjsko ciljanje pa je še bolj napredno, kajti tu ni pomembna spletna stran, kjer se trenutno
nahaja uporabnik, ampak njegovo vedenje. Tudi sam oglas ni serviran na dotični spletni
strani, ampak enkrat kasneje, na neki drugi strani, npr. ko uporabnik pregleduje vremensko
napoved. Tovrstno oglaševanje omogoča tehnologija, do katere se je Google lani »dokopal« s
3,2 milijarde dolarjev vrednim prevzemom spletnega oglaševalskega podjetja Doubleclick. S
tem prevzemom sledi svojim največjim tekmecem, kot sta Yahoo in Microsoft, ki že
prilagajata oglase glede na pretekle dejavnosti spletnega uporabnika[3].
Ker trenutno večina klasičnih oblik oglaševanja ni ciljno usmerjena, predstavlja oglaševanje
velik finančni zalogaj za nekoga, ki želi svojo ponudbo predstaviti potencialnim potrošnikom.
Tako si na primer neka manjša lokalna kolesarska trgovina ne more privoščiti, da bi
predvajala oglas o svoji ponudbi na nacionalni televiziji, ali pa, da bi denimo vsem
prebivalcem Slovenije poslala tiskane kataloge o kolesih in opremi. Če pa bi oglaševalci med
neko množico ljudi, npr. množico prebivalcev Ljubljane, lahko »izluščili« le potencialne
kolesarske navdušence, se s tem število ljudi, ki bi jih bilo koristno seznaniti z neko
specifično ponudbo, zelo zmanjša. Na ta način bi kolesarska trgovina precej manjši krog ljudi
lažje obvestila o svoji ponudbi, denimo s pošiljanjem tiskanih obvestil. S sodobno tehnologijo
IP televizije, kjer je mogoče vsakemu uporabniku ob istem času prikazati različne vsebine, bi
bilo možno iti celo tako daleč, da bi se vsakemu uporabniku poleg ostalih oglasov prikazovali
tudi oglasi s področja, ki ga zanima. Takšno oglaševanje bi bilo za oglaševalce cenovno
dostopnejše, saj bi lahko glede na finančne sposobnosti omejili število potencialnih kupcev,
ki jim želijo predstaviti svojo ponudbo. Hkrati bi bilo oglaševanje učinkovitejše, saj bi bilo
med ljudmi, v primerjavi z naključnim oglaševanjem, precej več potencialnih kupcev. Kako je
mogoče na podlagi podatkov socialnega spleta s pomočjo tehnologij semantičnega spleta
množico ljudi (denimo prebivalcev Ljubljane) zmanjšati na množico potencialnih kupcev, na
primer športnih ali še bolj natančno kolesarskih navdušencev, bom natančneje opisal ter z
delujočim primerom aplikacije predstavil v naslednjih poglavjih.
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4.2 Ideja
Za primer sodelovanja oz. integracije socialnega in semantičnega spleta sem si zamislil
pridobivanje podatkov iz različnih kategorij/oblik socialnega spleta, ki so natančneje opisana
v poglavju 2.1.2. Na podlagi teh neurejenih in predvsem specifičnih podatkov pa bi želel s
pomočjo ontologije sklepati na neko širše področje, ki uporabnika zanima, oziroma znotraj
katerega je na kakršenkoli način dejaven.
Ontologijo za vsako svojevrstno področje, znotraj katerega bi želeli pridobiti potencialne
osebe, bi izdelali poznavalci področja. Natančneje, znotraj želenega področja oglaševanja (ob
predpostavki, da bi se ti podatki uporabljali v domeni oglaševanja) bi množico oseb, na
primer prebivalcev Ljubljane (kot so zapisani v telefonskem imeniku) želeli zmanjšati na
množico, za katero lahko z večjo verjetnostjo trdimo, da so s področjem kakorkoli povezani.
Da si je to idejo lažje predstavljati, sem si zamislil bolj splošno in razumljivo področje
šport, osredotočil sem se na kolesarstvo in alpinizem. Naslednje osebe bom poenostavil
samo na kratka imena, čeprav večina oseb z naslednjimi lastnostmi resnično obstaja in so na
najrazličnejše načine aktivne znotraj socialnega spleta.
Anže je privrženec ekstremnega kolesarstva. Na svojem blogu ima objavljen članek o
Maratonu Franja, ki se ga je udeležil, piše tudi o znanem ekstremnem kolesarju Juretu Robiču,
ter o dirki preko Amerike RAAM, na kateri je bil Jure Robič večkratni zaporedni zmagovalec.
Miha je prav tako kolesarski navdušenec, na svojem blogu je med drugim objavil zapis o
svojem novem kolesu Shimano Grey, ki si ga je pravkar kupil. Tine je ljubitelj kolesarstva, na
spletnem portalu Flicker je objavil slike s kolesarskega tekmovanja v Franciji, ter jih označil z
zaznamkom Tour De France. Podobne slike z zaznamkom Giro Di Italia ima objavljene tudi
Nina. Jure je prav tako »zagrizen« kolesar, na portalu Facebook je pridružen skupini »DOS
RAS EXTREME«(gre za dirko ekstremnih kolesarjev po Sloveniji). Njegov Facebook
prijatelj Jani je kot član kolesarskega društva Calcit Kamnik pridružen istoimenski skupini na
Facebooku, poleg tega pa ima za vzornika kolesarja Mateja Mureglija, zato je pridružen
Facebook skupini FAN CLUB Matej Mugerli. Našteval bi lahko v nedogled, podobno je tudi
na področju alpinizma. Bistvo, ki ga želim poudariti pa je v tem, da je danes neverjetno
število ljudi na najrazličnejše načine dejavnih v različnih oblikah socialnega spleta, kjer
objavljajo slike, pišejo članke, in se povezujejo v najrazličnejše skupnosti na podlagi skupnih
interesov, hobijev, idej.
S pomočjo računalniškega programa je mogoče za veliko množico oseb zbrati podatke iz
najrazličnejših kategorij socialnega spleta. Denimo naslove člankov , ki so objavljeni na
njihovih spletnih dnevnikih, oznake, ki so dodane slikam na portalih za objavljanje slik,
imena skupin, ki jim je nekdo pridružen znotraj spletne skupnosti(npr. Facebook). Ti nizi
besed nam, še posebej v okviru nekega specifičnega področja, ne povejo kaj dosti, niti niso
koristni za potrebe v domeni takšnega oglaševanja, ki je opisana v poglavju 4.1. Tukaj bi
sedaj rabili nek mehanizem, s katerim bi na podlagi specifičnih nizov besed lahko sklepali na
širše področje, s katerim je oseba povezana, npr. kolesarstvo in alpinizem ali še bolj splošno,
šport. In ravno za ta mehanizem je mogoče uporabiti tehnologije in koncepte semantičnega
spleta, natančneje ontologijo, ki bi jo poznavalci za potrebe nekega področja do potankosti
izdelali. Za področje kolesarstva bi tako vanjo vključili vse koncepte kolesarstva, njihove
primerke, npr. imena večjih kolesarskih prireditev, znane kolesarske osebe , proizvajalce in
tipe koles ter opreme, imena športnih društev, skratka vse pojme, ki so kakorkoli povezani s
kolesarstvom.
Za vse te nize besed bi potem med podatki, ki bi jih pridobili s socialnega spleta, poiskali
osebe, pri katerih se takšni nizi besed kakorkoli pojavijo (npr. kot podnizi) in te osebe kot
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primerke zapisali v razrede ontologije. Od koristnih podatkov bi nas potem s pomočjo orodja
za manipulacijo z ontologijo in mehanizma sklepanja ločil le klik na razred ontologije. Na
primer, s klikom na razred kolesarstvo bi dobili seznam oseb, ki se kot primerki razreda in
vseh njegovih podrazredov pojavijo znotraj te ontologije. Podobno bi s klikom na razred
alpinizem dobili osebe, ki so povezane s tem pojmom. S klikom na razred šport pa bi dobili
tako osebe, ki so povezane s kolesarstvom, kot tudi osebe, ki so povezane z alpinizmom. To
idejo, ki sem si jo zamislil, sem v okviru diplomskega dela realiziral na primeru obeh zgoraj
omenjenih področij kolesarstva in alpinizma ter v obsegu treh kategorij socialnega spleta in
sicer priljubljenega spletnega omrežja Facebook, Googlove platforme za pisanje spletnih
dnevnikov Blogger in spletnega mesta za objavljanje slik Flickr. Kot orodje za manipulacijo
z ontologijo sem uporabil prosto dostopno, odprtokodno orodje Protege. Za programski jezik
sem uporabil Javo. Podrobnosti implementacije so podrobneje opisane v naslednjih poglavjih.

4.3 Implementacija
4.3.1 Viri

4.3.1.1 Pridobivanje podatkov s platforme Blogger

Blogger je Google platforma za pisanje spletnih dnevnikov. Za podatke, ki so se mi zdeli
zanimivi za zbiranje, sem si izbral imena objav, s katerimi avtorji poimenujejo svoje
prispevke. Blogger omogoča programski zajem ter manipulacijo s podatki preko
aplikacijskega programskega vmesnika. Interakcija z vmesnikom v osnovi poteka v XML in
HTTP protokolu, kar pomeni, da klici vseh metod potekajo preko spleta s pošiljanjem HTTP
zahtev v obliki get , post, put in delete zahtevkov na strežnik aplikacijskega programskega
vmesnika. Za interakcijo je mogoče uporabiti praktično katerikoli programski jezik, ki zna
obravnavati HTTP zahteve ter pridobiti podatke na osnovi XML odgovorov. Blogger
zagotavlja uradno podporo naslednjim knjižnicam[26]:
•
•
•
•
•
•

Java
.NET
PHP
Python
Objective-C
JavaScript

Odločil sem se, da ne bom uporabljal pomoči knjižnic, ampak bom programsko kreiral HTTP
zahteve, ter iz XML odgovorov s pomočjo regularnih izrazov »razčlenil« rezultate. Blogger
aplikacijski programski vmesnik omogoča dostop do javnih in privatnih virov. Za dostop do
javnih virov oz. vsebin le ta ne zahteva preverjanja istovetnosti uporabnika. Javnih vsebin
seveda ne moremo spreminjati, česar v mojem primeru tudi ne želim. Spreminjanje vsebin je
mišljeno v kontekstu dostopa uporabnika do lastnih vsebin, s čimer lahko uporabniki ob
preverjeni istovetnosti programsko preko vmesnika denimo objavljajo nove vsebine na lastnih
spletnih dnevnikih.
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Uporabnik okolja Blogger lahko z enim uporabniškim računom
ra unom piše več spletnih dnevnikov.
Seznam spletnikov uporabnika sem pridobil s pošiljanjem HTTP get zahteve na spodnji
naslov, kjer namesto oznake profileID nastopa ustrezna identifikacijska številka uporabnika.
http://www.blogger.com/feeds/
http://www.blogger.com/feeds/profileID/blogs
Odgovor,
or, ki ga na ta način
nač pridobim, je v poenostavljeni in človeku
loveku bolj berljivi obliki
prikazan na sliki 20.. Gre za informacije o uporabnikovih spletnih dnevnikih, ki jih znajo
brskalniki prikazati na razločen
razlo
berljiv način.
in. Znotraj te informacije se nahajajo tudi nizi, ki
namesto oznake blogID vsebujejo konkretne identifikacijske
identifikacijske številke spletnih dnevnikov:
href='http://www.blogger.com/feeds/
href='http://www.blogger.com/feeds/blogID/posts/default'
/>
Te številke sem pridobil
dobil s pomočjo
pomo jo regularnih izrazov, kjer sem podal vzorec, ki v zapisu
obdaja omenjene številke.
Vse nazive prispevkov konkretnega spletnega dnevnika sem dobil s pošiljanjem get zahteve
na naslov http://www.blogger.com/feeds/blogID/posts/default
http://www.blogger.com/feeds/
, kjer sem niz blogID zamenjal
z identifikacijsko številko spletnika, pridobljenega v prejšnjem koraku. Morda se komu
zastavlja vprašanje, zakaj s pomočjo
pomo
regularnih izrazov
azov že takoj nisem pridobil celotnega
URL naslova ampak le identifikacijsko številko, s katero sem potem kreiral identični
identi naslov.
Odgovor je preprost: vzorec, ki obdaja naslov, je premalo specifičen,
specifi
specifič
saj se v XML
dokumentu znotraj identičnega
nega vzorca nahajajo tudi nekatere druge informacije o spletnem
dnevniku.

Slika 20:: Primer HTML odgovora na pošiljanje get zahteve za seznam spletnikov[26]
spletnikov

Edini podatek,, ki v zgornjem opisu postopka manjka, je identifikacijska številka konkretnega
uporabnika. Znotraj Bloggerja ne obstaja iskalnik, ki bi omogočal
omogočal iskanje po imenu in
priimku, zato sem se odločil,
čil, da bom ta podatek pridobil s pomočjo
pomo jo iskalnika Google.
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Vsak lahko preveri, da če v iskalnik poleg niza »blogger« vpiše ime in priimek osebe, ki ima
ustvarjen uporabniški račun, se med zadetki v brskalniku pojavi povezava naslednje oblike:
www.blogger.com/profile/profileID
Na mestu oznake profileID seveda nastopa ustrezna številka, ki predstavlja identifikacijsko
številko uporabnika, po katerem želimo naredili poizvedbo. Programsko sem takšno zahtevo
kreiral s pošiljanjem get zahtevka na spodnji naslov, kjer namesto spremenljivk ime in
priimek nastopata ustrezni vrednosti uporabnika.
http://www.google.com/search?q=blogger+ime+priimek

V HTML dokumentu, ki ga vrne zgornji zahtevek, sem s pomočjo regularnih izrazov in
vzorca, znotraj katerega se pojavi identifikacijska številka uporabnika, le to »zajel«.
Opisani postopek, ki sem ga kot del diplomske naloge implementiral v programskem jeziku
Java in na podlagi imena in priimka vrne vse naslove prispevkov, ki so objavljeni na
njegovem spletnem dnevniku znotraj platforme Blogger(če seveda obstajajo), lahko
povzamem v naslednjih korakih:
1.

iskanje identifikacijske številke profila uporabnika na podlagi njegovega imena in
priimka
pošiljanje ustrezne get zahteve, ki na podlagi imena in priimka osebe vrne povezavo
do morebitnega profila te osebe
iskanje identifikacijske številke uporabnika, ki jo poiščem s pomočjo regularnih
izrazov z ustreznim vzorcem

2. iskanje identifikacijskih številk spletnih dnevnikov znotraj uporabniškega profila
konkretnega uporabnika, na podlagi njegove identifikacijske številke
pošiljanje ustrezne get zahteve, ki v HTML odgovoru vrne morebitne povezave na
spletne dnevnike konkretnega uporabnika
iskanje identifikacijskih številk spletnih dnevnikov, ki jih poiščem s pomočjo
regularnih izrazov z ustreznim vzorcem
3. iskanje naslovov prispevkov, objavljenih na spletnem dnevniku konkretnega uporabnika
na podlagi identifikacijske številke spletnega dnevnika
pošiljanje ustrezne get zahteve, ki na podlagi identifikacijske številke uporabnika vrne
HTML dokument, ki vsebuje naslove prispevkov
iskanje naslovov prispevkov s pomočjo regularnih izrazov z ustreznim vzorcem
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Slika 21:Potek pridobivanja podatkov s platforme Blogger

4.3.1.2 Pridobivanje podatkov s spletnega mesta Facebook
Facebook je kot primer v kategoriji spletne socialne mreže že podrobneje opisan v poglavju
2.1.2.2. Za podatke, ki so se mi zdeli zanimivi za zbiranje, sem si izbral imena skupin, ki jih
uporabniki Facebooka lahko ustvarijo oziroma se jim pridružijo. Facebook omogoča
programski zajem ter manipulacijo s podatki preko aplikacijskega programskega vmesnika.
Vmesnik temelji na REST formatu, kar pomeni, da klici vseh metod potekajo preko spleta s
pošiljanjem HTTP GET ali POST zahtev na REST strežnik aplikacijskega programskega
vmesnika. Za komuniciranje s tem strežnikom preko HTTP protokola je mogoče uporabiti
praktično katerikoli programski jezik, ki zna obravnavati HTTP zahteve ter pridobiti podatke
na osnovi XML odgovorov. Facebook zagotavlja uradno podporo naslednjim knjižnicam[25]:
•
•
•
•
•

PHP 5
JavaScript
Facebook Connect za iPhone
ActionScript 3.0 (uradno podprt z Adobe)
Force.com (uradno podprt s salesforce.com)
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Sam sem se odločil
il za uporabo Javanske knjižnice, za katero Facebook ne zagotavlja uradne
podpore, je pa nastala znotraj skupnosti razvijalcev njihove platforme.
platforme. Delovanje vseh funkcij
ter njihovih odgovorov, ki jih ponuja aplikacijski programski vmesnik, je mogoče
mogo preizkusiti
v Facebook testni konzoli, ki je prikazana
prika
na spodnji sliki.

Slika 22: Facebook API - testna konzola

Med metodami, ki so na voljo, se mi zdi zelo zanimiva metoda fql.query,, ki omogoča,
omogo da kot
parameter podamo SQL poizvedbo. Primer njene uporabe je prikazan na sliki 22.
22
Za klicanje metod v testni konzoli je dovolj, da imamo ustvarjen Facebook uporabniški
uporabniš račun.
Za programsko klicanje nekaterih osnovnih metod je zahtevana avtorizacija lastnika
aplikacije, ki metode kliče,
e, medtem ko je za klicanje vseh metod zahtevana tudi avtorizacija
avtori
uporabnika aplikacije. S svojim uporabniškim računom
ra unom sem znotraj zavihka
zavih »razvijalec«
kreiral novo aplikacijo, ki bo dostopala do podatkov, ter ji dovolil dostop do mojega profila.
Na ta način sem pridobil ključč ter identifikacijski niz, ki je potreben pri klicanju metod. Med
lastnostmi aplikacije sem označil,
čil, da gre za namizno
namizno aplikacijo, možno je namreč
namre izdelati tudi
spletno aplikacijo. Ta lastnost pri klicanju metod določa,
dolo a, kateri atributi so potrebni za
kreiranje objekta, ki omogočaa klicanje metod.
Za klicanje metod knjižnice sem kreiral objekt FacebookXmlRestClient, kot vhodna parametra
pa sta navedena moj razvijalski ključ
klju ter identifikacijski niz. Na ta način
in je že mogoče
mogo klicati
nekatere osnovne metode aplikacijskega programskega vmesnika. Metoda groups.get,
groups.get ki vrne
seznam skupin, ki jim je nek uporabnik pridružen, pa poleg omenjenih parametrov zahteva
aktivno sejo uporabnika aplikacije, ki je dosežena s prijavo uporabnika v Facebook omrežje.
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V ta namen sem ponovno kreiral objekt FacebookXmlRestClient, ob njegovem klicu pa se na
zaslonu pojavi brskalnik, kjer se s svojim uporabniškim računom prijavim v Facebook
aplikacijo. Tako se vzpostavi aktivna seja, njene lastnosti pa kot parametre podam objektu
FacebookXmlRestClient, s katerim pa je sedaj mogoče dostopati do vseh metod vmesnika.
Metoda groups.get, ki vrne skupine, katerim je oseba pridružena, za vhodni parameter
potrebuje identifikacijsko številko uporabnika, čigar podatke želimo imeti. Za pridobitev tega
podatka sem uporabil metodo fql.query, ki kot parameter sprejme običajen SQL stavek. Za
kreiranje poizvedbe znotraj metode sem si pomagal z dokumentacijo, kjer so opisane vse
tabele ter njihovi stolpci. Facebook omogoča uporabo naslednjih tabel(tabela 2), na katere se
lahko sklicujemo pri uporabi SQL poizvedbe znotraj metode fql.query:

Ime tabele
Album
Comment

Opis
tabela z informacijami o foto albumu
tabela s shranjenimi komentarji, ki se navezujejo na
fb:comments/Feed komentarje
Cookies
tabela z informacijami o piškotkih
Connection
tabela s podatki o uporabnikovih prijateljih ter straneh Facebook-a na katere
je uporabnik povezan
Event
tabela s podatki o dogodkih
EventMember
tabela s podatki o uporabnikovem statusu za določen dogodek
Friend
v tej tabeli lahko izvemo ali sta dva uporabnika povezana kot prijatelja
Friend_Request
tabela hrani podatke o uporabnikih, ki so vpisani osebi poslali vabilo za
prijateljstvo, oziroma, ki so od vpisane osebe dobili tovrstno vabilo
Friendlist
tabela vsebuje seznam prijateljev za določenega uporabnika – ti podatki so
osebne narave in so lahko vidni le vpisanemu uporabniku
Friendlist_Member s pomočjo te tabele ugotovimo kateri uporabniki so člani seznama prijateljev
Group
tabela s podatki o skupinah
Group_Member
tabela s podatki o članih skupine
Link
tabela vsebuje povezave, ki jih je objavil trenutni uporabnik
Metrics
tabela s podatki o metrikah določene aplikacije, vse metrike določata ime
metrike ter časovno obdobje v katerem so nastale
Note
tabela vrne zapiske, ki jih je napisal trenutni uporabnik
Page
v tabeli so podatki o Facebook straneh
Page_Fan
tabela vsebuje podatke o oboževalcu Facebook strani
Photo
vsebuje informacije o fotografijah
Photo_Tag
vsebuje informacije o oznakah fotografij
Standard_User_Info tabela vsebuje običajne podatke o uporabnikih, podatke iz te tabele
uporabljamo izrecno za analitične potrebe
Status
tabela vrne enega ali več statusov uporabnika
Stream
tabela vsebuje zadnje podatke o aktivnosti uporabnika
User
tabela vsebuje podrobne podatke o uporabnikovem profilu
Tabela 2: Tabele, na katere se lahko sklicuje pri uporabi metode fql.query[25]

Za vsako tabelo je v dokumentaciji dostopen opis njenih polj, na katere se lahko sklicujemo
pri poizvedbi. Poleg vsakega imena stolpca tabele je označeno, ali vsebuje indeks, oziroma,
ali ga lahko uporabimo v where segmentu SQL stavka. Spodaj je prikazan del tabele user z
opisi nekaterih zanimivih polj.
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Indeks
*

*

Ime
uid
first_name
last_name
name
affiliations
birthday
sex
timezone
pic
hometown_location
current_location
activities
movies
books
quotes
about_me
educational_history
work_history

Tip
int
string
string
string
array
string
string
string
string
array
array
string
string
string
string
string
array
array

Opis
Identifikacijska številka uporabnika
Ime uporabnika
Priimek uporabnika
Polno ime uporabnika
Omrežja v katera spada uporabnik
Rojstni datum
Spol
Časovni pas ,v katerem se nahaja uporabnik
URL, ki kaže na srednje veliko sliko profila.
Lokacija
Trenutni kraj bivanja
Aktivnosti uporabnika
Priljubljeni filmi
Priljubljene knjige
Priljubljeni citati
Več informacij o uporabniku
Informacije o izobrazbi
Informacije o delovnih izkušnjah

Tabela 3: Polja tabele user[25]

Pri klicu metode fql.query, ki sem ji kot parameter podal SQL stavek, sem uporabil tabelo
user. Tabela vsebuje precej polj s podatki o Facebook uporabnikih, med njimi sta tudi polji
name(ime) ter uid (identifikacijska številka uporabnika). Obe polji sta indeksirani, uporabil
sem lahko naslednjo SQL poizvedbo:
SELECT uid FROM user WHERE name = 'ime priimek'
Opisani postopek, ki sem ga kot del diplomske naloge implementiral v programskem jeziku
Java in na podlagi imena in priimka uporabnika spletnega omrežja Facebook vrne imena vseh
skupin, katerim je ta uporabnik pridružen, lahko povzamem v naslednjih korakih:
1. inicializacija objekta, ki omogoča uporabo vseh metod, ki so na voljo v okviru
aplikacijskega programskega vmesnika socialnega omrežja Facebook
kreiranje objekta z ustreznimi parametri, ki identificira lastnika aplikacije in omogoča
njeno uporabo
prijava v omrežje Facebook za vzpostavitev aktivne seje
kreiranje objekta z ustreznimi parametri, ki identificira prijavljeno osebo ter tako
omogoča uporabo vseh metod, ki so na voljo v aplikacijskem programskem vmesniku
2. iskanje identifikacijske številke uporabnika na podlagi njegovega imena in priimka
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kreiranje SQL poizvedbe, ki vrne identifikacijsko številko uporabnika glede na pogoj
o imenu in priimku
klic metode fql.query, ki ji kot parameter podam SQL poizvedbo in vrne uporabnikovo
identifikacijsko številko
3. iskanje imen skupin, katerim je uporabnik s konkretno identifikacijsko številko
pridružen
klic metode groups.get, ki na podlagi identifikacijske številke uporabnika vrne imena
skupin, katerim je ta uporabnik pridružen

Slika 23: Potek pridobivanja podatkov s Facebook omrežja

4.3.1.3 Pridobivanje podatkov s spletnega mesta Flickr

Spletno mesto za objavljanje, urejanje in pregledovanje slik ter video vsebin Flickr, je kot
primer kategorije Souporaba vsebin znotraj socialnega spleta že opisan v istoimenskem
poglavju. Za podatke, ki jih je mogoče s te spletne strani pridobiti, sem si izbral oznake, ki jih
posamezni uporabniki pripišejo svojim slikam oziroma fotografijam. Programsko nam
zajemanje teh podatkov omogoča Flickr-jev aplikacijski programski vmesnik, ki ponuja
najrazličnejše metode za dostopanje in manipulacijo s podatki. Delovanje metod lahko
preizkusimo s pomočjo spletnega vmesnika, kjer izberemo metodo, ki jo želimo preizkusiti ter
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etre, ki jih metoda potrebuje. Kot odgovor
dgovor dobimo preprost XML
vpišemo vhodne parametre,
blok, ki je najenostavnejša oblika odgovora v REST formatu.
formatu Spletni vmesni
mesnik je prikazan na
spodnji sliki [27].

Slika 24: Flickr API - testna konzola

Za testiranje metod preko spletnega vmesnika se ob klicu metode samodejno generira začasni
za
avtorizacijski ključ,, medtem ko za programsko klicanje metod potrebujemo svoj ključ.
klju
Postopek pridobitve ključaa je enostaven. Zanj
Zanj sem si ustvaril uporabniški račun, ter na kratko
opisal, s čim se ukvarjam.
V spletnem vmesniku se ob klicu vsake metode izpiše tudi URL naslov,
naslov, na katerem se nahaja
odgovor. Zato sem se odločil,
il, da si bom za pridobivanje podatkov o osebah pomagal kar s
temi naslovi. Druga možnost bi bila uporaba ene izmed knjižnic, ki so na voljo v različnih
razli
programskih jezikih, ter omogočajo
čajo
ajo dostop do metod aplikacijskega programskega vmesnika.
Klic metode, ki na primer vrne uporabniško številko uporabnika »Kekec«,
»Kekec« je mogoče
mogo narediti
s pošiljanjem HTTP GET zahteve na spodnji naslov:
http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.people.findByUsername&api_key=910b97
http://api.flickr.com/services/rest/?method=
&api_key=910b97
c6f7a2f0842b2f179c3742a061&username=kekec
V naslovu se nahaja ime metode(označeno
metode(ozna
odebeljeno), ki jo kličemo,
emo, ter parametri,
par
ki jih
metoda potrebuje. Med parametri mora biti vedno tudi ključ uporabnika, ki metodo kliče.
kli
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Za iskanje oznak, s katerimi je določen
dolo
uporabnik označil
il svoje slike, sem uporabil metodo
flickr.tags.getListUser.. Ta metoda kot vhodni parameter potrebuje številko uporabnika.
uporab
To
številko je mogočee pridobiti z metodo »flickr.people.findByUsername«, njena uporaba pa je
že prikazana v zgornjem primeru pošiljanja GET zahteve. Metoda zahteva kot
k vhodni
parameter uporabniško ime. Ker
K pa v svojem praktičnem
nem primeru želim pridobiti
pridobi podatke na
podlagi imena in priimka, sem moral poiskati način,
na in, kako pridobiti uporabniško ime, s
katerim je oseba identificirana znotraj sistema Flickr. Metoda, ki bi kot vhodni parameter
sprejela ime in priimek znotraj aplikacijskega programskega vmesnika
vmesnika ne obstaja. Našel sem
sledečo rešitev: Flickr na spletni strani omogoča
omogo iskanje po svojih članih, kjer lahko v iskalno
iskal
polje vpišemo ime in priimek. Kot
Kot odgovor se nam v primeru uspešnega iskanja prikaže
povezava do profila uporabnika, ter nekaj osnovnih
osnovnih podatkov, med njimi tudi uporabniško
ime. Kot primer je na spodnji sliki prikazan uporabnik Cene Kek, čigar uporabniško ime je
kekec2009 (na sliki obrobljeno rdeče).
rde

Slika 25:
25 Iskanje uporabniškega imena v portalu Flickr

Ob pogoju, da imamo pri iskanju po imenu in priimku zadetek, je mogoče pridobiti
uporabniško ime s pomočjo
čjo
jo regularnih izrazov. Najprej je potrebno poslati GET zahtevo za
iskanje po imenu in priimku, ki je oblike:
www.flickr.com/search/people/?q="+ime+"
www.flickr.com/search/people/?q="+ime+"+"+priimek+"&m=names
V primeru zadetka dobimo kot odgovor HTML dokument, ki vsebuje informacije o spletni
strani in jo brskalniki prikažejo v obliki, kakršna je na sliki 25. Čee ta dokument podrobneje
pogledamo v izvorni obliki z običajnim
obi
urejevalnikom besedil, lahko med vrsticami
dokumenta najdemo naslednji zapis:
<td class="Who">
<h2>kekec2009</h2>
S pomočjo
jo regularnih izrazov lahko s preiskovanjem dokumenta na podlagi vzorca poiščemo
poiš
uporabniško ime osebe. V mojem primeru sem poiskal niz besed, ki se nahaja med nizom
»<td
<td class="Who"><h2>«
class="Who"><h2> ter med nizom » </h2>«.
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Opisani postopek, ki sem ga programsko implementiral kot del diplomske naloge in kateri na
podlagi imena in priimka vrne vse oznake, ki jih nek uporabnik spletnega portala Flickr
pripiše svojim slikam, lahko povzamem v naslednjih treh korakih:
1. iskanje uporabniškega imena osebe na podlagi imena in priimka
pošiljanje ustrezne GET zahteve z imenom in priimkom, ki vrne HTML dokument, v
katerem se nahaja podatek o morebitnem profilu uporabnika znotraj spletnega mesta
Flickr
iskanje uporabniškega imena v HTML dokumentu, ki ga poiščemo s pomočjo
regularnih izrazov z ustreznim vzorcem
2. iskanje identifikacijske številke uporabnika na podlagi uporabniškega imena
klic ustrezne metode, ki na podlagi uporabniškega imena vrne identifikacijsko številko
uporabnika v XML bloku
zajem identifikacijske številke uporabnika s pomočjo regularnih izrazov z ustreznim
vzorcem
3. iskanje vseh oznak, ki jih je uporabnik pripisal svojim slikam, na podlagi identifikacijske
številke
klic ustrezne metode, ki na podlagi identifikacijske številke uporabnika vrne oznake v
obliki XML bloka
s pomočjo regularnih izrazov z ustreznim vzorcem »zajeti« vse oznake

Slika 26: Potek pridobivanja podatkov s portala Flickr
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4.3.1.4

Gradnja ontologije v orodju Protege

Za področje,
je, v katerem bom prikazal uporabo aplikacije, ki kot ideja diplomske naloge
prikazuje uporaben, delujoč primer integracije socialnega in semantičnega
semantič
spleta, sem si
izbral šport, znotraj njega pa domeni kolesarstvo in alpinizem. V okviru obeh domen sem
zgradil manjši del ontologije,
ntologije, a vseeno dovolj obsežen za predstavo ter ponazoritev bistva
ideje.
e. Za izdelavo ontologije sem izbral orodje Protege, razvito na univerzi Stanford
University.. Gre za prosto dostopno in odprtokodno platformo,
platformo, ki ponuja uporabnikom vrsto
orodij za konstruiranje domenskih modelov in ontologij za aplikacije, osnovane na znanju.
Arhitektura orodja Protege je zgrajena modularno na osnovi programskega jezika Java in
omogočaa razvijalcem preprosto razširljivost ter dodajanje novih modulov oziroma
funkcionalnosti.
Ontologiji sem pred začetkom
četkom
etkom gradnje poleg lokacije datoteke na računalniku
ra
rač
določil URI
naslov, ki kot standard za identifikacijo in lociranje virov opredeljuje naslov, na katerem bi se
ontologija nahajala na spletu.
Orodje omogočaa enostavno dodajanje razredov in podrazredov ontologije. Kreiral sem dva
glavna razreda, razred Šport ter razred Oseba. Znotraj razreda Oseba sem kreiral dodatni
podatkovni
lastnosti
in
sicer
lastnost
ime
ter
lastnost
priimek.
Obema sem določil,
il, da se nanašata na razred(domeno)
ra
Oseba ter dovoljujeta vrednosti tipa
String [16].

Slika 27: Podatkovni lastnosti razreda Oseba

Za razred Kolesarstvo sem kreiral podrazrede, ki so prikazani na sliki 28. Za takšen izbor
razredov sem se odločil
il na podlagi pregledovanja spletnih dnevnikov, Facebook profilov ter
oznak slik različnih
nih kolesarskih navdušencev.
navdušencev S tem sem zajel pojme in koncepte, ki se
pogosto pojavljajo pri uporabnikih različnih
razli
kategorij socialnega
nega spleta, ki so kakorkoli
povezani z omenjenim področjem.
podro
Uporabil sem koncepte, kot so imena kolesarskih
tekmovanj, imena znanih in uspešnih oseb, imena
imena kolesarskih društev in klubov. Skratka
S
pojme, za katere obstaja velika verjetnost, da so ljudje, ki jih uporabljajo znotraj različnih
razli
kategorij socialnega spleta, na nek način
na povezani s področjem
jem kolesarstva oziroma športa.
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Slika 28:
28 Del zgrajene ontologije v orodju Protege

Slika 28 prikazuje del hierarhije razredov,
razredov, ki sem jih za ponazoritev ideje uporabil pri svoji
diplomski nalogi. Na podoben način
nač sem zgradil tudi ontologijo za področje
čje alpinizma.
Ker ljudje za konkretne pojme in koncepte uporabljajo najrazličnejše
najrazli nejše izraze, je kot nalašč
nalaš za
to primerna uporaba oznak(label)
znak(label) pri gradnji ontologije. Niz, ki označuje
ozna
označ
popularno
kolesarsko tekmovanje, se tako lahko pojavi zapisan kot Tour D' France ali Tour De France
(ne glede na pravilnost zapisa), slovensko tekmovanje Maraton Franja se v slovenskem jeziku
lahko pojavlja v različnih
nih sklonih, pojmi, kot je gorsko kolesarstvo, lahko nastopajo v
različnih jezikih itd. Zato sem vsak razred, ki pomensko označuje
uje nek pojem, označil
ozna s
številnimi oznakami(labelami), ki bi se utegnile pojaviti na spletu. Razredom, ki so splošni in
služijo v ontologiji le za ponazoritev strukture(na
strukture
primer razred Tekmovanja),
Tekmovanja nisem dodelil
nobene oznake. Pri manipulaciji ontologije sem na ta način
na in vse takšne pojme izpustil. Slika 29
prikazuje uporabo različnih
nih oznak za razred Raam.
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Slika 29: Oznake razreda Raam v orodju Protege

4.3.2 Integracija

Podatke o osebah z vseh treh virov sem zbral na način,
na
ki je podrobneje opisan v poglavju
4.3.1.
Gre za tri skupine podatkov:
 naslove prispevkov oseb znotraj platforme za pisanje spletnih dnevnikov Blogger
 imena skupin, ki so jim osebe pridružene znotraj spletne skupnosti Facebook
 oznake,, ki jih osebe pripisujejo
pripisujejo svojim slikam znotraj portala Flickr
Naslednji korak , ki sem si ga zadal v ideji, je umestitev oseb, pri katerih
kater se oznake(labele)
razredov zgrajene ontologije ujemajo s katerokoli skupino zgoraj omenjenih podatkov.
Ujemanje sem definiral kot pogoj, pri katerem oznaka razreda ontologije nastopa kot podniz v
katerikoli izmed treh skupin podatkov. Za lažje razumevanje
razumevanje bom idejo ponazoril na treh
konkretnih primerih ujemanja:
 niz »Jure Robič«,, ki v ontologiji nastopa kot oznaka razreda JureRobič,
JureRobi se kot podniz
pojavi v imenu skupine »Jure Robič
Robi FAN CLUB«, kateri je pridružena oseba A
 niz »Shimano Grey«,
Grey« ki v ontologiji
iji nastopa kot oznaka razreda ShimanoGrey, se kot
podniz pojavi v imenu prispevka spletnega dnevnika osebe B: »Moja nova specialka –
Shimano Grey Ultegra«
Ultegra
 niz »Giro D' Italia«, ki v ontologiji nastopa kot oznaka razreda GiroDItalia, se kot
podniz oziroma niz pojavi v istoimenski oznaki slike, ki jo je na portalu Flickr
objavila oseba C
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Osebe A, B in C so na ta način kandidati za umestitev v razrede, pri katerih gre za ujemanje z
oznako razreda:
Oseba A  razred JureRobič
Oseba B  razred ShimanoGrey
Oseba C  razred GiroDItalia
Postopka, kjer sem te osebe kot instance umestil v ustrezne razrede, sem se lotil v dveh
korakih:
1. iskanje vseh oznak, ki se pojavijo pri vseh razredih ontologije
2. umestitev oseb, tako da osebe postanejo primerki razredov, pri katerih je ugotovljeno
ujemanje
Za manipulacijo z ontologijo sem uporabil spodnji knjižnici, ki sta nastali na Fakulteti za
računalništvo in informatiko v laboratoriju za informatiko in na eleganten način omogočata
manipulacijo z ontologijo, s čimer sem lahko realiziral zgornja dva koraka.
•
•

si.dejan.ontology.library.OntologyManipulation;
si.dejan.ontology.library.OntologySource;

Za prvi korak sem kreiral metodo, ki s pomočjo poizvedbe v jeziku SPARQL vrne vse oznake
ter razrede ontologije, ki jim posamezna oznaka pripada. Za razrede brez oznak metoda ne
vrne rezultata, s čimer sem se lahko ob kreiranju ontologije izognil obravnavi preveč splošnih
razredov. Teh razredov nisem opisal z nobenimi oznakami. Drugi korak pa osebe (ter njihovi
podatkovni lastnosti ime in priimek), pri katerih je ugotovljeno ujemanje(definicija ujemanja
je navedena zgoraj), umesti v ustrezne razrede ontologije in shrani dopolnjeno ontologijo.

Slika 30:Izvajanje mehanizma sklepanja na razredu CestnoKolesarstvo

Potem, ko sta oba koraka programsko izvršena in ontologija vsebuje tudi primerke, je v
orodju za manipulacijo z ontologijo s pomočjo mehanizma sklepanja mogoče za razrede na
poljubnem nivoju ontologije pridobiti vse primerke tega razreda in primerke vseh njegovih
podrazredov.
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Slika 31: Celotna shema implementacije praktičnega primera integracije

Celotno tehnično ozadje skupaj s pridobivanjem podatkov, ki je podrobneje opisano v
poglavju Implementacija, je v poljudni obliki prikazano na sliki 31 in ga lahko povzamem v
naslednjih štirih glavnih korakih:
1. iskanje podatkov za seznam oseb znotraj treh priljubljenih spletnih portalov, kjer vsak
portal predstavlja primer ene izmed tipičnih kategorij socialnega spleta
2.

primerjava oznak razredov, ki nastopajo v zgrajeni ontologiji specifičnega področja, z
množico podatkov o osebah

3. umestitev oseb, pri katerih je ugotovljeno ujemanje, v ustrezne razrede ontologije v
obliki primerkov
4. pridobivanje oseb konkretnega razreda in oseb vseh njegovih podrazredov za razred na
poljubnem nivoju ontologije
Možnih načinov uporabe takšnih podatkov je precej in so odvisni od domiselnosti uporabnika.
V tem delu je predlagana uporaba v domeni ciljnega oglaševanja, ki je predstavljeno v
poglavju 4.1.

56

5 ZAKLJUČKI
V diplomskem delu sem skušal najdi odgovore na vprašanja, zastavljena na začetku.
Socialni splet je neke vrste ekosistem družabništev in sodelovanja, njegova vrednost pa je v
skupku vseh individualnih prispevkov njegovih uporabnikov. Od množice podatkov, ki jih
ponuja, je zagotovo možno imeti korist, kot utemeljitev tega sem razvil in implementiral
sistem, ki na podlagi nestrukturiranih podatkov socialnega spleta s pomočjo tehnologij
semantičnega spleta ustvari podatke z neko novo dodano vrednosto. Možnost uporabe teh
podatkov še zdaleč ni omejena le na domeno oglaševanja, ki je v tem delu predlagana. Končni
rezultat, torej ontologija, ki kot primerke razredov vsebuje konkretne osebe (imena in
priimke), bi bile gotovo zanimive tudi za proučevanje v družboslovnih vedah, na primer
opazovanje spreminjanja vedenja uporabnikov socialnih omrežij. Ko so podatki enkrat
zapisani v obliki ontologij, je enostavnih načinov njihovega izkoriščanja precej, glavna težava
je ravno v metodah, kako te podatke zajeti. Pomanjkljivost moje aplikacije je v tem, da so
rezultati omejeni na lastnosti ime in priiimek, kar pomeni, da kot vrednosti dobim osebe ali pa
njihove soimenjake. Kot izboljšava je z dodajanjem lastnosti območje(kraj) v ontologijo ter v
proces iskanja točnost mogoče nekoliko izboljšati.
Priljubljenost oziroma razpoznavnost semantičnega spleta bi se s pomočjo zanimivih aplikacij
gotovo lahko povečala, še posebej, če bi bile izdelane v povezavi s socialnim spletom, ki je v
zadnjih letih postal izrazito popularen. Uspeh njune integracije bi bil verjetno odvisen ravno
od velikosti množice posameznikov, ki bi jih pritegnila preprostost in učinkovitost.
Od stičnih točk obeh področij se mi od opisanih pristopov zdi najbolj verjeten ravno ta, ki
sem ga implementiral in ki uporabi podatke v taki obliki, v kakršni so pač dostopni. Zajem
podatkov v urejeni obliki ali celo v obliki ontologij na njihovi poti v sistem se mi ne zdi
verjeten, uporabniki socialnega spleta se vanj vključujejo zaradi zabave in ne z namenom
gradnje podatkovnih baz. Da pa bi bili vsi ti podatki dostopni na strukturiran ali celo poenoten
način, pa je kljub nekaterim posameznim naporom za standardizacijo(na primer FOAF, ki
zagotavlja način za opisovanje ljudi in njihovih osebnih podatkov v RDF formatu) težko
pričakovati.
Kot primer aplikacije, ki združuje prednosti in tehnologije obeh področij ne trdim, da je to
aplikacija, katere ideja in razvoj sta opisana v tej diplomski nalogi. Zagotovo pa bo njen
morebiten nadaljnji razvoj ustvaril neko dodano vrednost, ki bo bogata tako s količino
informacije, pridobljene znotraj socialnega spleta, kot z dobro strukturo informacije, zapisane
v obliki ontologije – standarda semantičnega spleta.
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