
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY 

Kontextuálna vizualizácia ontologických modelov 

Jozef VRANA 

DIZERTAČNÁ PRÁCA 

2010 



 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY 

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie 

Kontextuálna vizualizácia ontologických modelov 

  

DIZERTAČNÁ PRÁCA 

Jozef Vrana 

Vedúci dizertačnej práce: doc. Ing. Marián Mach CSc. 

Konzultanti dizertačnej práce: doc. Ing. Kristína Machová, PhD 

Ing. Martin Dţbor, PhD 

Košice 2010 



 

 

Analytický list 

Autor: Jozef Vrana 

Názov práce: Kontextuálna vizualizácia ontologických modelov 

Jazyk práce: slovenský 

Typ práce: Dizertačná práca 

Počet strán: 111  

Akademický titul: PhD. 

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach 

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) 

Katedra: Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI) 

Študijný odbor: 9.2.8 Umelá inteligencia 

Študijný program: Umelá inteligencia 

Mesto: Košice 

Vedúci práce: doc. Ing. Marián Mach CSc. 

Konzultanti práce: doc. Ing. Kristína Machová, PhD 

Ing. Martin Dţbor, PhD 

Dátum odovzdania: 26. júl 2010 

Dátum obhajoby: 30. 9. 2010 

Kľúčové slová: sémantický web, ontológia, evaluácia ontológií, kontextuálna 

vizualizácia 

Kategória konspekt: Technika, technológia, inţinierstvo; Technika všeobecne 

Citovanie práce: Vrana, Jozef: Kontextuálna vizualizácia ontologických 

modelov. Dizertačná práca. Košice: Technická univerzita v 

Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2010. 103 s. 

Názov práce v AJ: Contextual visualization of ontological models 

Kľúčové slová v AJ: semantic web, ontology, ontology evaluation, contextual 

visualization 

 



  

 

Abstrakt v SJ 

Prínos pouţitia ontológií bol preukázaný vo veľkom počte aplikácií správy 

a manipulácie dát. Okrem iného predstavujú základnú technológiu pre tvorbu aplikácií 

pre sémantický web. Z hľadiska sémantického webu sú zaujímavé predovšetkým ako 

dodatočné zdroje znalostí o svete, ktoré sú formálne zapísané v strojom spracovateľnej 

forme. To umoţňuje počítačom „pochopiť― obsah publikovaný na webe a následne na 

tomto základe poskytovať dodatočné sluţby. Za účelom adaptácie a prijatia tejto 

technológie pouţívateľmi je potrebné poskytnúť techniku, ktorá by poskytla ľahko 

pochopiteľný nástroj pre podporu rozhodovania, ktorá ontológia je pre pouţívateľa 

najvhodnejšia. Tento prístup je v kontraste s tradičnou metódou, kedy sú ontológie 

prezentované pouţívateľom ako zoznamy URI adries bez akejkoľvek ďalšej 

špecifikácie.  Prezentovaná metóda predpokladá, ţe táto úloha pozostáva z dvoch pod - 

problémov a to evaluácie a vizualizácie ontológií. Spojenie evaluácie a vizualizácie 

zabezpečí sekvenčný prístup k obsahu ontológie, kedy v prvom kroku sú ponúkané len 

charakteristické črty ontológie, a aţ v ďalších krokoch dochádza k postupnému 

odhaleniu jej ostatného obsahu. Obe oblasti sú v riešení rovnocenne významné. Táto 

práca navrhuje riešenie pozostávajúce z kooperácie evaluácie a vizualizácie ontológií 

s cieľom zaplniť nedostatky existujúcich metód. 

 

 

 

 
 



  

 

Abstrakt v AJ 

Ontologies have been proven usefull in range of application for data manipulation 

and administration. Inter alia, they represent an essential technology for development 

Semantic web applications. From the perspective of the Semantic web, ontologies are 

particularly interesting as an additional knowledge about the world, formally captured 

in maschine-processable form. This allows computer „to comprehend― to the 

information on the web and so extend services it is able to offer. In order to achieve 

acceptance by users it is crucial to provide the technique which makes easier for user to 

decide on which ontology is the most suitable. This approach is in contrast with 

traditional technique were ontologies are presented as a list of URIs, without any further 

details. The presented work relies on premise of using ontology visualization and 

ontology evaluation in collaboration. The cooperation of two research areas yields 

sequential access to the ontology, whereas in the first step only characteristic features 

are displayed and along with forthcoming steps the rest of the ontology is being 

revealed. Both mentioned research areas are equally important in terms of deciding on 

suitability of given ontology. The presented approach proposes a solution of 

cooperation of ontology visualization and evaluation in order to fill the gap among 

existing methods.                       
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Slovník termínov 

Doména je oblasť znalostí reprezentovaná entitami, ich vzťahmi, atribútmi, ich 

hodnotami a pravidlami, ktoré asociujú elementy na vyššej úrovni všeobecnosti. 

Evaluácia ontológií  definuje proces hodnotenia ontológií z hľadiska konkrétneho, 

predefinovaného kritéria, pričom výsledkom tohto procesu je miera vhodnosti 

pouţitia ontológie v konkrétnej aplikácii. 

Inštancia (Instance) je elementárny, ďalej nedielny koncept ontológie.  

Kľúčový koncept je konceptom ontológie, ktorý má v porovnaní s ostatnými 

konceptmi, vyššiu informačnú hodnotu. 

Koncept ontológie je prvkom ontológie v rámci ktorej  sú určené jeho vlastnosti, 

charakteristiky a prepojenia na ďalšie prvky. 

Konceptualizácia je proces definície slov a konceptov reprezentujúcich oblasť znalostí.  

Menovka konceptu je textová informácia o koncepte, ktorá je súčasťou definície 

konceptu v ontológii.   

Metadáta je termín viaţuci sa predovšetkým na dáta v elektronickej forme a popisujú 

štruktúru a ich obsah, s cieľom zabezpečiť jednoduchšie pouţitie v budúcnosti.   

Ontológia definuje základné pojmy a vzťahy pochádzajúce zo slovníka určitej 

doménovej oblasti, ako aj pravidlá pre ich spájanie za účelom rozšírenia daného 

slovníka. 

OntoSumViz je nami navrhnutý nástroj pre evaluáciu a vizualizáciu ontológií, 

implementovaný ako súčasť tejto práce. 

Opisný vektor je vektorová reprezentácia usporiadaných dvojíc (termín, váha termínu), 

kde termín je sémanticky blízky objekt k popisovanému objektu a váha termínu 

vyjadruje túto sémantickú vzdialenosť.   

Sociálne siete predstavujú mapovanie vzťahov a tokov medzi ľuďmi, skupinami, 

organizáciami alebo počítačmi. 
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Taxonómia definuje hierarchické vzťahy medzi triedami v ontológii.  

Termín definuje textový reťazec označujúci koncept ontológie v prirodzenom jazyku. 

Trieda (Class) je konceptom ontológie, ktorý zdruţuje ďalšie koncepty s podobnou 

charakteristikou. 

Vizualizácia Ontológií je procesom, pri ktorom sú zobrazované elementy, z ktorých 

ontológia pozostáva, za účelom prezerania jej obsahu.   

Vlastnosť (Property) je pomenovaná hodnota, špecifikujúca niektorú charakteristiku 

objektu s ktorým je zviazaná. 
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1 Úvod 

Súčasný web obsahuje rádovo milióny informačných zdrojov s rôznou štruktúrou ich 

uloţenia. Je teda veľmi náročnou úlohou sa v takejto rozsiahlej sieti orientovať a nájsť 

nejakú konkrétnu informáciu. Za pomoci rôznych vyhľadávacích programov je moţné  

dopátraťsa informácií, ale stojí to veľa neproduktívnej práce. 

Hlavnou príčinou súčasného stavu je štruktúra internetu. Pôvodne bol internet 

navrhnutý pre iné účely a taktieţ aj pre menší počet uţívateľov. Pôvodne to bola teda 

sieť, ktorá spájala predovšetkým vedeckých pracovníkov za účelom uľahčiť im výmenu 

informácií a publikovanie vedeckých prác. 

Základom webu je technológia hypertextových odkazov. Tým, ako sú odkazy 

pouţívané, umoţňujú prepojenie čohokoľvek s čímkoľvek a tak vzniká sieť, v ktorej je 

veľmi zloţité sa orientovať. Štruktúra a obsah odkazov je v plnej kompetencii správcu 

internetovej stránky t.j. celý systém je decentralizovaný. Napriek týmto nevýhodám, 

web stále predstavuje sieť dát a teda je moţné ho pouţiť ako zdroj informácií. Avšak 

sémantika je tu prítomná vo veľmi jednoduchej forme, ktorá je najviac veľmi ťaţko 

spracovateľná počítačmi. Touto elementárnou formou sémantiky sú myslené 

hypertextové odkazy, ktoré môţu byť povaţované za istú formu relácie avšak bez 

bliţšie špecifikovaného významu t.j. dve webové stránky, medzi ktorými je 

hypertextový odkaz, spolu súviasia avšak nie je moţné povedať aký je ich vzťah.  

Súčasný stav nie je z dlhodobého hľadiska udrţateľný a to by v budúcnosti 

mohlo znamenať značný problém. Aby sme sa takémuto stavu vyhli, je nutné zaviesť 

pravidlá, ktoré zabezpečia, aby dynamika nárastu neproduktívnych častí webu 

neprekonala dynamiku produktívnych častí [1].   

1.1 Motivácia 

Motiváciou pre vznik tejto práce bol hlavne posun vo výskume v oblasti sémantického 

webu, ktorý si kladie za cieľ riešiť spomínané nedostatky. Sémantický web je myšlienka 

obohacovania informácií dostupných na webe za pomoci meta dát a tak zjednodušiť 

vyhľadávanie informácií [2]. 

V minulosti bol výskum v tejto oblasti orientovaný na vývoj štandardov a iba 

pomaly sa táto orientácia mení na praktické aspekty aplikácie sémantického webu. 

V obidvoch smeroch vznikajú nové prístupy, ktoré sú vo vzájomnej interakcii 
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a pomocou vhodného vyuţitia aktuálne existujúcich technológií je moţné túto 

interakciu podporiť a priniesť tak nové výsledky a zlepšenia. 

Súčasný rozvoj sémantického webu priniesol zvýšený záujem o príbuzné 

technológie, ktoré sú poţívané pri tvorbe a práci s aplikáciami sémantického webu. 

Ontológie sú od začiatku základnou technológiou poskytujúcou dodatočné informácie 

o rôznych aspektoch ľudskej existencie, a preto predstavujú uţitočný zdroj formálne 

popísaných informácií, ktorými je moţné obohatiť obsah na webe.  

So záujmom o ontológie rastie aj ich počet a vyvstáva potreba ich spracovania, 

indexovania a vyhľadávania ako súčasť procesu znovu-pouţitia. V posledných rokoch 

bolo vyvinutých viacero nástrojov, ktoré zvládajú proces indexácie, vyhľadávania 

a prístupu k ontológiam (napr. Swoogle, Sindice alebo Watson [52]) avšak ţiaden 

neposkytuje podporu pre rýchle rozhodovanie o tom, ktorá ontológia je z hľadiska 

konkrétneho pouţívateľa najvhodnejšia.  

Ak sa na proces znovu-pouţitia ontológií pozrieme z opačného konca, je mnoţstvo 

nástrojov, ktoré poskytujú funkcie na prehliadanie konceptov ontológie a moţnosti na 

detailné preskúmanie ich vzájomných vzťahov. Vizualizačné nástroje ako IsaViz [20] 

alebo CropCircles [21]  sú zväčša špecializované na pouţitie v úzkej skupine úloh a sú 

určené odborníkom. Takéto nástroje sú pre beţných pouţívateľov ťaţko pochopiteľné, 

príliš komplexné a nevystihujú to, čo títo pouţívatelia očakávajú. 

1.2 Ciele práce 

V tejto práci si dávame za cieľ návrh a implementáciu riešenia, ktoré by zaplnilo 

medzeru v procese znovu-pouţitia ontológií a poskytlo jednoduchú alternatívu pre 

jednoduché prehliadanie a hodnotenie ontológií z hľadiska dopredu známych kritérií. 

Pri návrhu nášho riešenia sme vychádzali z hodnotení vizualizačných techník 

pouţívateľmi a zo skúseností s ich pouţívaním. Tieto poznatky nás viedli 

k presvedčeniu, ţe poskytované informácie by mali byť filtrované s ohľadom na ich 

dôleţitosť a celý proces by mal byť rozdelený do krokov. V týchto krokoch budú 

postupne ponúkané informácie o prehliadanej ontológií, jej konceptoch a reláciách. 

Zatiaľ čo v prvom kroku bude zobrazované iba jadro ontológie, tvorené 

najdôleţitejšími konceptmi, v nasledujúcich krokoch budú postupne tieto informácie 

dopĺňané. 
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Ďalšou výraznou zmenou je nahradenie tradičnej techniky, kedy je ako štartovací 

bod pre vizualizáciu pouţitá abstraktná trieda na najvrchnejšej vrstve ontológie. Táto 

abstraktná trieda je zhodná  pre všetky ontológie, a tak nemá ţiadnu informačnú 

hodnotu. Jej podtriedy sú spravidla príliš všeobecné, a tak ani tie neposkytnú dostatok 

informácií na priradenie domény. Tieto vrstvy teda nie sú vhodné ako začiatočné body 

vizualizácie, a tak boli nahradené strednou vrstvou, ktorá podľa štúdií obsahuje 

najvyššiu informačnú hodnotu. 

Ako bolo naznačené táto práca hľadá riešenie problému hodnotenia ontológií 

v kontexte pouţitia pre konkrétnu aplikáciu a ako súčasť definuje tieto hlavné ciele: 

1)  Návrh vektorovej reprezentácie záujmových domén a návrh algoritmu 

pre výpočet tejto reprezentácie. 

2)  Návrh vizualizačnej techniky pre vizualizáciu ontológií za použitia 

opisných vektorov. 

3)  Návrh metód pre vyhodnotenie a porovnávanie ontológií založených na 

opisných vektoroch a ich vizualizácie. 

4)  Implementácia navrhnutých techník a ich ilustrácia na vybranej 

aplikačnej oblasti. 

5)  Vyhodnotenie navrhnutých techník používateľmi v kontexte 

relevantných vizualizačných techník. 

1.3 Štruktúra práce 

Táto dizertačná práca je rozdelená do sedmich rôznych častí: 

1. kapitola obsahuje stručný náčrt motivačných faktorov pre vznik tejto práce 

a stručný opis riešenia, ktoré bolo v rámci práce navrhnuté, realizované 

a otestované. 

2. kapitola predstavuje podrobný prehľad aktuálnej situácie v oblastiach 

sémantického webu s dôrazom na evaluáciu a vizualizácie ontológií. 

3. kapitola popisuje podrobne technológie, ktoré boli pouţité pri implementácii 

nášho riešenia a popis samotného riešenia pre evaluáciu a vizualizáciu 

ontológií. 
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4. kapitola prináša experimentálne overenie navrhnutých riešení vybraných 

charakteristík a parametrov navrhnutého riešenia ako aj porovnania s 

rozhodnutiami realizovanými expertmi. 

5. kapitola predstavuje závery,  čiţe samotné výsledky práce, ktoré boli 

 porovnané s existujúcimi riešeniami s uvedením otvorených otázok pre ďalší 

výskum. 

6. kapitola obsahuje referencie na pouţitú literatúru, údaje o autorovi a jeho 

publikáciách. 
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2 Prehľad súčasného stavu 

2.1 Sémantický web 

Tim Bernes-Lee predstavil [2] svoju víziu budúcnosti webu, v ktorej sa hovorí o 

predpokladanom vývoji. Myšlienka pozostáva z dvoch častí, ktoré sú ekvivalentne 

významné a spoločne definujú kľúčové body vylepšenia funkčnosti internetu:  

1. Zlepšenie kolaboratívnosti internetu. 

2. Vylepšenie zrozumiteľnosti webu z hľadiska strojového spracovania. 

 

Je zrejmé, ţe spomínaná vízia vyţaduje aplikáciu technológií, ktoré sú ďaleko za 

moţnosťami HTML. Pre zachytenie objektov a vzťahov medzi nimi potrebujeme 

silnejšie výrazové prostriedky ako napríklad Resourse Descritption Framework (RDF). 

Tento formát, jeho moţnosti a limity budú popísané v neskorších kapitolách. Ide však o 

naozaj zaujímavý nástroj na explicitné vyjadrenie sémantiky webového zdroja a popis 

metadát. Tieto sú kľúčové z hľadiska pochopenia strojmi. 

Prvým krokom  vo vylepšení interoperability dát na internete je opustiť koncept, 

kde informácie sú uzavreté a prístupné iba cez istý typ programového rozhrania, a teda 

ich formát je determinovaný poţiadavkami istého programu. Ak majú byť rôzni 

počítačoví agenti schopní spolupracovať je nevyhnutné, aby „metadáta― boli definované 

v štandardnom formáte. Vhodným riešením je pouţitie niektorého z ontologických 

jazykov postavenom na XML formáte. Tento vo svojej podstate neposkytuje samotnú 

štandardizovanú sadu značiek avšak pomocou slovníkov je moţne túto definovať. 

Samotná štandardizácia nie je sama o sebe dostatočne silnou poţiadavkou. Je potrebné, 

aby dáta boli formálne a logicky popísané, čo nám v dôsledku dáva moţnosť inferencie 

nad takto definovaným dátovým zdrojom. Nemenej významnou poţiadavkou je 

moţnosť kombinovať a agregovať informácie z odlišných zdrojov pri zachovaní 

konzistentnosti a moţnosti ich vzájomného prepojenia. 

Z predošlého je moţné vytvoriť definíciu sémantického webu ako strojovo 

spracovateľnú sieť „smart― dát. [3].    
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2.1.1 Ciele sémantického webu  

Sémantický web predstavuje mnoţinu vzájomne kolaburujúcich prístupov, ktorých 

spolupráca smeruje k vylepšeniu funkčnosti webu. Táto sekcia prináša prehľad 

problémov, s ktorými sa má sémantický web ambíciu vyrovnať: 

1. Informačné preťaženie: V článku [4] je tento problém popísaný ako jeden 

z najzrejmejších a spočíva v masívnom raste mnoţstva informácií na webe, 

zatiaľ čo schopnosť ľudí prijímať nové informácie sa výrazne nemení. 

Spolu s nárastom popularity webu rastie aj počet internetových stránok, čo 

má za priamy následok nárast objemu dát, vrátených pri dotazoch na 

internetové vyhľadávače. Je známy fakt, ţe väčšiu časť výsledkov hľadania 

tvoria nerelevantné stránky a uţívatelia majú ťaţkosti s orientáciou vo 

výsledkoch. Prínosom zavedenia sémantického webu by bola vyššia 

relevancia vrátených odkazov a ich niţší počet, čo by uľahčilo celý proces 

hľadania a eliminovalo by neproduktívnu prácu na strane pouţívateľa. 

2. Agregácia dát: interoperabilita je rozsiahlym problémom nielen v oblasti 

webu. Aplikácie sú zväčša závislé na istej štruktúre dát, ktorá navyše nie je 

zdieľaná. Výsledkom je mnoţstvo zákaznícky orientovaných dátových 

skladov bez moţnosti agregácie. Následkom tohto uzavretého systému 

správy dát je mnoţstvo informácií, ktoré nie sú prístupné globálne. 

2.1.2 Významné limitácie sémantického webu 

Pôvodné predstavy o presadzovaní sémantického webu medzi beţnými 

pouţívateľmi, tak ako to bolo u súčasného webu, sa pravdepodobne nenaplnia. Dôvody 

tohto stavu podrobne popíšeme v tejto časti. 

Dôvody úspechu súčasného webu ako sú definované v [5]: 

- jednoduchosť - jazyk HTML je ľahko pochopiteľný s jednoduchou syntaxou. Aj 

začiatočníci môţu navrhnúť jednoduché webové stránky bez väčšej námahy 

- okamžitá kontrola - stránku je po uloţení moţné otvoriť v ľubovoľnom 

prehliadači a vizuálne skontrolovať umiestnenie a funkčnosť jej súčastí 

- doplnkové služby - aj keď prioritným cieľom HTML je umoţnenie zobrazenia 

informácií na webe, môţe byť vyuţitý napr. ako prostriedok diskusií. Táto 

vlastnosť je pridanou hodnotou pre pouţívateľov webu. 
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- nízky počiatočný počet používateľov - web ako snaha o zdieľanie informácií v 

sieťovom prostredí potreboval minimálny (ale zároveň dostatočne veľký) počet 

účastníkov, ktorí by zvýšili záujem u „obyčajných― ľudí a presvedčili ich, aby 

ho začali pouţívať. Keďţe web bol prvý systém svojho druhu, tzn. dovtedy 

neexistoval ţiadny podobný systém, ktorý by mu mohol konkurovať, tento 

kritický počet nadšencov potrebný na „prerazenie― bol relatívne malý. 

Ak tieto body porovnáme so stavom v akom sa nachádza súčasný sémantický web, 

zistíme, ţe väčšina z nich nie je splnených: 

- jednoduchosť - nie je splnená, pretoţe tvorca internetových stránok musí mať 

znalosti z umelej inteligencie, matematickej logiky, aby dokázal úplne pochopiť 

problematiku ontológií. 

- okamžitá kontrola  - nie je splnená, pretoţe okrem vytvorenia internetovej 

stránky je potrebné definovať sémantickú vrstvu, ktorú budú pouţívať počítače 

pri prehľadávaní, a teda jeho výhoda sa neprejaví ihneď. 

- doplnkové služby  - vo webe so sémantikou dosiaľ nejestvujú pre pouţívateľov 

ţiadne doplňujúce sluţby, ktoré by tvorili jeho pridanú hodnotu. 

- vysoký počiatočný počet užívateľov  - je potrebný, pretoţe v súčasnosti tu máme 

fungujúcu alternatívu k sémantickému webu, ktorou je samotný web. Je problém  

presvedčiť uţívateľov, aby dobrovoľne prešli z technológie, ktorá im je známa 

na takú, o ktorej nemajú dostatok informácií. 

2.1.3 Príbuzné riešenia 

 Oprávnenou výhradou ostáva neexistencia skutočne prelomovej aplikácie, ktorá 

by priniesla signifikantné zlepšenie niektorej zo slabých stránok súčasného webu. Počas 

celej doby existencie internetu postupne prichádzali aplikácie, ktoré výrazne menili jeho 

podobu. Príkladom môţe byť úspech prehliadača Netscape alebo v súčasnosti veľmi 

vyuţívaná sluţba Google. Tieto hrali veľkú úlohu pri rozširovaní internetu do podoby 

ako ju poznáme dnes. 

Istým smerom vpred sú v súčasnosti Web 2.0 aplikácie, ktoré predstavujú istý 

medzistupeň na ceste k sémantickému webu. Tieto prinášajú ľahko pochopiteľné 

prístupy k správe dát, ktoré následne sprístupňujú nové moţnosti správy a vyhľadávania 

v týchto dátach. I keď samotné systémy majú značné limitácie vyjadrovacích 

schopností, ich zrozumiteľnosť ich predurčuje k úspechu. V tejto sekcii sa budem 
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pokúšať objasniť dôvody úspechu Web 2.0, a tým naznačiť smerovanie, ktorým by sa 

mal uberať sémantický web.   

 Web 2.0 je termín popisujúci meniace sa trendy v pouţívaní internetu a je 

predovšetkým sústredený na zlepšenia zdieľania informácií, kolaborácie a funkcionality 

súčasného webu.[6] Charakteristikou Web 2.0 web stránok je, ţe pouţívatelia môţu 

robiť viac ako len vyhľadávať informácie. Aplikácie tu skôr slúţia ako istá forma 

rozhrania, ktorá priamo dovoľuje vytvárať a upravovať obsah a tým sa na ňom priamo 

podieľať. Tento prístup je v kontraste s tradičnými web stránkami, ktoré predpokladali 

pasívneho pouţívateľa a zhoduje sa s jednou zo základných paradigiem sémantického 

webu, ktorá očakáva vyšší stupeň participácie pouţívateľov na vytváraní obsahu 

webu.[2]  

 Pozoruhodným konceptom je taggovanie (tj. pridávanie kľúčových slov). Ide o 

pridávanie kľúčových slov k objektom a tým dodefinovanie týchto objektov. Koncept 

taggovania uţ vo svojej podstate obsahuje istú mieru nejednoznačnosti, čo implikuje 

nepresnosť. Významným limitujúcim faktorom je subjektivita kľúčových slov. I napriek 

spomenutým nedostatkom sa taggovanie z hľadiska pouţívateľov osvedčilo v 

aplikáciách ako Flickr [7] alebo Facebook, [8] najmä v oblasti správy fotografií. 

Dôvodom je jednoduchosť a pochopiteľnosť pre pouţívateľov.   

 Na začiatku tejto sekcie som spomenul, ţe Web 2.0 môţe byť povaţovaný za 

prechod k sémantickému webu. Kroky, ktoré je potrebné vykonať na dokončenie 

transformácie na web so sémantikou sú: 

- Strojovo spracovateľná reprezentácia: Vlastnosti a relácie objektov sú 

popísané v logicky konzistentnej štruktúre. 

- Taxonómia objektov: Všetky objekty sú umiestnené v hierarchii, ktorá 

definuje metadáta opisovanej domény. 

- Základné inferenčné pravidlá: Umoţňujú inferenciu t.j. odvodzovanie 

nových dát z existujúcich dát. [9] 

2.2 Technológie sémantického webu 

 Ide o novú technológiu poskytovania a zdieľania informácií na internete, ktorá 

má v podstate uľahčiť vyhľadávanie ako aj ich spracovanie. V súčasnom webe sú 

informácie prezentované tak, aby boli dobre čitateľné pre človeka. Avšak to, čo je dobre 

zrozumiteľné pre človeka, nemusí byť (ani nie je) zrozumiteľné pre počítač. To by sa 
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malo odstrániť sémantickým webom. Význam informácie bude definovaný takým 

spôsobom, ktorý bude zrozumiteľný aj pre počítač. 

 Túto skutočnosť môţeme vidieť aj pri porovnaní spôsobu tvorby webu (www 

stránok) v minulosti a v súčasnosti. Spôsob tvorby web stránok sa vyvíjal od pouţívania 

jazykov ako sú HTML, CSS, rôzne skriptovacie jazyky aţ po vývoj dnešných princípov 

tvorby webu pomocou jazykov XML, RDF a OWL tak, aby bol bliţší človeku a hlavne 

jeho potrebám (napríklad pri vyhľadávaní informácií). 

Najpodstatnejšie štandardy, na ktorých stavia sémantický web: 

- XML - eXtensible Markup Language [xml]: Je to značkovací jazyk slúţiaci 

na opis dokumentov obsahujúcich štruktúrované dáta. Zameriava sa na 

štruktúru dát, nie na ich vzhľad. Poskytuje tak syntaktický základ pre 

tvorbu zloţitejších štruktúr a vzťahov medzi dátami. Umoţňuje autorovi 

pridávať do dokumentu akúkoľvek štruktúru, ale nehovorí nič o tom, čo 

daná štruktúra znamená.[10] 

- RDF - Resource Description Framework [rdf]: Jazyk RDF dedí XML 

syntax a vyuţíva URI na identifikovanie zdrojov. Kóduje význam 

pomocou jednoduchých tvrdení. Je zaloţený na myšlienke vytvárania 

tvrdení vo forme trojíc. Kaţdá trojica obsahuje subjekt, predikát a objekt 

nejakého tvrdenia. Subjekt označuje zdroj, predikát označuje atribút alebo 

charakteristiku zdroja a vyjadruje vzťah medzi subjektom a objektom. 

Jednoduchosť, jednotnosť a nezávislosť na aplikačnej doméne robí RDF 

voľne prenositeľným medzi rôznorodými systémami.[11] 

- RDFS – RDF Schema [rdfs]: Stavia na základe RDF a definuje nad ním 

sadu zdrojov (resources) a vlastností (properties), ktoré môţu byť tvorbu 

vlastných slovníkov RDF. Dátový model, ktorý RDFS pouţíva je veľmi 

podobný s tým, ktorý pouţívajú viaceré objektovo orientované jazyky.  

- OWL - Web Ontology Language [owl]: OWL bol vytvorený pre aplikácie, 

ktoré potrebujú spracúvať obsah informácií, kde nestačí obsah prezentovať 

len pre človeka. OWL spolu s formálnou sémantikou disponuje aj 

prídavným slovníkom, ktorým vie obsah informácie podať lepšie ako 

XML, RDF a RDF Schema. Tento jazyk má tri pod jazyky: OWL Lite, 

OWL DL, and OWL Full, ktoré sa navzájom odlišujú vyjadrovacou 

schopnosťou.[12] 
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2.2.1 Štruktúra sémantického webu 

Sémantický web je koncipovaný do hierarchických vrstiev. Jeho sémantickú časť 

tvoria v súčasnosti vyvíjajúce sa jazyky: RDF, ktorý poskytuje jednoduchý grafovo 

referenčný model, RDFS ponúka jednoduchý slovník a Web Ontology Language 

(OWL) určuje prídavné znalosti. Ontologická vrstva vo forme OWL je momentálne 

najvyššou z vrstiev, ktoré sú dobre definované. Štandardy jazykov sú však iba prvým 

krokom na ceste k ich skutočnému pouţívaniu a nasadeniu. V tomto ohľade sú 

ontológie iba na začiatku a to pre slabú podporu ich manaţmentu.  Štruktúru 

sémantického webu je moţné vidieť na obrázku niţšie. 

 

Obr. 1: Vrstvy sémantického webu 

  

 V súčasnosti je výskum v oblasti sústredený na vrchné vrstvy (bloky Trust a 

Proof) tejto štruktúry, pretoţe tieto predstavujú silné expresívne nástroje. Za pomoci 

odvodzovacích pravidiel spolu s XML a RDF je moţné web transformovať z kolekcie 

dokumentov na bázu znalostí. Inferenčné pravidlo dovoľuje odvádzať závery z mnoţiny 

výrokov. Príkladom takéhoto usudzovania je odvodzovacie pravidlo Modus ponens 

[13]. 

 Na vrchole celej pyramídy je Trust (dôvera). Tento blok sa zaoberá 

dôveryhodnosťou výrokov, nad ktorými má byť vykonávané odvodzovanie. Keďţe 

ktokoľvek môţe vytvárať logické výroky, je nevyhnutné rozlišovať dôveryhodné zdroje 
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dát od tých nedôveryhodných. Pri odvádzaní by mohli nesprávne alebo nekonzistentné 

výroky spôsobovať ťaţkosti. V ďalšom texte sa budem podrobnejšie venovať len 

technológiám úzko súvisiacim s ontológiami, keďţe práve tie predstavujú kľúčovú 

technológiu pre tvorbu aplikácií zaloţených na sémantickom webe, a riešenie 

problémov bezprostredne súvisiacich s nimi je kľúčové. 

2.3 Ontológia 

Od začiatku 90-tych rokov sa ontológie stali populárnou témou pre skúmanie v 

oblasti znalostného inţinierstva, spracovania prirodzeného jazyka a znalostnej 

reprezentácie. Úlohou ontológií je reprezentovať znalosti takým spôsobom, aby bolo 

moţné komunikovať medzi rôznymi strojmi, medzi strojmi a ľuďmi na úrovni znalostí, 

na rozdiel od súčasnosti, kedy vzájomná komunikácia prebieha na úrovni údajov. Pojem 

ontológia bol vypoţičaný z filozofie, kde je ontológia definovaná ako odvetvie 

metafyziky zaoberajúce sa identifikáciou druhov vecí (v ich najvšeobecnejšom 

ponímaní), ktoré skutočne existujú.  

2.3.1 Definícia a spojenie so émantickým webom 

Jedna z prvých definícií ontológie znie nasledovne: 

“Ontológia je explicitná  špecifikácia konceptualizácie.” [14] 

 Aby bolo moţné túto definíciu pochopiť je potrebné vysvetliť termín 

konceptualizácia. Tá môţe byť definovaná ako sémantická štruktúra, ktorá obsahuje 

implicitné znalosti z konkrétnej domény [14]. Ontológia je následne špecifikáciou tejto 

štruktúry. Konceptualizácia je nezávislá na jazyku avšak ontológia nie je. 

 Ontológia je potrebná z hľadiska účelu zdieľania znalostí a ich znovu pouţitia. 

V tomto kontexte môţe byť ontológia pouţitá na definovanie relácií medzi objektami. 

Jeden zo zásadných problémov v sémantickom webe je, ţe ten istý pojem môţe byť 

označený rôznymi kódmi. Agent v takomto prípade musí mať moţnosť rozoznať, s 

akým významom pre daný dátový zdroj sa môţe stretnúť. Pre riešenie tohto problému 

bola navrhnutá práve ontológia. Ontológia predstavuje súhrn formálne definovaných 

vzťahov medzi objektmi. V ontológii sú pouţívané tzv. odvodzovacie pravidlá. Tie 

slúţia pri odvádzaní ďalších vzťahov medzi entitami.  

 Ontológia zvyšuje funkčnosť webu tým, ţe umoţní spresniť webové 

vyhľadávanie. Vyhľadávací program sa potom môţe vďaka ontológii zamerať na tie 
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stránky, kde je hľadaný reťazec uvedený len v ţelanom význame. Toto je najpriamejšie 

vyuţitie ontológie. Existujú však aj sofistikovanejšie prístupy ako napríklad: 

- odvádzanie pravidiel ontológie 

- využívanie asociácie štruktúry vedomosti 

 Takéto pouţitie by viedlo k úplnému automatickému vyhľadávaniu všetkých 

relevantných odkazov. 

 V nasledujúcich podkapitolách budú podrobne opísané ontológie z hľadiska ich 

obsahu, pre lepšiu predstavu o dátach a ich štruktúre obsiahnutých v ontológiách. 

2.3.2 Charakteristika obsahu ontológie  

Vo všeobecnosti platí, ţe ontológia je, z hľadiska obsahu,  mnoţina konceptov 

a ich vzájomných relácií. Koncepty reflektujú objekty reálneho sveta z určitej domény, 

v ktorej je ontológia vytvorená, a prostredníctvom ich polohy v ontológii je 

špecifikovaný ich význam. V tomto ohľade ontológia môţe nadobúdať podobu od 

jednoduchých foriem akou je taxonómia cez tezaurus (slová a synonymá) aţ po 

konceptuálne modely (s komplexnejšími znalosťami). Taxonómia je ťaţiskovým 

pojmom z pohľadu tejto práce a je definovaná ako: 

 

 Klasifikácia entít vo forme hierarchie, podľa vzťahov z entít reálneho sveta. [15]  

  

Kľúčovými v tejto definícii sú dve skutočnosti: ţe taxonómia je klasifikácia, a ţe 

je to strom. Kaţdý uzol tohto stromu predstavuje entitu, ktorá zastupuje entitu reálneho 

sveta. Linky medzi uzlami reprezentujú špeciálny typ vzťahu nazývaného „is 

subclassification of“.  

Pre lepšiu predstavu uvediem príklad: Trieda osoba má pod triedy zamestnanec 

a zamestnávateľ. Nadradenou triedou triedy osoba je agent. Z príkladu vyplýva ţe 

taxonómiu moţno povaţovať strom, ktorého koreň je tvorený veľmi všeobecnou 

entitou. Táto sa postupne špecifikuje tak, ako strom prehľadávame. Tento prístup je 

veľmi vhodný na sémantickú klasifikáciu entít (pričom sémantika v tomto zmysle je len 

akýmsi významom). Taxonómia je teda sémantická hierarchia v ktorej sú informačné 

entity spojené dvoma typmi relácií: „subClassOf“ alebo „superClassOf“.  

Veľké mnoţstvo vyhľadávačov je zaloţených na kľúčových slovách. Tie však 

objekty vo veľkom počte prípadov nešpecifikujú jednoznačne. Taxonómie môţu 
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vylepšiť presnosť hľadania tým, ţe ţiadajú od uţívateľa isté dodatočné špecifikovanie 

vyhľadávaného objektu. Príkladom takéhoto prístupu je internetový obchod Amazon 

[16]. V prípade Amazonu ide stromovú štruktúru pomocou ktorej vie pouţívateľ 

špecifikovať, o ktorú oblasť sa zaujíma (napr. slovo iPod sa má vyhľadať len v sekcii 

elektronika a tým špecifikujeme, ţe chceme nájsť hudobný prehrávač a nie 

príslušenstvo k tomu prehrávaču).  

2.3.3 Formáty pre zápis ontológií 

V priebehu vývoja ontológií vznikali jazyky pre ich popis, ktoré postupne 

rozširovali moţnosti definície vzťahov a vlastností konceptov v ontológií. Na začiatku 

to boli  Resource Description Framework (RDF) a RDF Schéma (RDFS).[11] 

Štandardy boli vyvinuté World Wide Web konzorciom pre výmenu metadát a 

informácií všeobecne v roku 1999.  

 Základnou štruktúrou jazyka je trojica (s, p, o), kde s vyjadruje subjekt, p je 

predikát alebo vlastnosť a o objekt. Intuitívne jedna RDF trojica vyjadruje vzťah, ktorý 

sa dá zakresliť ako dva uzly a ohodnotená orientovaná hrana, preto sa mnoţina trojíc 

nazýva aj RDF grafom . 

 Takúto trojicu môţeme nazvať aj tvrdením. Základnými elementmi tohto 

tvrdenia sú: 

- Subjekt: z gramatického hľadiska ide o podstatné meno, ktoré je nositeľom 

akcie. Napríklad v tvrdení: „Spoločnosť vyrába batérie.― je subjektom  

spoločnosť. Subjekt v tvrdení teda hovorí, o čom bol daný výrok vynesený.    

- Predikát: je časť, ktorá modifikuje subjekt a v tvrdení hrá úlohu slovesa. 

Predikátom tvrdenia „Spoločnosť vyrába batérie.― je vyrába. Tento element 

vyjadruje reláciu medi subjektom a objektom.  

- Objekt: v tvrdeniach ide o podstatné meno, ktorému predchádza sloveso. V 

predchádzajúcom príklade je objektom ―batérie―. Z pohľadu logiky ide o 

element, na ktorý predikát referuje.   

 

 Kaţdá zloţka môţe byť popísaná ako URI (Uniform Resource Indentifier) [46]. 

Subjekty alebo objekty, pre ktoré neexistuje URI (treba mať na pamäti, ţe URI nemusí 

opisovať iba sieťový prostriedok, ale aj ľubovoľný objekt, ktorý má jednoznačnú 

identifikáciu, napr. knihu identifikovanú pomocou ISBN), môţu byť v RDF 
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reprezentované ako anonymné uzly. Anonymné uzly sú jednoznačné, a preto môţu byť 

pouţité ako subjekty či objekty viackrát a reprezentovať tak štruktúrovanú informáciu.  

 Posledným syntaktickým typom RDF sú literály. Literály obsahujú textovú 

informáciu vo forme Unicode textového reťazca, ktorá je eventuálne doplnená o 

označenie jazyka reťazca. V takom prípade hovoríme o jednoduchom literále, alebo je 

doplnený o URI dátového typu podľa špecifikácie a označujeme ho typovaný literál. 

Príklad RDF grafu je na Obr. 2. 

 

Obr. 2: RDF Graf 

 

Graf na Obr. 2 je stromom, ale nie je taxonómiou.  Samotné RDF ponúka len 

formát zápisu výrokov (subjekt-predikát-objekt), ale neposkytuje jednotné výrazové 

prostriedky pre zápis týchto výrokov. Elementy ako class, label, subClassOf alebo type 

prinieslo aţ RDFS. Napriek tomu ţe RDF je nepochybne zaujímavou technológiou, jej 

výrazové prostriedky sú príliš obmedzené, aby ním bolo moţné zachytiť všetky tvrdenia 

z reálneho sveta. Tieto a ďalšie dôvody viedli k vývoju vyšších jazykov pre popis 

ontológií. 

Jazyk OWL (angl. Web Ontology Language) [12] je značkovací jazyk navrhnutý 

ako štandard pre reprezentáciu ontológií na webe. Rozširuje slovník RDF Schéma o 

ďalšie elementy súvisiace s triedami a ich vlastnosťami. Predchodcom jazyka OWL bol 

jazyk DAML+OIL. Vytváraním tried, definovaním vzťahov medzi nimi a opisom 
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vlastností prvkov týchto tried je moţné v jazyku OWL modelovať určitý systém znalostí 

o vybranej oblasti záujmu (oproti RDF pridáva OWL viacero elementov napr. 

subClassOf ). 

Všetky tieto schopnosti však nie sú poţadované vo všetkých aplikáciách. 

Mnohokrát stačí jednoduchší jazyk, pri ktorom je zaručená jednoduchosť odvodzovania 

a kontroly syntaxe a sémantiky ontológie. 

2.3.4 Zhrnutie 

Skutočným prínosom pouţitia ontológií je moţnosť vyjadriť metadáta v  strojovo 

spracovateľnej forme a tak umoţniť ďalšie opätovné pouţitie uţ vytvorených ontológií. 

Naviac je moţné kombinovať viacero ontológií (a to aj od rôznych autorov) na lepšie 

pokrytie oblasti nášho záujmu, prípadne modifikovať alebo rozširovať ontológie, ktoré 

uţ boli vytvorené. 

Tieto všetky črty súvisia s definovaním ontológií vţdy ako súčastí väčších 

informačných štruktúr, a tak umoţňujú ich jednoduchú implementáciu do týchto 

štruktúr. V takomto kontexte je moţné ontológie povaţovať za veľmi štrukturovaný, 

interportabilný a formálne konzistentný zdroj metadát, ktoré sú najviac v strojovo 

spracovateľnej forme.        

2.4 Vizualizácia ontológií 

Ontológie, ako mnoţina konceptov a ich vzťahov v špecifickej doméne, sú 

preukázateľne uţitočné vo viacerých odvetviach ako napríklad: digitálne kniţnice, 

informačný manaţment alebo sémantický web. Ako výsledok zväčšujúceho sa počtu 

dostupných ontológií vzniká potreba na efektívne metódy ich vizualizácie. Tie sú 

nevyhnutné pri návrhu ontológií, ich správe a prehľadávaní. Cieľom tejto sekcie je 

priniesť stručný prehľad niektorých reprezentatívnych nástrojov, ktoré slúţia na 

vizualizáciu ontológií. Spolu s prehľadom spomínaných metód sa budem snaţiť 

poukázať aj na ich nedostatky, ktoré plynú z pouţitia jednotlivých prístupov a tým 

determinovať ich vhodnosť pre tú ktorú aplikáciu. 

2.4.1 Podskupiny vizualizačných metód 

Keďţe jestvuje viacero prístupov ako riešiť problém vizualizácie, na tomto mieste 

predstavím skupiny metód tak ako boli definované v [17]. Metódy boli zoskupené do 

šiestich skupín tak, aby obsahovali všetky rôzne prístupy k riešeniu tejto problematiky: 

- Odsadzovaný zoznam  



FEI  KKUI 

 30 

- Grafová a stromová reprezentácia  

- Pribliţovateľné prístupy 

- Priestor-vypĺňajúce prístupy 

Prístupy zamerané na kontext 

- 3D Informačné mapy 

  

 Je nutné podotknúť, ţe metódy zaradené do jednej zo skupín môţu mať niektoré 

prvky aj z iných skupín, a teda ich striktné zaradenie nie je moţné. Tento spôsob 

zoskupenia bol zvolený z dôvodu poukázania na rôzne výhody a nevýhody, ktoré tieto 

metódy majú. V nasledujúcom texte sa budem podrobnejšie venovať opisu týchto 

jednotlivých skupín vizualizácí. 

2.4.2 Odsadzovaný zoznam  

Táto metóda je jednoduchá a dobre pochopiteľná pre pouţívateľov. Spočíva 

v prezentovaní tried ontológie podobne ako Windows Explorer prezentuje štruktúru 

adresárov.  Protégé [18] ponúka takúto prezentáciu taxonómie načítanej ontológie.  

Triedy sú zobrazené ako uzly v odsadenom, rozbaľovateľnom strome. Potomkovia 

nadradených tried sú zobrazení pod ich rodičmi a odsadení vpravo. Inštancie a 

vlastnosti sú zobrazené v inom okne. 

Výhody 

        Hlavnou výhodou takéhoto zoznamu je jednoduchosť prezentácie ako aj 

implementácie. Zanedbateľná nie je aj beţnosť takéhoto prístupu, keďţe takáto technika 

je veľmi pouţívaná a teda pouţívateľom dôverne známa. Poskytuje jasný pohľad na 

mená tried, ich prepojenia a hierarchiu. Mená tried sú neustále viditeľné a nie iba na 

poţiadanie ako je tomu v CropCircles. Triedy je moţné naviac zbaliť a rozbaliť, čo 

zlepšuje prehľadnosť, keďţe je moţné na poţiadanie schovať alebo zobraziť ich 

priamych potomkov. Táto jednoduchosť robí nástroje tejto skupiny ľahko a dobre 

pouţiteľné.  

Nevýhody 

Zrejmou nevýhodou je neprehľadnosť pri veľkom počte tried a a vyššom počte 

úrovní vnorenia. Taktieţ oddelené zobrazovanie inštancií a vlastností nezvyšuje 

prehľadnosť tejto metódy [17]. Ďalšou nevýhodou  je reprezentácia vo forme stromu 

a nie grafu. Stromová prezentácia zachycuje dedičnosť tried ale napríklad viacnásobná 
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dedičnosť uţ nie je natoľko zrejmá. Protégé tento problém rieši umiestnením potomka 

pod všetky jeho rodičovské triedy, čo znamená  viacnásobný výskyt v hierarchii, ktorý 

môţe na pouţívateľa pôsobiť mätúco. Taktieţ stromová štruktúra neefektívne vyuţíva 

priestor na obrazovke a následne  je viditeľná iba malá časť ontológie. Tento prístup nie 

je vhodný pre úlohy spojené so štruktúrou ontológie ako je indentifikovanie hĺbky 

hierarchie a pod.  

Zhrnutie 

Napriek týmto nedostatkom ide na poli vizualizácie ontológií o základnú techniku 

a aspekt jednoduchosti v tomto ohľade zohráva veľmi dôleţitú úlohu. V kombinácii 

s inou technikou by sa nedostatky mohli eliminovať a následne by mohla byť vytvorená 

nová vizualizačná metóda.    

2.4.3 Grafová a stromová reprezentácia 

V tejto metóde sú ontológie prezentované ako mnoţina prepojených uzlov 

prezentujúcich taxonómiu pomocou prístupu zhora-nadol alebo zľava-doprava. 

Pouţívateľ môţe rozbaľovať jednotlivé vrcholy reprezentujúce triedy. 

Výhody 

Grafy sú veľmi populárnym spôsobom zobrazovania ontológií. Dôvodom je ţe 

graf je veľmi vhodnou metaforu pre ontológiu. Grafom sa dá zachytiť hierarchia ako aj 

typy  vzťahov medzi jednotlivými objektmi.  

Do tejto skupiny patrí veľmi obľúbený nástroj OntoViz [19], ktorý je vizualizačný 

plug-in pre Protégé. OntoViz generuje 2D graf a pre kaţdú z tried je schopný zobraziť 

jej vlastnosti a dedičnosť. Na Obr. 3 je zobrazený graf vytvorený programom OntoViz. 

Nevýhody 

Veľa pouţívateľov hovorí v súvislosti s týmto nástrojom o nedostatku interakcií 

a problémoch s navigáciou. Navyše veľa z nich povaţuje celkovú prezentáciu za úbohú 

a kritizuje chýbajúci vyhľadávací nástroj [20].  

Tieto techniky zápasia s efektivitou vyuţitia priestoru na obrazovke. Väčšinou 

nám je ponúknutý obraz, kde pravý horný roh (okolo koreňa) je takmer prázdny, a na 

opačnom konci je zobrazených priveľa údajov, čím sa stráca prehľadnosť. Taktieţ to 

robí zobrazovanie ontológií ťaţkopádnym a núti  k zobrazovaniu vo veľmi vysokom 

rozlíšení. Vtedy sú však detaily ontológie veľmi zle viditeľné a veľa informácii sa týmto 
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spôsobom stráca. Výsledkom je, ţe grafy o veľkosti niekoľko sto uzlov potrebujú 

niekoľko obrazoviek na ich kompletné zobrazenie.  

OntoViz ako typický predstaviteľ tejto skupiny získal veľa negatívnych hodnotení 

v [27]. Tento nástroj sa pokúšal spomenuté problémy riešiť pomocou výberu uzlov, 

ktoré budú zobrazené. Veľa uţívateľov komentovalo nedostatok interakcií programu 

s nimi a mali ťaţkosti s navigáciou. Taktieţ kritizovali aj formu prezentácie. 

Zhrnutie 

Metódy tejto skupiny sú jednoznačne orientované na štruktúru, a preto je ich 

vhodné pouţívať na riešenie problémov z tejto oblasti. 

Túto skupinu ako aj veľa ďalších je moţné rozdeliť na dvojdimenzionálne 

a trojdimenzionálne nástroje. Tieto sa líšia len z pohľadu prezentácie pouţívateľovi. 

Samotný 3D prístup voči 2D prístupu neprináša ţiadne výrazné zlepšenie a zachováva  

tak všetky výhody  ako aj nedostatky metódy. 

 

 

 

Obr. 3: Výstup z programu OntoViz. 
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2.4.4 Približovateľné prístupy  

Táto kategória obsahuje metódy, ktoré ukazujú uzly niţších úrovní vo vnútri ich 

rodičov. Uzly niţšej úrovne sú následne zobrazované s menšou veľkosťou.  

 CropCircles [21] sú príkladom takejto metódy, kde uzly sú zobrazované ako 

hierarchia sústredných kruhov. Kruhy potomkov sú umiestnené v rodičovskom kruhu. 

Pouţívateľ má moţnosť kliknúť na niektorý z kruhov.  Najväčším kruhom sa stane 

vybraný kruh a potomkovia tohto vybraného kruhu sa zobrazia v rámci kruhu, zatiaľ čo 

predkovia nie sú zobrazení.  To umoţňuje prechádzanie ontológie do hĺbky po 

jednotlivých úrovniach.  

  

 

Obr. 4: Výstup z programu Swoop. Na obrázku je zvolený uzol Habitant a opiska je viditeľná pri 

pohybe myšou nad konkrétnym uzlom. [17] 

 

Výhody 

Nástroje, ktoré umoţňujú pribliţovanie sú vhodné pre lokalizovanie špecifických 

uzlov, keďţe poskytujú dobre pochopiteľný obraz zvolenej úrovne v ontológii. 

Spoločným znakom týchto nástrojov je dobre vypĺňať plochu obrazovky a ukázať celú 



FEI  KKUI 

 34 

ontológiu naraz. Informácie však nie sú kompletné a veľa z nich je dostupných len na 

poţiadanie pouţívateľa. 

Jeden z popisovaných nástrojov tejto skupiny je Jambalaya, ktorá podľa [27] 

získala pozitívne hodnotenie od pouţívateľov. Väčšinou bola pozitívne hodnotená 

efektívnosť vyhľadávania a animácie pri zvolení uzla. 

Grokker je systém pre zobrazovanie grafických znalostných máp. Poskytuje 

grafickú reprezentáciu informácií podobnú vyhľadávaciemu nástroju. Prezentácia je vo 

forme série Vennových diagramov [22]. Podobne ako v predošlom prípade ide 

o mnoţinu kruhov a pouţívateľ môţe navigovať hierarchiu jednoduchým klikaním na 

jednotlivé kruhy. Tie reprezentujú zhluky a podzhluky. Vyplnené kruhy indikujú 

prítomnosť ďalších úrovní, v opačnom prípade, ak je kruh prázdny, znamenajú najniţšiu 

úroveň.     

Nevýhody 

Pouţívatelia majú často problém vytvoriť si vlastný mentálny model ontológie, 

keďţe si musia pamätať predošlé uzly, ktoré uţ nie sú zobrazené.  Tento problém sa 

stáva viac akútny s rastúcou veľkosťou ontológie. Vizuálizácia CropCircles v programe 

Swoop je na Obr. 4. 

U nástroja Jambalaya [27] sa objavila aj poţiadavka na zrýchlenie animácie. 

Ţiaden z pouţívateľov nepouţíval dobrovoľne moţnosť zobrazovania liniek medzi 

triedami a v prípade ich zobrazenia si všetci všimli neprehľadnosť výslednej 

vizualizácie. Podobné nedostatky má aj Grokker. Pri tomto nástroji boli tieţ 

komentované ťaţkosti s identifikovaním aktuálneho uzla, na ktorom prebehlo 

priblíţenie. Taktieţ nebolo moţné určiť  či tento bol uzol uţ predtým navštívený. 

Zhrnutie 

Táto podskupina je vo všeobecnosti vhodná na prehliadanie ontológie za účelom 

nájdenia konkrétneho objektu. Avšak tieto nástroje neposkytujú zrozumiteľný pohľad 

na štruktúru ontológie. Pouţívatelia si tak nedokáţu vytvoriť vlastný mentálny model 

prezeranej hierarchie. Z tohto pohľadu by tieto metódy mohli byť vylepšené o isté 

„vodítka―, ktoré by napomohli orientácii v štruktúre t.j. poskytovali by informácie 

o tom,  ktoré uzly uţ boli navštívené, a aká je aktuálna úroveň v hierarchii. 
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2.4.5 Priestor-vypĺňajúce prístupy  

Techniky vypĺňania priestoru sú zamerané na čo najlepšie vyuţitie priestoru na 

obrazovke. Najčastejšie je riešením delenie priestoru dostupného pre uzol. Priestor sa 

delí medzi jeho potomkov. Takto je dosiahnuté úplné vyuţitie dostupného priestoru, 

keďţe celková dostupná plocha sa rozdelí ekvivalentne medzi uzly prvej úrovne. 

Analogicky sa priestor kaţdého z nich delí medzi potomkov. Cieľom je zobrazenie čo 

najväčšieho počtu údajov v jednom momente na zobrazovacej ploche.  

TreeMaps je technika vypĺňania dvoj dimenzionálneho priestoru. Priestor sa delí 

do obdĺţnikov, ktoré sa následne ďalej delia v závislosti od počtu potomkov. Bol 

aplikovaný v projekte Gene Ontology Consorcium [23], kde je pouţitý na zobrazovanie 

informácií o génoch prostredníctvom prideľovania menoviek, veľkostí a farby rôznym 

génom. 

 

Obr. 5: TreeMaps vizualizačný nástroj. 

 

Trojdimenzionálnym  priestor-vyplňujúcim nástrojom je BeamTrees. Tento 

systém je veľmi podobný predošlému zmieňovanému TreeMaps. Rozdielom je, ţe 

BeamTrees vypĺňajú trojrozmerný priestor namiesto dvojrozmerného, s ktorým pracujú 

TreeMaps. Prekrývajúce sa objekty slúţia na zobrazenie hierarchie. Zatiaľ čo 

pouţívateľ ich môţe otáčať, zväčšovať, meniť proporčne veľkosť zobrazovaných 

objektov, atď.  

Výhody 

Techniky patriace do tejto skupiny sú vhodné na vizualizovanie stromových 

štruktúr. Ich dôleţitou výhodou je označovanie vlastností na úrovni inštancií. Je moţné 
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povedať ţe sú vhodné hlavne vtedy, ak sa chceme sústrediť na inštancie resp. listové 

uzly v strome, ale nechceme sa sústrediť na topológiu v strome. 

Nevýhody 

Dva hlavné problémy Treemap boli rozpoznané v [28]. Prvým je, ţe výstup vedie 

často k štvorcom s veľkým pomerom strán a druhým je, ţe neostáva dostatok priestoru 

pre interné uzly stromu. To spôsobuje problém najmä v prípade veľkých a širokých 

hierarchií. Veľmi významnou nevýhodou je, ţe práca s týmto nástrojom vyţaduje 

tréning, pretoţe výstup je ťaţko zrozumiteľný. Taktieţ bolo navrhnuté, aby praktickosť  

mohla byť vylepšená integrovaným prehľadávaním zaloţeným na reťazcoch, 

zvýrazňovaním nájdených výsledkov ako aj funkciou zobrazenia podrobností. 

Zhrnutie 

Z [29] vyplýva, ţe výrazne lepšie výsledky ako Treemap podávajú CropCircles. 

Vylepšenie spočíva hlavne v lepšej orientácii v ontológii. Vo všeobecnosti je moţné 

povedať, ţe tieto techniky sú viac vhodné pre úlohy zahŕňajúce prehľad oblastí 

ontológie. Nie sú však vhodné pre úlohy spojené so štruktúrou. 

2.4.6 Prístupy zamerané na kontext   

Nástroje tejto skupiny sú zaloţené na kombinovanej prezentácii zaostrovania 

a kontextu. Spravidla je jeden uzol v centre a ostatné uzly sú rozmiestnené naokolo.  

2D hyperbolic tree je zaloţený na hyperbolickej transformácii. Koreň stromu je 

na začiatku uloţený do stredu. Okolo stredu sú rozmiestení jeho priami potomkovia. Pri 

zmene uzlu sa obrázok preskupí okolo novo zvoleného centra. 

Do tej istej skupiny nástrojov patrí  3D Hyperbolic Tree, ktorý bol pôvodne 

navrhnutý ako vizualizácia internetových stránok. Je moţné ho taktieţ pouţiť na 

prehliadanie súborovej štruktúry. Graf je v tomto nástroji prezentovaný ako stromová 

štruktúra umiestnená v hyperbolickom trojrozmernom priestore. Táto forma poskytuje 

vysokú hustotu poskytovaných informácií. Výsledok je zobrazený na Obr. 6, uzly sú 

umiestnené na plochu gule.  

Výhody 

Výhodou je moţnosť vidieť celý strom v jednom okamihu i keď informácie nie sú 

úplne o všetkých uzloch stromu. Od stredu stromu sa vzdialenosť medzi uzlami zniţuje, 

čo je výsledkom hyperbolickej transformácie [24].  
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Obr. 6: Hyperbolic Tree 

 

Tieto techniky majú viacero výhod. Kaţdý z uzlov môţe byť ľahko presunutý smerom 

k centru s cieľom zobraziť o ňom viacero detailov a taktieţ podporuje kontext objektov, 

na ktoré je pouţívateľ zameraný. Na druhej strane nastáva sústavné presúvanie uzlov 

grafu čo môţe pôsobiť mätúco. 

 3D Hyperbolic Browser dokáţe zobraziť naraz viac ako 20 000 uzlov a je 

veľmi efektívny v prezentácii [30]. Je teda veľmi efektívny pri zobrazovaní rozsiahlych 

grafov na malej ploche. Dôleţité štruktúry sú ľahko rozoznateľné.  

Nevýhody 

Za nedostatok je povaţovaná neschopnosť zobraziť hierarchiu v jej celku. Taktieţ 

nie je moţné vidieť typ relácie medzi objektmi bez toho, aby bola zobrazená jej 

menovka. Najvýraznejším nedostatkom je ustavičné prekresľovanie grafu, čo sťaţuje 

pouţívateľom vytváranie ich mentálneho modelu. Nedostatok ustavičného 

prekresľovania grafu je o to dôleţitejší, ţe metódy tejto skupiny sú vhodné hlavne na 

vytvárania mentálneho modelu ontológie pouţívateľa.  
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Zhrnutie 

Pouţívateľovi tento prístup uľahčuje navigáciu, pretoţe poskytuje lepšiu predstavu 

o tom, ako sú jednotlivé uzly prepojené. Pri vysokom počte entít v ontológii nastáva 

problém s rozlíšením, kedy je príliš veľa informácií zobrazených v jednom momente na 

obrazovke. Taktieţ pri komplikovaných štruktúrach môţu nastať ťaţkosti s navigáciou. 

Vo všeobecnosti je táto metóda vhodná na evaluáciu. 

Nástroje tejto skupiny sa zdajú byť vhodné pre poskytovanie globálneho prehľadu 

o ontológii, keďţe zobrazujú mnoţstvo objektov súčasne. Metódy umoţňujú zamerať 

pozornosť na niektorý z objektov a taktieţ vidieť ich vzťahy k iným objektom ako aj 

samotné relevantné objekty. Za nedostatok je povaţovaná neschopnosť zobraziť 

hierarchiu v jej celku. Taktieţ nie je moţné vidieť či typ relácie medzi objektmi bez 

toho aby bola zobrazená jej menovka. Najvýraznejším nedostatkom je ustavičné 

prekresľovanie grafu, čo sťaţuje pouţívateľom vytváranie ich mentálneho modelu. 

Nedostatok ustavičného prekresľovania grafu je o to dôleţitejší, ţe metódy tejto skupiny 

sú vhodné hlavne na vytvárania mentálneho modelu ontológie pouţívateľa. 

2.4.7 3D informačné mapy 

Veľmi beţnou metaforou, pouţívanou vo vizualizačných nástrojoch je troj -

dimenzionálna geografická mapa. Ontológie sú umiestnené na mape, a tak je 

definovaný ich kontext a následne aj ich obsah ako aj vzťah k iným dokumentom na 

mape resp. k doméne. Mapou reprezentuje priestor, ktorý je pouţívateľovi známy  

a zachytáva jednu alebo viacero domén. Dokument je následne umiestnený na mapu na 

základe vzťahu k prvkom mapy. Do tejto kategórie spadajú dva systémy, ktoré sú 

vzájomne len veľmi málo odlišné.  

 Prvým je File System Navigator (FSN) [25], ktorý bol vytvorený za účelom 

prehliadania súborov v UNIXE. Výška uzla je determinovaná počtom súborov (v 

prípade ontológií ide o počet inštancií). Pri pohľade zhora tvoria uzly 2D strom, ktorý 

predstavuje hierarchiu uzlov. Po kliknutí myšou je moţné vidieť detaily zvolenej 

oblasti.  
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Obr. 7: Harmony Information Lanscapes 

   

Harmony Information Landscape [26] je druhým nástrojom zo skupiny, ktorý 

pouţíva metaforu mapy. Tento systém bol povodne vyvinutý pre hypertextové 

dokumenty. Uzly sú reprezentované ako 3D objekty umiestnené na ploche. Vo farbe 

a veľkosti týchto objektov sú zakódované atribúty dokumentu.  

Výhody 

FSN odvolávajúc sa na [32] mapovanie vlastností ako je napríklad typ a veľkosť 

do výstupu, značne zlepšuje navigáciu. Je to podporené tým, ţe kaţdý objekt je graficky 

odlišný a následne môţe byť pouţívateľom ľahko rozpoznaný, napr. veľké objekty 

(objekty s vysokým počtom podtried) sú znázornené ako orientačné body na mape a tak 

vie pouţívateľ v kaţdom okamihu, na akú časť ontológie sa práve pozerá. Vďaka 3D 

perspektíve je pouţívateľov pohľad sústredený na zvolený objekt a jemu relevantné 

objekty. Všetky ostatné menšie objekty sú umiestnené smerom k horizontu. 
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Nevýhody 

V Harmony Information Landscape [31] bol vyzdvihnutý nedostatok vedúci 

k nemoţnosti zobrazovania celého stromu súčasne. Informačné mapy sa taktieţ 

potykajú s prípadmi, keď jeden uzol má priveľa potomkov  resp. objekt z ontológie má 

priveľa podradených objektov. To vedie k vytváraniu rozsiahleho výstupu, ktorý 

nemôţe byť vykreslený naraz, a teda je nemoţné získať kompletnú predstavu 

o štruktúre.  

Zhrnutie 

Nie je veľmi zrejmé, či je skupina 3D informačných máp vhodná na vizualizáciu 

ontológií. Táto obava pramení z faktu, ţe dané metódy sa v praxi vyuţívajú iba veľmi 

zriedka, a teda nebolo ani vykonané ich podrobnejšie porovnanie s nástrojmi iných 

skupín. V kaţdom prípade sú asi najpravdepodobnejšou aplikáciou úlohy, pri ktorých sa 

pouţívatelia sústredia na hierarchiu. 

2.4.8 Zhrnutie 

Všetky vyššie uvedené techniky sa pokúšajú o zobrazenie ontológie v celej jej 

komplexite, so všetkými informáciami, ktoré obsahuje. Táto črta vizualizačných techník 

podľa nás zapríčiňuje väčšinu negatívnych komentárov pouţívateľov. Informácie 

obsiahnuté v ontológiách sú príliš rozsiahle a to hlavne preto, aby mohli byť strojovo 

spracovateľné. Charakteristikou týchto dát je ich rozličná významnosť a to platí 

obzvlášť pre proces hodnotenia ontológie človekom. 

Tieto dôvody nás motivovali pre vytvorenie postupu, ktorý by umoţňoval 

filtrovanie informácií sústrediac sa na koncepty ontológie s vysokou informačnou 

hodnotou pre človeka a upravenie ich prezentácie s ohľadom na zrozumiteľnosť 

a rýchlu orientáciu.   

2.5 Evaluácia ontológií 

 Tak ako rastie počet dostupných ontológií na internete, rastie aj potreba ich 

evaluácie. Evaluácia ontológií je proces, v ktorom sa rozhoduje, či a do akej miery 

ontológie vyhovujú vopred určenému kritériu [33]. Veľmi často ide o určenie domény 

(oblasti), do ktorej ontológia logicky patrí, pričom môţe byť doména pokrytá 

ontológiou v rôznom rozsahu a s rôznou úrovňou granularity. Fáza porozumenia 

ontológie je kľúčová v prípade, ţe chceme ontológiu pouţiť. Potreba evaluácie sa stáva 

ešte viac naliehavou s rastúcim počtom ontológií. Mnoţstvo ontológií bolo vyvinutých 
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a tieto sú voľne dostupné a následne môţu byť pouţité v aplikácii. Bez moţnosti 

evaluácie nie je triviálne rozhodnúť sa pre tú-ktorú ontológiu. Vyţaduje to podrobné 

prehliadanie ontológií a hľadanie termínov, ktoré sú pouţívateľovi známe. Na základe 

tých potom môţe byť pribliţne klasifikovaná do niektorej z oblastí záujmu.  

 Evaluácia ontológií je teda dôleţitým problémom, ktorý musí byť vyriešený 

s cieľom rozšírenia pouţiteľnosti ontológií. Pouţívatelia, ktorí  majú k dispozícii 

ponuku ontológií, musia byť schopní  rozhodnúť sa pre niektorú podmnoţinu týchto 

dokumentov, ktoré najlepšie vyhovujú ich poţiadavkám. Ďalšou aplikáciou evaluácie 

ontológií je hodnotenie výsledkov v procese vývoja ontológie. Taktieţ automatické 

a semi-automatické techniky učenia z ontológií vyţadujú presné metódy na evaluáciu. 

2.5.1 Klasifikácia metód na evaluáciu ontológií 

Jestvuje viacero techník, ktoré slúţia na evaluáciu ontológií. Voľba tej ktorej 

techniky závisí do značnej miery na type úlohy a na tom, aká ontológia má byť 

evaluovaná. Keďţe ontológia je pomerne komplexný systém, je lepšie sústrediť sa na 

isté aspekty ontológie radšej neţ evaluovať ontológiu ako celok. Vo všeobecnosti je 

moţné rozdeliť evaluačné metódy do týchto skupín: 

- zaloţené na porovnávaním so „zlatým štandardom― 

- techniky pouţívajúce ontológie v aplikácii a hodnotiace výsledky 

- techniky zahŕňajúce porovnávanie s dátovým zdrojom 

- evaluácia vykonávaná ľuďmi 

Alternatívou k tomuto rozdeleniu sú kategórie podľa úrovne evaluácie tak ako to 

bolo definované v [33]. Z tohto pohľadu rozlišujeme niekoľko vrstiev: 

- Lexikálno-dátova úroveň - nástroje evaluácie sa sústredia na koncepty, 

inštancie a fakty z konkrétnej ontológie. Na tejto úrovni evaluácia zahŕňa 

porovnávanie s rôznymi zdrojmi údajov.     

- Hierarchicko-taxonomická úroveň je zameraná na štruktúru prepojení 

objektov radšej neţ na samotné objekty. Objekty sú v tomto prípade 

vedľajšie.   

- Ďalšie sémantické relácie zahŕňajú všetky druhy sémantických relácií. 

Veľmi často sú v tomto prístupe zahrnuté výpočty presnosti a návratnosti.  

- Kontextualno-aplikačná úroveň: ontológie typicky neexistujú izolovane , 

ale sú súčasťou väčšieho informačného ekosystému. Vtedy je moţné 
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hodnotiť ontológie na základe dokumentov, ktoré tvoria ich najbliţších 

susedov.  

- Syntaktická úroveň: je zameraná na ontológie, ktoré boli vytvorené 

manuálne. Tieto ontológie sú napísané v niektorom z jazykov a teda 

spĺňajú ich poţiadavky ,čo je následne vyuţiteľné pri ich hodnotení. 

- Štruktúra, architektúra a návrh: ak poţadujeme aby ontológia spĺňala isté 

preddefinované kritéria. Táto vrstva je väčšinou spracovávaná manuálne. 

 V nasledujúcom texte sú uvedené tieto úrovne podrobnejšie. Nasledujúca 

tabuľka  ukazuje, ktoré skupiny evaluácií sa pouţívajú pri evaluácii  konkrétnych 

úrovní. 

Tab. 1 Prehľad prístupov k evaluácii. 

 Prístup k evaluácii 

Úroveň Zlatý 

štandard 

Aplikačné 

zloţené 

Dátové  

porovnávanie 

Vykonávaná 

ľuďmi 

Lexikálno-dátova x x x x 

Hierarchicko-taxonomická x x x x 

Ďalšie sémantické relácie x x x x 

Kontextuálno-aplikačná   x  x 

Syntaktická x   x 

Štruktúra, architektúra a návrh    x 

 

2.5.2 Lexikálno-dátová úroveň 

 Príkladom techniky patriacej do tejto skupiny je prístup popísaný v [34]. 

Podobnosť dvoch reťazcov je meraná tak, aby výsledkom bolo skóre v intervale [0,1]. 

Porovnávanie medzi dvoma mnoţinami reťazcov je potom vykonávané v dvoch 

krokoch: 

1.) Porovnanie kaţdého reťazca z prvej mnoţiny s kaţdým z druhej a nájdenie 

najväčšej korelácie, 

2.) Spriemerovanie týchto hodnôt. 

  V podstate ide o porovnávanie mien konceptov v ontológii so „zlatým 

štandardom― t.j. skupinou reťazcov, ktoré sú povaţované za dobrú reprezentáciu 



FEI  KKUI 

 43 

konceptov z danej domény.  Zlatým štandardom môţe byť ďalšia ontológia alebo 

reťazce vygenerované z textových dokumentov prípadne definované expertmi 

z konkrétnej oblasti. 

 Lexikálny obsah ontológie môţe byť taktieţ získaný pomocou hodnôt presnosti 

a návratnosti tak ako sú definované vo vyhľadávaní informácií (information retrieval) 

[36]. V tomto kontexte je presnosť definovaná ako pomer počtu reťazcov z ontológie, 

ktoré sa nachádzajú v zlatom štandarde ku počtu slov v ontológii. Následne návratnosť 

je hodnota pomeru počtu reťazcov, ktoré sa vyskytujú v zlatom štandarde tak ako aj 

v ontológii ku celkovému počtu reťazcov zlatom štandarde. Pre zvýšenie presnosti 

výsledkov takéhoto prístupu je moţné pouţiť WorldNet [36]. Takto bude moţné do 

celkového prehľadávania zahrnúť synonymá a následne tým zlepšiť kvalitu výsledkov.  

 V [37] bola navrhnutá metóda, ktorá pouţíva techniky spracovania prirodzeného 

jazyka za účelom nájdenia termínov, ktoré by boli pre konkrétnu doménu špecifické. 

Následne sa pokúša pouţitím WordNet nájsť definície týchto fráz a výrazov. Takto 

vygenerované slovníky môţu byť evaluované expertmi z oblasti, ktorí nemusia poznať 

technológiu ontológií, keďţe sa s ňou priamo nestretávajú. 

2.5.3   Evaluácia hierarchií a iných taxonomických vzťahov 

 Tak ako je moţné separátne analyzovať objekty, ako to bolo popísané 

v predošlej podkapitole, je moţné oddelene analyzovať aj štruktúru prepojení týchto 

objektov. Princípom evaluácie je zniţovanie hustoty informácií s cieľom zníţiť 

zaťaţenie pouţívateľa. Zameranie sa len na jednu z charakteristík ontológií je logickým 

dôsledkom tohto faktu. Teda evaluácia hierarchií sa nezaoberá samotnými konceptmi 

ontológie, ale rieši ich prepojenia. V článku [38] je prezentovaný prístup, ktorý 

preveruje mieru podobnosti štruktúr ontológie a štruktúr iných ontológií v korpuse.  

Táto metóda pouţíva taktieţ porovnávanie so zlatým štandardom ako v predošlej sekcii. 

Namiesto porovnávania reťazcov však tentoraz porovnávame časti štruktúry. 

 Odlišným prístupom je metóda popísaná v [39], ktorá berie do úvahy niekoľko 

parametrov. Tie umoţňujú lepšie porozumenie povahe vzťahov medzi konceptmi. 

Nevýhodou však je, ţe prístup vyţaduje interakcie s expertom. Expert musí byť 

schopný anotovať koncepty ontológie s v hodnými meta-tágmi. 
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2.5.4 Evaluácia na úrovni kontextu 

 Ontológie sú zdroje znalostí, ktoré neexistujú samostatne. Veľmi často sú 

vzájomne prepojené, aj keď kaţdá z nich pokrýva iba časť domény. Tieto prepojenia 

umoţňujú spojiť tieto ontologické modely. Účelom takéhoto spojenia je formálny a 

konzistentný opis domény.  Existuje viacero spôsobov ako môţu byť relevantné 

ontológie pouţité na evaluáciu.  

 Sémantický webový vyhľadávač Swoogle [40] vyuţíva referencie medzi 

dokumentmi, aby vypočítal skóre konkrétnej ontológie. Spôsob výpočtu je podobný ako 

PageRank  algoritmus, ktorý vyuţíva pri svojej práci Google. Pritom nie kaţdá linka 

dokumentu má rovnakú váhu, napr. ak jedna ontológia obsahuje podtriedu (subClass) 

objektu z inej ontológie. Takýto typ relácie má vyššiu hodnotu neţ povedzme vzťah 

domain-range.  

 Ďalšou moţnosťou je vytvorenie kontextu pre evaluáciu za pomoci expertov. 

Napríklad v [40] je navrhnuté, aby ontológia bola obohacovaná informáciami 

o princípoch pouţitých pri jej vývoji, ako je pouţívaná (v akých typoch aplikácií) alebo 

hodnoteniami od pouţívateľov. Potom za podpory nejakého vhodného vyhľadávacieho 

nástroja, by bolo moţné vyhľadávať v týchto metadátach. Vyhľadávač by tak pomohol 

pouţívateľovi  rozhodnúť sa, ktorá z ontológií je pre neho najvhodnejšia, prípadne ktorá 

podmnoţina ontológií najlepšie pokrýva daný problém. 

2.5.5 Evaluácia založená na aplikáciách 

 Ontológie nie sú určené na priame interakcie s pouţívateľmi, keďţe nie sú vo 

formáte, ktorý by bol ľuďmi dobre čitateľný. Z tohto dôvodu sú ontológie primárne 

vhodné na pouţitie v aplikáciách ako doplnkový zdroj informácií. Výsledky týchto 

aplikácií sú v tomto priblíţení do značnej miery ovplyvnené kvalitou pouţitých 

ontológií. V našom prípade sa skôr pokúšame hodnotiť do akej miery je ontológia 

vhodná pre problém, ktorý chceme riešiť. Táto metóda predpokladá pouţitie ontológie 

v aplikácii a následné hodnotenie výsledkov z aplikácie. Na základe týchto výsledkov je 

moţné určiť do akej miery je vhodná ontológia pre pouţitý problém. Túto myšlienku 

podporuje fakt, ţe výsledky aplikácií sú väčšinou jasné a dobre zrozumiteľné, a teda je 

jednoduchšie ich ohodnotiť. 

 Napríklad [42] opisuje prístup ako môţe byť ontológia pouţitá (spolu s jej 

reláciami) na výpočet blízkosti dvoch konceptov. Táto technika je zaloţená na 
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rozpoznávaní prirodzeného jazyka, kedy sa získaný výsledok porovnáva so zlatým 

štandardom, ktorý poskytol expert.  

 Táto technika má viacero nevýhod: 

- sme schopní vidieť ontológiu len z jedného uhla pohľadu (t.j. typ aplikácie 

a spôsob pouţitia je statický). Nejestvuje spôsob ako tieto výsledky 

zovšeobecniť. 

- ontológia môţe mať v aplikácií iba malú úlohu a teda jej vhodnosť resp. 

nevhodnosť sa na výstupe prejaví iba veľmi málo. 

- porovnávanie viacerých ontológií môţe byť spravené iba ak boli pouţité 

v jednej aplikácii. 

2.5.6 Evaluácia založená na dátovom porovnávaní 

 Doménová ontológia môţe byť porovnávaná s existujúcimi dátami, ktoré mohli 

byť vopred vytvorené z kolekcie textových dokumentov. Je dôleţité, aby tieto textové 

dokumenty boli z rovnakej domény ako testovaná ontológia. 

 V článku [43] je navrhnutá metóda pre zaradzovanie ontológie do niektorej z 

domén. Algoritmus v prvom kroku analyzuje obsah ontológie a zisťuje informácie o 

konceptoch a inštanciách. Tieto sú potom pouţité ako vstup do klasifikačného modelu. 

 V prípade rozsiahlych ontológií (ako je napríklad Cyc [44]) je moţné ontológiu 

pouţiť ako zdroj faktov o svete a evaluácia potom spočíva v odvodení rovnakých faktov 

z evaluovanej ontológie.  

2.5.7 Evaluácia ontológií - zhrnutie 

Evaluácia ontológií ostáva čiastočne vyriešeným problémom. Jeho vyriešenie je 

však kľúčové pre ďalší rozvoj technológií, ktoré sú s ontológiami úzko späté. 

Neexistuje jediný preferovaný alebo ideálny prístup k evaluácií ontológií. Kaţdé 

z prezentovaných riešení je vhodné pre určité typy problémov.  

Hlavným problémom evaluácie ontológií je, ţe táto oblasť zatiaľ nebola 

dostatočne preskúmaná, a preto existuje len veľmi málo nástrojov riešiacich tento 

problém. Našim cieľom je poskytovanie podpory pre evaluáciu ontológií vo forme 

dobre pochopiteľnej, jednoduchej prezentácie obsahu ontológií v kolaborácii 

s interpretáciou tohto obsahu.  
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3 Opis riešenia 

Bolo dokázané, ţe ontológie a ich aplikácie majú význam v rôznych oblastiach 

správy a manipulácie dát. Sú obzvlášť významné pri rozširovaní sémantického webu 

a vývoji aplikácií pre sémantický web. Mnoţstvo ontológií bolo vyvinutých hlavne 

v akademickom sektore. Tieto predstavujú bázu formálne popísaných znalostí, ktoré sú  

navyše v počítačom spracovateľnej forme. Ontológie však nie je moţné vnímať ako 

izolované dokumenty, ale ako súčasti, ktoré spoločne vytvárajú väčší informačný 

ekosystém. Tento pohľad vyţaduje odlišný prístup k správe týchto dokumentov, aby 

bolo moţné plnohodnotne vyuţiť ich potenciál.  

Spomedzi najviac vyčítaných problémov boli identifikované tri [47], ktoré majú 

najvyšší podiel na nespokojnosti beţných pouţívateľov: 

 Existujúce techniky sú príliš komplexné a nevystihujú pouţívateľove 

očakávania. 

 Komplexné grafy a stromy začínajúce na abstraktnej úrovni sú vo 

všeobecnosti povaţované za nevhodnú reprezentáciu z hľadiska rýchleho 

ohodnotenia ontológie. 

 Beţní pouţívatelia mali počas vykonaných štúdií väčšie ťaţkosti priradiť 

ontológii jej doménu v porovnaní s expertmi. 

Na základe spomínaných nedostatkov je moţné určiť na ktoré aspekty je nutné sa 

sústrediť pri vývoji novej evaluačnej/vizualizačnej techniky: 

 Sústredenie pozornosti na bežných používateľov. S cieľom podporiť 

rastúcu popularitu ontológií je potrebné zamerať sa na potreby beţných 

pouţívateľov, a tak rozšíriť existujúcu (takmer výhradne) expertnú 

skupinu. 

 Zameranie sa na znovu použitie ontológií. I keď väčšina ontológií je 

tvorená s ohľadom na konkrétny typ úlohy alebo na pouţitie vo špecifickej 

aplikácii, ich hlavnou devízou je moţnosť opätovného pouţitia. Hlavnou 

paradigmou pri tvorbe novej ontológie je recyklácia takého mnoţstva dát, 

ako je to len moţné. Pre aplikovanie tohto princípu je však nutné mať 

k dispozícii nástroj, ktorý efektívne spravuje a vyhľadáva informácie 

v ontológiách.      
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Predovšetkým tieto dva body sú základnými premisami pri návrhu našej techniky 

vizualizácie a evaluácie ontológií.   

3.1 Kľúčové princípy v skratke 

V tejto časti načrtnem v niekoľkých krokoch nami navrhnutý postup, opisujúci ako 

celý proces vizualizácie prebieha. Načrtnutá metodológia môţe byť aplikovaná na 

ľubovoľnú otntológiu: 

1. Vektorový opis domény Vektorový opis je základným krokom, na ktorom sú 

všetky nasledujúce kroky závislé. Cieľom vektorového opisu je sumarizovať 

informácie o opisovanej doméne a následne ich uloţiť do komprimovanej 

podoby vo forme vektora zváţených termínov usporiadaných podľa dôleţitosti 

vzhľadom k opisovanej doméne. Doména je reprezentovaná jedným vektorom, 

s ktorým je moţné porovnať ontológiu a vyhodnotiť mieru zhody s vektorom 

a tak aj doménou. 

2. Identifikácia kľúčových konceptov v ontológii. Z dôvodu filtrovania 

konceptov obsiahnutých v ontológií je potrebné mať techniku, ktorá dokáţe 

rozhodnúť o význame jednotlivých konceptov. Za týmto účelom bola 

aplikovaná metóda kľúčových konceptov [48] vyvinutá na Knowledge Media 

Institute. Najvýznamnejšie koncepty ontológie vystupujú ako reprezentanti 

všetkých konceptov ontológie a zniţujú tak informačnú záťaţ na pouţívateľa.  

3. Vektorový opis kľúčových konceptov. Tento vektorový opis je budovaný pre 

kaţdý z kľúčových konceptov ontológie a vytvára kontext tak, ţe zahŕňa 

susedov kľúčového konceptu z ontológie. Z predchádzajúceho bodu vyplýva, 

ţe ontológia obsahuje viacero kľúčových konceptov, a tak aj viacero opisných 

vektorov kľúčových konceptov je generovaných, ktoré spoločne tvoria opis 

ontológie.  

4. Meranie podobnosti. Predchádzajúce tri kroky slúţia ako predpríprava na 

proces porovnávania. Kaţdý vektor kľúčového konceptu je porovnávaný 

s vektorom kaţdej domény a miera zhody určuje stupeň príslušnosti kľúčového 

konceptu k doméne. Najvyššia zhoda určuje príslušnosť kľúčového konceptu 

k doméne.    

5. Zobrazovanie v kontexte Napriek tomu, ţe kľúčové koncepty môţu byť 

povaţované za dobrú aproximáciu ontológie, ich samostatná prezentácia nie je 
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dostatočná na pochopenie ich kontextu. Pre zobrazenie kontextu môţeme 

pouţiť metaforu geografickej mapy, kedy okolie kľúčového konceptu pomáha 

špecifikovať jeho význam. 

6. Navigácia v ontológii V predošlom texte bolo naznačené, ţe informácie 

podávané by mali byť redukované a prezentované ich postupným 

odhaľovaním. Je taktieţ dôleţité rozlišovať, aký je cieľ jednotlivých krokov: 

(i)evaluácia kedy je vhodné zobrazovať iba všeobecné črty, (ii)vizualizácia 

počas ktorej je moţne prehliadať koncepty a mať prístup k ich atribútom.   

V nasledujúcich kapitolách opíšem jednotlivé kroky detailnejšie a tým uvediem 

kompletný opis systému vizualizácie ontológií za pouţitia kontextu. 

3.2 Vektorový opis domény 

Pojem doména označuje oblasť znalostí reprezentovanú entitami, ich vzťahmi, 

atribútmi, ich hodnotami a pravidlami, ktoré asociujú elementy na vyššej úrovni 

všeobecnosti. Ide teda o mnoţinu objektov a vzťahov medzi týmito objektmi ohraničenú 

oblasťami na najvyššej taxonomickej úrovni. Z definície vyplýva ţe doménu definujú 

jej elementy, t.j. objekty a vzťahy. Aby sme tieto elementy vedeli transformovať do 

strojovo ľahko spracovateľnej formy (vektora), potrebujeme v prvom kroku získať 

údaje o opisovanej doméne. Ako bolo uvedené v kapitole 2.3, formálne konzistentným 

zdrojom informácií o doméne je ontológia, a preto boli doménovo-orientované 

ontológie zvolené ako zdroj pre získavanie vektorových opisov domén.     

Objekt v ontológií je omnoho viac neţ iba menovka, ktorou je reprezentovaný  v 

prirodzenom jazyku. Koncept v ontológií je súčasťou prostredia, v ktorom jeho 

najbliţšie okolie definuje jeho význam prostredníctvom vzťahov s okolitými konceptmi, 

a tak vytvárajú formálne správny, jednoznačný opis konceptu.  

Mnoţstvo existujúcich techník zobrazuje obsah ontológie ako  komplikovaný graf, 

ktorý je neprehľadný a nevhodný pre beţného pouţívateľa. Preto prichádzame 

s riešením, kedy údaje o konceptoch v ontológii sú komprimované vo forme opisného 

vektora. 

Podobný princíp bol uţ pouţitý na opis textového dokumentu prostredníctvom 

vektora termínov, ktoré tento vektor obsahoval [50].  

 (1) 
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Rovnica (1) definuje vektor, kde  je váha konceptu  vzhľadom na doménu 

. Súčasne je definovaných niekoľko vektorov čo vyjadruje index i, z ktorých kaţdý 

slúţi ako „zlatý štandard ― domény. Index k vyjadruje poradie termínu tik v doméne . 

Aplikovaním takéhoto vektorového modelu a nahradením dokumentu za doménu, 

získame vektorový opis obsahujúci termíny z opisovanej domény. Takýto opis domény 

môţe byť pouţitý ako štandard, oproti ktorému môţe byť ontológia porovnaná, a na 

základe takéhoto porovnania vyhodnotená miera zhody ontológie a domény.  

Veľmi podobný prístup je pouţívaný pri hodnotení ontológie pomocou zlatého 

štandardu. Za zlatý štandard je povaţovaná predtým manuálne ohodnotená ontológia. 

Keďţe vieme do akej domény patrí zlatá ontológia môţeme ľahko kvantifikovať mieru 

zhody s evaluovanou ontológiou, a tak určiť mieru príslušnosti k doméne. Tento prístup 

je bliţšie opísaný v kapitole 2.5.2.. Na rozdiel od tradičnej (manuálnej) tvorby zlatého 

štandardu, náš je tvorený automaticky analyzovaním obsahu relevantných ontológií.  

Vytvorením vektorového opisu domény, ktorý pozostáva z termínov, ktoré patria 

do domény s rozdielnymi mierami príslušnosti (reprezentovanými váhami) získavame 

zhrnutie domény vybudované na základe explicitných informácií, ktoré sú zachytené 

v ontológiách.  

Vektorová reprezentácia má okrem presnosti aj ďalšiu výhodu oproti ontológiám, 

ktoré sú príliš komplexné, čo robí ich porovnávanie výpočtovo náročné. Techniky na 

porovnávanie vektorov sú dobre známe a ich implementácia je zahrnutá vo všetkých 

vyšších programovacích jazykoch.     

Vektorový opis pre doménu slúţi ako referenčná entita, voči ktorej bude prebiehať 

porovnávanie s ontológiou. Tento vektorový opis je budovaný nad všetkými 

relevantnými ontológiami k opisovanej doméne. V súčasnosti existujú nástroje 

umoţňujúce nájsť ontológie na základe kľúčových slov, t.j. pre kľúčové slovo 

charakterizujúce doménu budú nájdené relevantné ontológie. Všetky ontológie, 

v ktorých sa vyskytlo kľúčové slovo v menách tried alebo inštancií, povaţujeme pre 

naše účely za relevantné. Z týchto ontológií bude následne budovaný vektorový opis 

domény. 

3.2.1 Nájdenie relevantných ontológií a ich analýza 

Na začiatku procesu musí pouţívateľ špecifikovať doménu, teda zadať kľúčové 

slovo opisujúce doménu (napr. pre doménu hudby, hudobných nástrojov, ... je 
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kľúčovým slovom music). Pomocou vyhľadávača v sémantickom webe [51] sú nájdené 

ontológie, ktoré obsahujú kľúčové slovo, a u týchto sa následne analyzuje ich obsah. 

Schéma tohto postupu je na Obr. 8. 

 

Obr. 8: Schéma generovania vektorového opisu domény. 

 

Príklad relevantných ontológií  nájdených vyhľadávačom je na Obr. 9, kľúčové 

slovo je v zelenom štvorci (Academic Employee je pôvodný koncept), keďţe našim 

cieľom je obohatiť opisný vektor o relevantné výrazy, do úvahy sú brané aj všetky 

objekty, ktoré sú v priamej relácii s pôvodným konceptom (owl:Thing; Lecturer; PhD 

Student). Pod pojmom pôvodný koncept je koncept, ktorý vo svojej definícii obsahuje 

vyhľadávaný textový reťazec t.j. kľúčové slovo.  

Objekty Project a PhD Project (na obrázku označené oranţovou) nemajú ţiadnu 

priamu linku ku konceptu Academic Employee, a preto nie sú zaradené do vektora. 

Druhá ontológia na tomto obrázku (graf vpravo) obsahuje koncept Academic, ktoré je 

taktieţ uvaţované pretoţe nie je vyţadovaná úplná zhoda reťazcov ale aj čiastočná. 

Podobne ako tomu bolo v predošlom príklade, sú brané do úvahy susedné koncepty― 

Educational Employee, Profesor in Academia a Researcher in Academia.   
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Obr. 9: Stromové grafy dvoch ontológií  (typy relácií v týchto dvoch ontológiách sú výhradne 

subClassOf). 

Ontológia obsahuje rôzne typy textových informácií o entitách a vzťahoch, a tak je 

podstatné pripomenúť, ţe reťazec je vyhľadávaný v lokálnych menách a menovkách 

entít. Entitami sú v tomto význame myslené triedy (classes), vlastnosti (properties) 

a inštancie (individuals). V ďalšom texte bude opis procesu hľadania doplnený 

o príklady viaţuce sa na  Obr. 9.   

Vybrané koncepty spoločne s ich typom a statusom k pôvodnému konceptu sú 

uloţené a tieto údaje budú neskôr vyuţité pre určenie váhy daného konceptu vo vektore. 

3.2.2 Výpočet váh 

Po kroku, v ktorom boli nájdene potrebné informácie pre vygenerovanie vektora, 

nasleduje ich spracovanie, aby bolo moţné určiť významnosť jednotlivých termínov vo 

vektore. Táto významnosť je určená váhou termínu a reprezentuje mieru sémantickej 

blízkosti k popisovanému kľúčovému slovu.  

V nasledujúcich vzťahoch sú indexy vynechané pretoţe pri jedinej doméne 

(Academic Employee) nemá index i význam a index k vyjadruje poradie, ktoré je 

ovplyvnené všetkými relevantnými ontológiami ,a tak v tomto bode ešte nie je známe. 

Ako prvá je učená váha pre pôvodný koncept  (podľa príkladu na Obr. 9 je to 

Academic Employee) s ohľadom na fakt, ţe Academic Employee bolo kľúčové slovo 

a zhoda je tak úplná. Pôvodné koncepty sú uprednostňované vo vektore oproti ostatným 

konceptom vzhľadom k ich sémantickej blízkosti ku kľúčovému slovu.  
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Inicializovanie váh pre pôvodný koncept je vypočítané na základe typu daného 

objektu ako: 

 Ak je typ objektu Class potom  

 Ak je typ objektu Individual potom  

 Ak je typ objektu Property potom    

Váhy sú inicializované aj pre príbuzné koncepty, avšak s ohľadom na preferenciu 

pôvodných konceptov sú ich váhy derivované z váhy pôvodného objektu berúc do 

úvahy počet slov v mene objektu: 

 (2) 

 

Podľa (2) sú počítané váhy pre nadradené objekty (v príklade na Obr. 9 je jediným 

nadradeným konceptom owl:Thing). Nadradenými objektmi sú myslené všetky objekty, 

z ktorých existuje linka do pôvodného objektu. 

  (3) 

 

Podľa  (3) sú počítané váhy podradené objekty (v príklade na Obr. 9 sú dva 

podradené koncepty: Lecturer a PhD Student). Podradenými objektmi sú všetky objekty 

ontológie, do ktorých vedie linka z pôvodného objektu. 

Takmer vo všetkých vzorcoch vystupuje konštanta G. Táto konštanta predstavuje 

hodnotu všeobecnosti a je zadávaná pouţívateľom na začiatku spolu s kľúčovým 

slovom. Parameter G vyjadruje pouţívateľovo ţelanie uprednostňovať všeobecnejšie 

pojmy oproti špecifickým a môţe nadobúdať ordinálne hodnoty na škále od 1 po 10 

(1=je minimálna preferencia všeobecných pojmov; 10=je maximálna preferencia 

všeobecných pojmov). Z uvedeného je zrejmé, ţe parameter G nemá ţiaden vplyv na 

kardinalitu výsledného vektora a mení len dôleţitosť (váhy) jednotlivých termínov. 

Parameter l objavujúci sa v menovateli uvedených zlomkov obsahuje údaj o počte 

slov v menovke objektu. Zabezpečuje tak odmeňovanie objektov s menovkami, ktoré 

obsahujú menej slov, keďţe tie sú zväčša hodnotnejšie (termín Researcher je z pohľadu 

iniciálneho kľúčového slova Academic Employee lepší neţ termín Educational 

Employee ). 
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Obr. 10: Zdrojový kód ontológie z Obr. 9 (v ľavo). Použité dáta pri výpočte váh sú vyznačené žltou 

farbou.   

 

Na spresnenie predstavy výpočtu váh vo vektore uvediem príklad vzťahujúci sa 

k ontológii na Obr. 9 vľavo ( na Obr. 10 je moţné vidieť typy relácií aké sa v ontológii 

vyskytujú).  Pre vstup kľúčové slovo: Academic Employee, G = 1 by opisný vektor 

vyzeral ako: (Academic Employee, 11); (Owl Thing, 12); (Lecturer, 11); (PhD Student, 

5.5). Ak by parametre G mal hodnotu 10, vektor by vyzeral nasledovne: (Academic 

Employee, 20); (Owl Thing, 15); (Lecturer, 20); (PhD Student, 10). V tomto prípade 

rozdiely nie sú signifikantné, avšak v prípade mien pozostávajúcich z viacerých slov by 

sa rozdiely medzi váhami výrazne prehĺbili.   

Je potrebné uvedomiť si ţe, takýto vektor je iba čiastkový, pretoţe v reálnom 

príklade by bolo nájdených viacero ontológií. V takom prípade sa vektor buduje pre 

kaţdú ontológiu a následne sa čiastkové vektory agregujú (bliţší opis agregácie sa 

nachádza v nasledujúcej podkapitole). V tomto príklade bol opísaný iba výpočet pre 

ontológiu vľavo, aby bola zachovaná jednoduchosť.   

3.2.3 Normalizácia a filtrácia opisného vektora             

Špecifikácie ontologických jazykov nám umoţňujú vytvárať anotácie kaţdého 

objektu vo forme menovky objektu alebo jeho komentáru. Zatiaľ čo komentár je zväčša 

dlhší úsek textu popisujúci objekt, menovka je len pomenovanie objektu v prirodzenom 

jazyku. V našom systéme sa sústredíme iba na menovky a neprihliadame na komentáre 
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a to hlavne z dôvodu komplexnosti. Keďţe sa snaţíme vytvoriť slovník domény, 

menovky obsahujú zvyčajne presné informácie, ktoré je nutné upravovať len 

minimálnym spôsobom. Na druhej strane analýza dlhších viet v komentároch by 

vyţadovala podrobnejšie spracovanie textu, ktoré by bolo príliš výpočtovo náročné.  

Špecifikácia konzorcia W3C [53] hovorí o ukladaní mien objektov do ich 

menoviek no i napriek tomuto odporúčaniu to mnoţstvo vývojárov ontológií ukladá do 

lokálneho mena. Lokálne meno objektu je časť URI ktorá sa nachádza za znakom 

nazývaným delimiter. Ide o znak, oddelujúci lokálne meno od URI ontológie, napr. ak 

by URI objektu bola http://myOntology.owl#Academic_Employee, potom lokálne meno 

objektu je Academic_Employee.  

S touto anomáliou, kedy menovka objektu je prázdna (keďţe je nepovinná, môţe 

byť prázdna), je nutné  vytvoriť ju z lokálneho mena objektu (to existovať musí, pretoţe 

bez neho by neexistoval ani samotný objekt). Vytváranie menovky pozostáva z dvoch 

krokov, kedy je najprv URI rozdelené na dva samostatné reťazce pomocou delimitera 

(je celá mnoţina znakov, ktoré je podľa špecifikácie moţné takto pouţiť). V ďalšom 

kroku sa pracuje s reťazcom reprezentujúcim lokálne meno. V ňom sa systém snaţí 

identifikovať znaky, ktoré by mohli slúţiť ako oddeľovače, keďţe samotnú medzeru nie 

je moţné pouţiť. Vzhľadom na to ţe ide o neštandardný postup, nejestvuje ani ţiadny 

jednotný spôsob delenia, a preto je veľmi náročné extrahovať korektnú menovku 

z lokálneho mena. S takýmito menami je nevyhnutné sa vysporiadať, čo bolo v našom 

prípade dosiahnuté pomocou heuristiky, ktorá medzeru vytvorí všade tam, kde: 

 sa nachádza iný znak ako písmeno alebo číslo (Academic_Employee -> 

academic employee), 

 na pozíciu, ktorá predchádza veľkému písmenu (AcademicEmployee -> 

academic employee). 

I napriek takémuto vylepšeniu je moţné nájsť v ontológiach termíny, ktoré nie je moţné 

rozdeliť bez pouţitia externých slovníkov. Takýto proces by bol výpočtovo veľmi 

náročný a priniesol by iba minoritné zlepšenie, a tak s ohľadom na efektivitu sme sa ho 

rozhodli nepouţiť.      

Ďalším častým javom je vkladanie kratších úsekov textu do menoviek namiesto do 

komentárov. Tým sa do menovky dostávajú slová obsahujúce veľmi malú informačnú 

hodnotu (tzv. stop slova). Technika odstraňovania stop slov je známa v teórii 

spracovania textu [50] a je napríklad vyuţívaná vyhľadávačmi, aby odstránili tieto slová 

http://myontology.owl/#Academic_Employee
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z dotazu, pretoţe nemajú nič spoločné s vyhľadávanou informáciou. Ak je tento krok 

vykonaný dostatočne skoro v procese indexovania, môţe výrazne zvýšiť efektívnosť 

práce a taktieţ zníţiť pamäťové nároky procesu.[54] Zoznam stop slov pre anglický 

jazyk štandardne obsahuje prvky ako napríklad členy (a, an, the), predloţky (at, for, 

from, in, of, ...  ) a iné slová, ktoré samé o sebe niesú nositeľmi informácií. Tento 

štandardný zoznam bol nami rozšírený o reťazce ―owl‖ a ―thing‖ keďţe tieto 

predstavujú abstraktnú triedu,  ktorá ako taká nenesie v sebe ţiadnu informáciu. Táto 

zmena bola vykonaná berúc do úvahy charakter ontológií a ich tradičný obsah.     

Pozorovaním názvov objektov v ontológiách sme navrhli niekoľko heuristík, ktoré 

nám pomáhajú odstrániť z vektorov nezmyselné alebo zbytočné termíny: 

 odstránenie termínov začínajúcich číslicou Takéto termíny sú iba 

lokálnym identifikátorom a z nášho pohľadu nemajú ţiadnu hodnotu. 

Napríklad pri hľadaní kľúčového slova music je moţné nájsť entitu 

66e8e2dde777c469f, ktorá nemá ţiadny význam. 

 odstránenie termínov obsahujúcich viac než 3 číslice Podobne ako 

v predchádzajúcom prípade sa snaţíme o odlíšenie identifikátorov od 

skutočných mien. Počet 3 bol zvolený vzhľadom na naše skúsenosti 

a vyplýval zo stavu, v akom boli vygenerované vektory pred zavedením 

tejto heuristiky. Napríklad termín the-music-ontology-revision-1124 

nemá s doménou music nič spoločné a toto slovo sa tam nachádza iba 

ako označenie typu ontológie.    

V závere predchádzajúcej sekcie bola spomenutá agregácia čiastkových výsledkov 

váh nad kaţdou z relevantných ontológií. Tento krok má za cieľ odstrániť redundanciu 

z vektora, kedy sa rovnaké termíny objavujú v rôznych ontológiách s rozdielnymi 

počiatočnými váhami. Tieto sú agregované podľa vzorca: 

 

 (4) 

 

Kde  je čiašková váha vypočítaná pre doménu  a n je počet výskytov termínu  

 vo vektore domény di. Výsledkom agregácie čiastkových výsledkov váh je TF(tik) 

(termínová frekvencia pre termín tik).   
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Po kroku kedy sa váhy a termy agregujú, dochádza k normalizácii a redukcii 

vektora. Normalizácia je vlastne pomerové prerátanie hodnôt váh  do intervalu <0; 1> 

pričom maximálna hodnota váhy v danom vektore je rovná jednej a všetky niţšie 

hodnoty sú lineárne transformované. Dôvodom tohto kroku je neskoršie porovnávanie 

týchto vektorov, ktoré by nebolo moţné, ak by sa rozsahy váh v  porovnávaných 

vektoroch líšili.        

V poslednom kroku je kardinalita vektora zníţená, a odstránené sú termíny, ktoré 

nedosahujú prahovú hodnotu významnosti vzhľadom na opisovanú doménu.  

Prahovanie  je vykonávané s hodnotou prahu T = 0,0005, termíny s váhou niţšou ako T 

sú z opisného vektora eliminované.   

Bolo preukázané ţe metóda frekvencie výskytu termínov má svoje opodstatnenie 

v oblasti získavania znalostí [50]. Práve v našom prípade hrá frekvencia výskytu 

termínov významnú  úlohu, pretoţe najviac vplýva na váhu a následne na významnosť 

konkrétneho termínu. Ide o vylepšenie binárneho modelu modelu, kedy sú termínom 

priradzované hodnoty 1, ak sa termín vyskytuje v dokumente (vektore) alebo 0, ak sa 

v ňom nevyskytuje.  

Samotná termínová frekvencia však nedokáţe zabezpečiť uspokojivé výsledky. Ide 

hlavne o prípady kedy termíny s vysokou frekvenciou výskytu nie sú sústredené 

v niekoľkých dokumentoch, ale sú rovnomerne rozmiestnené v celej kolekcii 

dokumentov. Práve z toho dôvodu bola vytvorená inverzná dokumentová frekvencia, 

ktorá pomáha potláčať túto negatívnu črtu. 

 

 (5) 

 

Inverzná dokumentová frekvencia je vo všeobecnosti počítaná podľa vzorca (5), 

kde N je celkový počet dokumentov v korpuse a  je počet dokumentov, 

obsahujúcich termín .  

Táto technika musela byť adaptovaná do našich podmienok na vektorový opis. 

Keďţe nepracujeme s dokumentmi v pravom slova zmysle, pre naše účely budeme 

uvaţovať mnoţinu vektorov, ktoré máme v danom momente k dispozícii (N); 

a následne   predstavuje počet vektorov, obsahujúcich termín . To nám umoţní 



FEI  KKUI 

 57 

zníţiť váhu termínov, ktoré sú príliš všeobecné a vyskytujú sa vo veľkom mnoţstve 

vektorov s relatívne vysokou váhou. 

Výsledná váha je následne určená podľa vzorca  (6), kombináciou dvoch mier a to 

TF – termínovej frekvencie termínu v konkrétnom dokumente a jeho IDF – inverznej 

dokumentovej frekvencie. 

  (6) 

 

Kolekcia N vektorov sa pomocou vector space model dá reprezentovať maticou 

výskytov F(N x M), ktorá má tvar: 
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  (7) 

Vector space model obsahuje vektorové opisy N domén, pričom kaţdá z domén má 

vlastný vektor M termínov, z ktorých kaţdý má určenú váhu wik.   

3.3 Identifikácia kľúčových konceptov v ontológii 

Ontológie sú od svojho počiatku prezentované ako hierarchia konceptov 

prepojených reláciami na rôznych úrovniach všeobecnosti. Tak bola vytvorená 

predstava o ontológia ako o stromovej štruktúre (taxonómii) obsahujúcej objekty, pre 

ktoré pri pohľade zblízka dokáţeme vyčítať ich ďalšie vlastnosti. Takáto predstava je 

veľmi blízka obzvlášť pouţívateľom pracujúcim v oblasti IT, kde sa často stretávame so 

stromovými štruktúrami uloţenia informácií (napr. stromová štruktúra adresárov 

uloţených na disku).  

Stromy začínajúce na abstraktných úrovniach (owl:Thing) nie sú podľa nášho 

názoru vhodné, keďţe vo vrchných vrstvách ontológie sa nachádzajú koncepty, ktoré sú 

príliš všeobecné. Na základe všeobecných konceptov nie je moţné určiť doménu 

pretoţe moţností je príliš veľa. Napríklad koncept ak Agent odkazuje v ontológiách na 

osobu, ktorá môţe mať nejakú pozíciu vzhľadom k doméne (napr. koncept Lecturer je 

osobou v akademickej sfére, ktorá vyučuje). Tento vzťah zo samotného konceptu Agent  

nie je moţné určiť. 
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V kontraste k veľmi všeobecným konceptom na vrchole taxonómie sú koncepty na 

spodných vrstvách, ktoré sú spravidla príliš špecifické a veľmi často príliš odborné pre 

beţného pouţívateľa (napr. positive displacement pumps – špecifický typ čerpadla), 

a tak ani tieto termy nie sú vhodné pre evaluáciu ontológií.  

3.3.1 Spôsob výpočtu kľúčových konceptov 

Všetky tieto aspekty boli brané do úvahy pri vývoji algoritmu na identifikáciu 

kľúčových konceptov, ktorý povaţuje za vrstvu s najvyššou informačnou hodnotou 

práve vrstvu v strede ontológie.  Tento princíp prezentovaný v [48] bol vyvinutý na 

Knowledge Media Institute v rámci projektu NeOn  

Zatiaľ čo detaily algoritmu sú opísané v [48], na tomto mieste uvediem základné 

črty algoritmu.  Tento prístup kombinuje niekoľko kritérií z kognitívnej vedy, typológií 

sietí a lexikálnych štatistík a bol vyhodnocovaný expertmi za dosiahnutia veľmi 

dobrých výsledkov. Kľúčové koncepty ontológie sú vysoko subjektívne, ale systém je 

zaloţený na nájdení n najlepších konceptov, ktoré opisujú obsah ontológie za 

predpokladu, ţe n je niţšie neţ celkový počet konceptov v danej ontológii.  

Kľúčový koncept je moţné prirovnať k pojmu prirodzených kategórií [56]. Tieto 

identifikujú informačne bohaté koncepty z pohľadu psycho-lingvistiky a za pouţitia 

miery hustoty, ktorá definuje informačne bohaté koncepty z pohľadu ontológie. 

Dve ťaţiskové miery pri hodnotení prirodzených kategórií sú: 

 centrálnosť konceptu Ide o mieru často pouţívanú pri analýze sociálnych sieťí, 

kedy je sledovaný počet výskytov konceptu vo všetkých cestách od koreňa 

stromu (v našom prípade taxonómie) aţ po jeho listy.   

 jednoduchosť menovky konceptu Táto miera je triviálna a sleduje mnoţstvo 

termínov, ktoré konkrétna menovka konceptu obsahuje. 

Algoritmus sa snaţí o maximalizovanie prvého kritéria zatiaľ čo druhé kritérium je 

minimalizované t.j. menovky pozostávajúce z niţšieho počtu termínov sú preferované 

oproti tým, ktoré obsahujú viac termínov (vychádza sa z predpokladu, ţe príliš 

špecifické koncepty musia obsahovať viac termínov vo svojom opise).  

Ďalšie dve miery, ktoré posudzujú koncept z ontologického pohľadu sú: 

 hustota konceptu Miera hustoty sa odkazuje na frekvenciu konceptu t.j. 

mnoţstvo inštancií konceptu.   
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 pokrytie konceptu - cieľom je  maximalizovanie počtu konceptov z ontológie 

patriacich do pod-stromu, ktorý má koreň v danom koncepte.   

3.3.2 Výsledky porovnania algoritmu s expertmi 

S cieľom vyhodnotenia presnosti algoritmu boli vykonané testy [48], ktoré mali za 

cieľ určiť mieru zhody konceptov vybraných pomocou algoritmu a konceptov, 

o ktorých experti prehlásili, ţe sú kľúčové. Test prebiehal na štyroch ontológiách: 

bioshere, music, financial, aktors portal.(pozn. okrem iných ontológií boli tieto pouţité 

aj pri hodnotení nášho systému). 

Experti mali vybrať 20 podľa ich názoru najviac reprezentatívnych konceptov zo 

spomínaných ontológií. Boli taktieţ inštruovaní zachovať kritérium pokrytia. A experti 

taktieţ neobdrţali ţiaden ďalší návod ako postupovať pri výbere kľúčových konceptov. 

Pri teste bolo pouţitých niekoľko ontológií, z ktorých kaţdá bola posúdená 

expertmi. Koncepty, pri ktorých sa 50% expertov zhodlo, ţe sú kľúčové, boli pridané do 

zoznamu kľúčových konceptov konkrétnej ontológie. Algortimom boli následne 

vygenerované kľúčové koncepty pre kaţdú z ontológií a porovnané so zoznamami 

kľúčových konceptov od expertov. Výsledok vzájomnej zhody expertov vo voľbe 

kľúčových konceptov bol v priemere pri všetkých ontológiách rovný 74.68%. Toto číslo 

odkazuje na percentuálny počet konceptov, u ktorých sa minimálne 50% expertov 

zhodlo, ţe sú kľúčové. Uvedená hodnota predstavuje priemernú zhodu u všetkých 

testovaných ontológií. 

Pri vykonaní tej istej úlohy algoritmom bola dosiahnutá priemerná zhoda 72,08% 

a táto hodnota je len o 1,5% niţšia ako miera vzájomnej zhody medzi expertmi. 

Z uvedeného je moţné vyvodiť, ţe výsledky algoritmu sú takmer na nerozoznanie od 

hodnotení experta, a teda uvedený algoritmus dokáţe plnohodnotne zastúpiť experta pri 

procese extrakcie kľúčových pojmov z ontológie, a práve z tohto dôvodu bola táto 

metóda nami zvolená pre tento účel. 

Z hľadiska pouţitia kľúčových konceptov v našom systéme je zaujímavá 

schopnosť algoritmu rozlišovať významnosť jednotlivých kľúčových konceptov 

vzhľadom na ontológiu. Pri prezentácii sme vďaka tejto črte schopní zobraziť aj tento 

parameter.  

Táto časť je zámerne prebraná v hrubých rysoch a to z dôvodu, ţe nejde 

o výsledok nášho výskumu, ale o prebrané výsledky vedeckého výskumu na Knowledge 
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Media Institute. V prípade hlbšieho záujmu je moţné detailný opis výpočtov kľúčových 

konceptov nájsť v literatúre [48].         

3.4 Vektorový opis kľúčových konceptov 

Kľúčové koncepty ako koncepty s najvyššou informačnou hodnotou predstavujú 

uţ samé o sebe súhrn ontológie, avšak pre ich ďalšiu interpretáciu nie je samotný 

koncept dostatočný. Ak by sme sa zamerali iba na kľúčové koncepty ako také, 

vynechali by sme mnoţstvo informácií, ktoré tieto špecifikujú. Z tohto dôvodu bol 

pouţitý vektorový opis kľúčového konceptu, ktorý zahŕňa okolie kľúčového konceptu, 

a tak rozširuje jeho definíciu vo forme opisného vektora. Pre kaţdý kľúčový koncept je 

generovaný opisný vektor kľúčového konceptu. 

 I keď našim cieľom je od začiatku filtrovať informácie a zameriavať sa len na tie 

najvýznamnejšie, obmedziť sa výhradne na kľúčové informácie by bolo chybou. Ak je 

naším cieľom porovnávanie ontológie s doménou vo forme vektora, tak je potrebné mať 

k dispozícii vektor opisujúci samotný kľúčový koncept, aby bolo následne moţné 

porovnanie s opisnými vektormi domén a tak určená najvyššia miera zhody.  

Forma opisného vektora bola zvolená s ohľadom na poţiadavku zachovania 

významu kľúčového konceptu.  Napríklad koncept s menovkou  Medium môţe 

referovať na hudobné médium z domény Music alebo na spôsob dopravy v doméne 

Transport; koncept Agent je veľmi častým konceptom v ontológii a jeho podkoncepty 

môţu byť osoby vystupujúce v rozličných úlohách ako: Lecturer, Student alebo 

Musician. Na základe samotného konceptu nie je teda moţné jednoznačne rozhodnúť 

o doméne. 

Kľúčový koncept je teda obohacovaný pomocou vektora termínov rovnako ako 

tomu bolo v prípade vektorového opisu domény, ktorý bol popísaný v kapitole 3.2. Je 

zrejmé, ţe postup pri generovaní vektora musí byť odlišný od toho, ktorý je uvedený 

v tejto kapitole. Zatiaľ čo vektorový opis domény sa sústredí na všetky kontexty, 

v akých sa konkrétne slovo môţe vyskytnúť, vektorový opis kľúčového konceptu 

reflektuje iba na jediný kontext a to ten pouţitý v ontológii.  

3.4.1 Spôsob výpočtu vektora 

Aby bolo moţné vektorom zachytiť iba ten kontext, v ktorom je koncept 

spomínaný v evaluovanej ontológii, je nevyhnutné obmedziť sa iba na túto jednu 

ontológiu ako informačný zdroj. 
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     Obr. 11: Graf ontológie. Kľúčový koncept je označený zelenou (Supervisor) a všetky jeho 

relevantné koncepty sú vyznačené oranžovou. 

 

Za relevantné koncepty povaţujeme v tomto prípade všetkých predkov ako aj 

všetkých potomkov originálneho konceptu tak, ako je to vyznačené na Obr. 11. 

V porovnaní s prístupom popísaným v kapitole 3.2, je v tomto prípade rozšírené okolie 

konceptu o predkov a potomkov konceptu. Tento krok bol nutný vzhľadom na fakt, ţe 

najuţšie okolie u väčšiny konceptov obsahuje len tri prvky. V takomto prípade by 

vektor obsahoval iba tri prvky, čo sa ukázalo byť nedostatočné pre nájdenie akejkoľvek 

zhody s doménou. 

Váhy vektora sú vypočítané rovnakým spôsobom ako v prípade vektorového opisu 

nad korpusom ontológií podľa  vzorcov (2) a (3). Z uvedeného vyplýva, ţe tieto 

výpočty obsahujú rovnaké miery, a teda je moţné, aby pouţívateľ vyjadril svoju 

preferenciu (prípadne dispreferenciu) všeobecných resp. špecifických termínov 

pomocou parametra (G) všeobecnosti. Váhy relevantných konceptov sú vţdy určované 

vzhľadom na inicializačnú váhu kľúčového konceptu. Táto inicializačná váha je vţdy 

rovná 10 vzhľadom na fakt, ţe kľúčový koncept je vţdy typu trieda (Class). Povaha 

algoritmu identifikácie kľúčových konceptov nedovoľuje, aby kľúčový koncept bol 

typu inštancia (Instance) alebo typu vlastnosť (Property).      
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Ak uvaţujeme príklad na Obr. 11 a parameter všeobecnosti (G) rovnajúci sa 5, 

potom vektor pre kľúčový koncept Supervisor bude: (supervisor; 15), (agent; 25), (owl 

thing; 12.5), (professor; 15), (senior resercher, 7.5), (assistant professor; 7.5), 

(associate professor; 7.5).  

3.4.2 Filtrácia a normalizácia vektora 

V tomto kroku sú váhy normalizované z dôvodu ich následného porovnávania 

s normalizovanými vektormi. Proces normalizácie je však vykonávaný v menšom 

rozsahu, ako tomu bolo v sekcii 3.2.3.  

Krok filtrácie vektora od stop slov ako aj identifikácia nezmyselných termínov 

aplikovaním heuristík bola vynechaná. Tieto termíny sa prirodzene vylúčia z procesu 

porovnávania, keďţe referenčná entita (vektor domény) ich určite nebude obsahovať, 

a tak nie je moţné, aby v týchto prípadoch došlo k zhode. Tak môţeme ušetriť tieto 

kroky a následne zníţiť výpočtovú záťaţ.  

Kroky normalizácie a triedenia však potrebné boli, hlavne pre krok porovnávania 

je nutné, aby váhy v oboch vektoroch, ktoré sú porovnávané mali hodnoty z rovnakého 

intervalu. Normalizácia je vlastne transformácia hodnôt do intervalu <0;1>, pričom 

maximálna hodnota váhy vo vektore je nahradená jednotkou a ostatné váhy sú lineárne 

transfomované.  

Vektor by po vykonaní spomínaných krokov: (agent; 1), (supervisor; 0.6), 

(professor; 0.6), (owl thing; 0.5), (senior resercher, 0.3), (assistant professor; 0.3), 

(associate professor; 0.3).  

Reťazce reprezentujúce termíny vo vektore museli byť čistené od znakov, 

pouţívaných ako oddeľovače (napr. _, -, =, ...). Tento krok bol nevyhnutný, keďţe 

termíny v opisných vektoroch domén prešli rovnakým procesom. 

Váhy vektorov sú prahované podľa hodnoty prahu T = 0,0005, a tým sa eliminujú 

hodnoty, ktoré majú niţšie váhy, keďţe tieto napĺňajú minimálnu hodnotu významnosti 

vzhľadom na kľúčový koncept. 

3.5 Meranie podobnosti 

Podobnosť je v tomto prípade vnímaná ako miera sémantickej blízkosti dvoch 

elementov: domény, voči ktorej porovnávanie prebieha a kľúčového konceptu, ktorý je 

porovnávaný s doménami. Cieľom porovnania je určiť doménu, v ktorej sa kľúčový 

koncept nachádza.  
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Kľúčový koncept v ontológií pokrýva mnoţstvo informácií, ktoré sú nevyhnutné 

na jendnoznačné špecifikovanie tohto konceptu. Dôvodom pouţitia vektorových opisov 

je pokryť čo najviac týchto informácií o koncepte vo forme vektorov, a tým umoţniť ich 

vzájomné porovnávanie.  

Pre zisťovanie podobnosti objektov (v našom prípade vektorov) sú vo 

všeobecnosti pouţívané miery podobnosti. Pre dva objekty  budeme podobnosť 

vyjadrovať ako   alebo skrátene  [57].  

Miery podobnosti sú dôleţité obzvlášť pri porovnávaní vektorov nezáporných 

hodnôt, v ktorých majú hodnoty vyšší význam ako 0. Uvaţujme dva vektory: 

 

 

Vidíme ţe ţiadne slovo sa nevyskytuje v oboch vektoroch súčasne, a tak 

predpokladáme, ţe koeficient podobnosti sa rovná nule.  Tomuto predpokladu vyhovuje 

napríklad Kosínusová miera podobnosti a Jaccardov, Dcievov, Czekanowského 

koficient. V článku [49] boli hodnotené uvedené miery podobností v úlohe 

porovnávania podobností krátkych textov. Výsledky dosiahnuté týmito štyrmi 

technikami boli porovnané s výsledkami ľudí riešiacich rovnakú úlohu. Z hodnotenia 

týchto techník vyplynulo, ţe všetky štyri techniky dosiahli takmer identické výsledky 

v porovnávaní s ľuďmi.  

Z uvedeného vyplýva, ţe pre typ úlohy, ktorý riešime v tejto práci, je vhodná 

ktorákoľvek miera podobnosti. Nami zvolená Kosínusová miera podobnosti vyjadruje 

kosínus uhla, ktorý zvierajú dva vektory charakterizujúce skúmané objekty, a je 

vypočítaná podľa vzorca (8). 

  (8) 

Kde xi je vektorom i-teho kľúčového konceptu, xj je vektorom j-tej domény a Sij je 

podobnosť týchto vektorov.   
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3.5.1 Porovnávanie opisných vektorov 

Opisné vektory v našom prípade slúţia ako rozšírené opisy, ktoré na jednej strane 

vytvárajú slovník domény a na druhej strane definujú kontext kľúčového konceptu 

ontológie. Zatiaľ čo slovník domény je tvorený za pouţitia všetkých relevantných 

ontológií, kontext kľúčového konceptu je generovaný iba z jeho okolia. Špecifiká 

tvorby týchto rozdielnych vektorov boli opísané v kapitolách 3.2 a 3.4. 

Pouţívateľ môţe definovať niekoľko domén záujmu a pre tieto sú vygenerované 

opisné vektory. Tieto vektory vytvárajú priestor, kde môţe byť umiestnená ontológia. 

Aby bola dodrţaná poţiadavka filtrovania dát, ontológia je redukovaná len na jej 

kľúčové koncepty.  Kľúčové koncepty sú rozmiestnené v pouţívateľsky definovanom 

priestore domén a ich súradnice v tomto priestore sú určované mierou zhody 

jednotlivých konceptov s týmito doménami. 

Táto predstava môţe byť realizovaná cez vzájomné porovnávanie opisných 

vektorov domén a opisných vektorov kľúčových konceptov. Porovnaním kaţdého 

z kľúčových konceptov s doménami získavame podobnosti ;  je vektor i-teho 

kľúčového konceptu; je vektorom j-tej domény. Výsledná matica podobností (9) 

 

  (9) 

 

Táto matica nie je symetrická, ako by mohlo byť očakávané od tradičnej matice 

podobnosti a rovnako neobsahuje hodnotu 1 na hlavnej diagonále. Tradičná definícia 

predpokladá výpočet podobnosti (similarity) v mnoţine vektorov, kedy sú vektory 

porovnávané medzi sebou v rámci tejto mnoţiny. Náš prípad je však odlišný, keďţe 

obsahuje dve mnoţiny vektorov (N vektorov domén a M vektorov kľúčových 

konceptov) a vektory týchto mnoţín su porovnávané medzi sebou..         

  (10) 

Pre kaţdú z domén je vybratá najvyššia zhoda spomedzi všetkých kľúčových 

konceptov podľa vzťahu (10).  
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Takto je určené najlepšie umiestnenie kľúčového konceptu v priestore domén 

avšak to je len jedna z moţných aplikácií. Umiestnenie v priestore (pre účely 

vizualizácie) v našom prípade demonštruje jednu z moţností a ďalšou je napríklad 

automatická evaluácia ontológií. Vektory by tak mohli byť pouţité na automatické 

vyhľadávanie ontológií, podľa toho, ktorá najlepšie vyhovuje pouţívateľom zadanému 

kritériu. Kritériom by bola mnoţina domén, ktorú má hľadaná ontológia pokrývať v čo 

najväčšom rozsahu. 

Jedným z moţných scenárov pouţitia je aj vygenerovanie vektora len pre jednu 

doménu pri spracovaní kľúčových konceptov z viacerých ontológií. Následným 

porovnávaním kľúčových konceptov z ontológie s doménou by bola vyhodená miera, 

s akou všetky kľúčové koncepty patria do domény. Tak by bolo moţné vyhodnotiť 

vhodnosť jednotlivých ontológií vzhľadom na túto doménu. Spôsob takéhoto 

hodnotenia však nie je jednoznačný, a tak by sa mal stať výsledkom nasledujúceho 

výskumu.      

Ďalšou aplikáciou je problém porovnávania ontológií alebo ich spájanie do väčších 

informačných systémov alebo samotné extrahovanie kľúčových slov z domény.  

3.6   Praktické aspekty implementácie navrhnutých metód 

Extrahovanie kľúčových slov z domény (čím sa v podstate zaoberá kapitola 3.2) 

je problémom, ktorým sa zaoberá niekoľko oblastí výskumu napr. štatistická analýza, 

umelá inteligencia alebo spracovanie prirodzeného jazyka. Navzdory tomuto snaţeniu, 

tento problém nebol uspokojivo vyriešený, keďţe nie sme schopní spracovať text 

a transformovať ho na znalosti [58].  

Nami navrhnutý algoritmus na výpočet opisného vektora domény očakáva na 

vstupe kľúčové slovo (vzťah kľúčového slova k doméne bol opísaný v kapitole 3.2.1), 

následne získa ontológie, ktoré toto slovo obsahujú, vyhľadá relevantné koncepty 

v týchto ontológiách, analyzuje ich najbliţšie okolie a vytvorí opisný vektor domény.  

Z pohľadu praktického implementácie tohto algoritmu a získavania potrebných 

dát, boli uvaţované dva nástroje a to Swoogle [40] a Watson [51]. Swoogle je starší 

nástroj na vyhľadávanie ontológií a má viaceré obmedzenia, napr. nedokáţe rozlišovať 

rôzne verzie a všetky indexované ontológie povaţuje za unikátne a ontológie spravuje 

len na úrovni dokumentov a neposkytuje funkcie pre prístup k objektom ontológií.     
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Pre vyššie uvedené dôvody bol vybraný Watson ako vyhľadávací nástroj, ktorý 

bol vyvinutý na Knowledge media Institute. Je veľmi výkonným nástrojom na 

získavanie a správu sémantických webových dokumentov. Pozostáva z niekoľkých 

blokov, ktoré spravujú procesy týkajúce sa vyhľadávania nových ontológií na webe 

a ich indexovania, ukladania ontológií za rozlišovania ich verzií a meneţovanie prístupu 

k uţ uloţeným ontológiam. Práve krok znovu-pouţitia je v ţivote ontológie obzvlášť 

významný a predstavuje jej prínos pri riešení úloh z rôznych oblastí. 

Pouţívateľ má dve moţnosti ako pristupovať k registrom Watsna a to: 

 cez webové rozhranie, 

 cez Java Client API. 

Princíp prístupu k obsahu cez webové rozhranie je podobný ako pri iných 

vyhľadávačoch (napr. Google), kedy pouţívateľ zadáva kľúčové slová, ktoré sú 

vyhľadávané v indexovaných dokumentoch, a následne sú pouţívateľovi vrátené 

dokumenty obsahujúce špecifikované kľúčové slová. Je moţné vyhľadávacie 

preferencie špecifikovať, napr. vyhľadávanie iba v názvoch tried alebo vyhľadávanie 

zadaného reťazca ako sub-reťazca. 

Aby bolo moţné vyhľadávať ontológie ako súčasť iných programov, bolo vyvinuté 

Java Client API, ktoré sprístupňuje vyššie popísané funkcie vývojárom, a taktieţ ich aj 

ďalej rozširuje. Pomocou API je teda moţné pristupovať k indexu Watsna, vyhľadávať 

v ňom ako aj prehľadávať obsah niektorej z ontológií.  

Toto boli predovšetkým dôvody, prečo sme si zvolili práve Watson. Avšak 

pouţívanie webových sluţieb, ktoré sú umiestnené na vzdialenom serveri so sebou 

prináša i nevýhody. Ide predovšetkým o dobu odozvy, ktorá sa stáva signifikantnou pri 

opakovaných volaniach počas jedného výpočtu. Ideálnym riešením by bolo umiestnenie 

nášho systému na stranu Watsna, čo by prinieslo hneď niekoľko výhod: 

 redukcia komunikácie client-server, ktorá v súčasnosti spôsobuje 

oneskorenia, dôsledkom čoho je spomalenie celého výpočtu. 

 dĺţka trvania výpočtu si vyţiadala pouţitie cahe, ktorý slúţi na 

uchovávanie vypočítaných výsledkov na klientskej stanici pre prípad 

budúceho vyuţitia. Takéto riešenie však nie je ideálne, pretoţe takýto 

výsledok zachytáva len aktuálny stav v určitom časovom okamihu 
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v minulosti v indexe Watsna a teda nereaguje na jeho akékoľvek 

neskoršie zmeny. 

Navrhované riešenie, kedy je náš systém umiestnený na stranu Watsna, nie je 

realizovateľný, pretoţe nemáme ţiaden dosah na zmenu architektúry Watsna. Preto je 

výhodnejšie pouţiť Cache Management System [59].   

Na  

Obr. 12 je bloková schéma systému, na ktorej sú zobrazené tri hlavné bloky: 

 Intrenet na jednej strane plniaci úlohu zdroja ontológií, ktoré 

podsystémy Watsna zberajú a na strane druhej slúţiaci ako komunikačné 

médium medzi Watsnom a našim systémom. 

 

      

Obr. 12: Bloková schéma opisovaného systému. 

   

 Watson slúţiaci ako brána k samotným ontológiám ako aj k ich častiam. 

 OntoSumViz nami navrhnutý systém na spracovanie ontológíí 

a extrahovanie doménovo závislých termínov. Tento samotný systém 

pozostáva z niekoľkých blokov, ktoré budú podrobnejšie opísané 

v nasledujúcej kapitole. 
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3.6.1 OntoSumViz 

Systém pre generovanie vektorových opisov a následnú vizualizáciu bol nazvaný 

OntoSumViz a celý bol implementovaný v rámci tejto práce. Hlavnou motiváciou pre 

implementáciu bolo overenie navrhnutých postupov a ich odskúšanie. 

Proces získavania vektorových opisov bol v detaile opísaný v predošlých 

kapitolách a teraz celý tento proces preskúmame z pohľadu implementácie jednotlivých 

modulov. Na Obr. 12 je moţné vidieť, ţe bloky môţeme logicky rozloţiť do troch 

skupín: 

 Získavanie sémantického obsahu 

 Cache / Interná pamäť 

 Výpočet vektora 

Ako uţ bolo povedané získavanie sémantického obsahu (relevantných ontológií, 

ktoré tvoria základ pre výpočet opisného vektora domény) prebieha za asistencie 

Watsna cez Java Client API. Tento modul načítava ontológie podľa pouţívateľom 

špecifikovaného kľúčového slova a vykonáva extrakciu pod-stromov t.j. relevantných 

entít a ich najbliţšieho a jeho výstupom je mnoţina entít, ktorá je doplnená o informácie 

o ich type a príslušnosti k originálnemu objektu nájdenému v ontológii.  

Spracovanie entít je modul, kedy sú menovky entít očistené a informácie 

o entitách sú transformované do inicializačných váh týchto entít. Následne je na takto 

upravené, teraz uţ termíny a ich váhy, aplikovaná váhovacia schéma, kde sú váhy 

termínov upravené a agregované. Modul normalizácie vektora  pripraví termíny do 

stavu, kedy moţu byť pouţité na porovnávanie, ktoré zabezpečuje blok komparátor. 

Komparátor porovnáva vektorový opis domény s vektorovým opisom kľúčového 

termínu a vyhodnotí najlepšiu zhodu a na základe tejto potom určí kľúčovému konceptu 

doménu. 

Samostatná časť systému je venovaná ukladaniu opisných vektorov domény pre 

potreby opätovného pouţitia. Tento blok je na Obr. 12 označený ako Zásobník. Tento 

modul bol pridaný dodatočne, keďţe pôvodná predstava bola, ţe všetky vektory sa budú 

generovať on line bez potreby ich uchovávať. Takýto prístup sa ukázal byť 

nerealizovateľný aj vzhľadom  na vyššie uvedené obmedzenia (predĺţenie komunikácie 

čo následne spôsobuje neúnosné predĺţenie celkového výpočtu). Zásobník uloţí tieto 

opisné vektory domény a systém najprv kontroluje, či sa vektor pre pouţívateľom 
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zadané kľúčové slovo uţ nachádza vo vektore, a iba v prípade ţe nebol nájdený,  

pristupuje sa k výpočtu.  

Ďalším dôsledkom obmedzenia komunikácie po sieti bolo, ţe Inverzná 

dokumentová frekvencia (idf) bola implementovaná iba v obmedzenom rozsahu. 

Hlavným cieľom zahrnutia miery idf  je zistenie pomeru celkového počtu dokumentov 

v korpuse a počtu dokumentov obsahujúcich konkrétny termín. V našich podmienkach 

ide o zisťovanie početnosti výskytov ontológií obsahujúcich kľúčové slovo 

k celkovému počtu ontológí v korpuse. Zatiaľ čo počet ontológií v korpuse je 

konštantný resp. mení sa v len v horizonte týţdňov,  problém nastáva pri zisťovaní 

počtu ontológií obsahujúcich kľúčové slovo. Pre zistenie tejto informácie je nutné 

volanie sluţby, ktorej vykonanie trvá v priemere cca. 11 sekúnd v závislosti od 

popularity konkrétneho termínu. Táto hodnota osamote nepredstavuje výrazné 

oneskorenie, avšak pre vektor obsahujúci napr. 200 prvkov je nutné vykonať toto 

volanie pre kaţdý z prvkov. 

Takéto oneskorenie uţ nie je moţné akceptovať, a tak sme sa rozhodli pouţiť 

vektory obsiahnuté zásobníkom, ktoré v tomto prípade zastupujú úlohu korpusu. Teda 

zisťujeme početnosť výskytov termínu v týchto vektoroch namiesto zdĺhavého volania 

vzdialenej sluţby. Výhodou je jednoznačne rýchlosť, keďţe sa pracuje s údajmi 

prístupnými na klientskej stanici. Zrejmou nevýhodou je, ţe výsledky sú do značnej 

miery ovplyvnené počtom a charakterom vektorov na klientskej stanici. 

3.7 Zobrazovanie v kontexte 

Techniky popísané v predchádzajúcich kapitolách ako napríklad extrakcia 

kľúčových konceptov z ontológie a ich klasifikácia do najhodnejšej domény je moţné 

pouţiť viacerými spôsobmi. V nasledujúcom texte práce budú navrhnuté techniky, ktoré 

uvaţujú výhradne v kontexte oblastí evaluácie a vizualizácie ontológií. V kapitole 2.4, 

boli vyzdvihnuté niektoré kladné ako aj záporné stránky vizualizačných nástrojov. 

V tejto by som chcel zvýrazniť predovšetkým tie nedostatky, ktoré odrádzajú beţných 

pouţívateľov od ich pouţívania.  

V predošlých projektoch z oblasti technológií sémantického webu bola pozornosť 

upriamená výraznejšie na vývojárov ontológií a iných profesionálov. Toto smerovanie 

malo za následok, ţe v skutočnosti nejestvuje nástroj, ktorý by vyhovoval potrebám 

laikov, a programy určené pre profesionálov sú priveľmi komplexné.        
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Mnoţstvo existujúcich nástrojov sprístupňuje funkcie editovania ontológie, 

podpory navigácie, jazykovej portability a niektoré sprístupňujú aj podporu pre rôzne 

verzie jednej ontológie. Väčšina existujúcich nástrojov však bola pouţívateľmi 

označená za nevhodné. V úvode kapitoly 3 bolo opísaných niekoľko kľúčových bodov, 

ktoré boli identifikované v rámci [47]. Jednou z týchto nedostatkov bolo aj, ţe 

komplexné sieťové grafy a stromy, začínajúce na abstraktných úrovniach, ktoré sú 

zároveň primárne vizuálne elementy, sa nezhodujú s požiadavkou na jednoduchú 

navigáciu pre bežných používateľov. Táto štúdia taktieţ poukázala na fakt, ţe prílišná 

komplexnosť vizualizačných nástrojov je v kontradikcii s požiadavkami laikov.  

Z uvedeného je moţné odvodiť, ţe nástroj bez veľkého mnoţstva nastavení, ktorý 

prezentuje, pouţíva intuitívnu prezentáciu, má veľké šance na úspech. Pouţívatelia 

taktieţ priznali odmietnutie väčšiny existujúcich nástrojov z dôvodu, ţe ich pouţívanie 

bolo príliš komplikované. Taktieţ je moţné prehlásiť, ţe je výhodou, ak je všeobecne 

známa reprezentácia grafu ontológie ukrytá. Postupné odhaľovanie obsahu ontológie je 

prirodzenejšie pre vytváranie mentálneho modelu pouţívateľa. Rovnako samotný proces 

zobrazovania je veľmi dôleţitý a mal by pouţívať zauţívanú a dobre známu techniku 

a iba ju aplikovať v novom kontexte. Tieto poţiadavky sme brali do úvahy pri návrhu 

nového spôsobu zobrazovania ontológií. 

3.7.1 Kľúčové koncepty ako primárne vizuálne elementy  

Koncepty na vysokých úrovniach taxonómie sú príliš všeobecné a teda existuje 

mnoţstvo moţností ich výkladu. Z takýchto konceptov nie je následne moţné nič 

dedukovať bez ďalšieho spresnenia. Na druhej strane škály (ako aj taxonómie) sa 

nachádzajú špecifické termíny. Tieto sú veľmi konkrétne avšak pouţívateľ ich nemusí 

vôbec poznať. Ide o situácie, kedy pouţívateľ nie je expertom v doméne, v ktorej bola 

daná ontológia vytvorená, a teda nie je znalý odbornej terminológie.  

Pre štart je najvhodnejšia takzvaná stredná vrstva ontológie, teda vrstva 

s konceptmi s najvyššou informačnou hodnotou. Takéto koncepty sú dostatočne 

špecifické, aby mohla byť na ich základe špecifikovaná doména, a zároveň dostatočne 

všeobecné, aby boli známe aj pouţívateľovi, ktorý nie je expertom v danej doméne. 

Algoritmus na extrakcie kľúčových konceptov bol opísaný v kapitole 3.3. Tieto 

pojmy sú teda vyuţívané ako primárny vizuálny element, v ktorom celá vizualizácia 

začína. Tento prístup má niekoľko výhod: 
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 pouţívateľ nemusí hľadať tieto koncepty manuálne, ale sú mu 

prezentované ako prvé pri otvorení ontológie. Väčšina pouţívateľov by 

nebola schopná tieto koncepty identifikovať ani po dôkladnom 

oboznámení sa s ontológiou.  

 na základe kľúčových konceptov (u ktorých je systémom 

došpecifikovaný ich význam prostredníctvom pozadia) je moţné 

rozhodnúť sa o vhodnosti ontológie pre pouţitie na konkrétnom 

probléme. 

 princíp postupného odhaľovania obsahu ontológie je v súlade s premisou 

uľahčenia vytvárania mentálneho modelu pouţívateľa. 

Významnosť jednotlivých kľúčových konceptov je v ontológii rôzna, a aby sme 

zachovali princíp filtrovania dát, kľúčové koncepty sú zobrazované v troch krokoch. 

Celkový počet kľúčových konceptov v ontológii je rozdelený do troch stupňov 

významnosti, v kaţdom takomto stupni sa nachádza rovnaký počet kľúčových 

konceptov. Pouţívateľ má k dispozícii tri úrovne zobrazenia, pričom v kaţdom z nich sa 

pridajú koncepty z prislúchajúceho stupňa významnosti. Napríklad pri celkovom počte 

kľúčových konceptov 12, budú koncepty pridávané na plochu v skupinách po 4.   

Takto je zabezpečené, ţe v prvom okamihu sa na ploche zobrazia len 

najvýznamnejšie koncepty a pouţívateľ sa na základe nich rozhodne, či je pre neho 

daná ontológia zaujímavá alebo nie.    

3.7.2  Ontológia umiestnená v kontexte 

Ako bolo spomenuté, ontológia v našom ponímaní je mnoţina kľúčových 

konceptov a pouţívateľ môţe pribliţovaním resp. odďaľovaním meniť rozlíšenie 

detailov, ktoré sú viditeľné. Pre špecifikovanie významu kľúčových konceptov 

pouţívame pozadie, ktoré je v istom zmysle aplikovaním metafory geografickej mapy.  

Pri mapách taktieţ potrebujeme zobraziť najbliţšie okolie bodu, aby bolo moţné 

definovať polohu bodu. Bez okolia samotný bod nemá ţiaden význam. V tomto prípade 

nám ako mapa (pozadie pre zobrazenie) slúţia rôzne oblasti záujmu pouţívateľa 

definované cez domény. Tieto oblasti záujmu sú volené s ohľadom na  záujem 

pouţívateľa.       
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Je teda moţné zvoliť si domény, ktoré by mala pre nás potenciálne zaujímavá 

ontológia pokrývať, a potom sledovať, ako otvorená ontológia pokrýva mapu a  

jednotlivé oblasti mapy svojími kľúčovými konceptmi. 

Na Obr. 13 je moţné vidieť screen-shot NeOn Toolkit [60], ktorého je OntoSumViz 

súčasťou. Vľavo je zobrazene URL ontológie práve otvorenej v toolkite. Ide o skúšobnú 

(nami vytvorenú) ontológiu obsahujúce koncepty ako PhD Student, Project, Supervosor 

a podobne. 

                      

 

Obr. 13: Screen-shot nástroja s načítaným pozadím a ontológiou z akademickej oblasti. 

 

Pre túto ontológiu sme zvolili pozadie obsahujúce domény: Student, Education, PhD 

Project, ... Názvy domén sú na pozadí zobrazené so začiatočným veľkým písmenom. 

Ostatné termíny sú najvýznamnejšie termíny v konkrétnej oblasti. Toto pozadie 

reprezentuje vektory, ktorých výpočet bol opísaný v kapitole 3.2. Za kaţdou z domén 

stojí opisný vektor a keďţe kadrinalita takéhoto vektora značne prevyšuje moţnosti jeho 

úplného zobrazenia, tak je vybraných len šesť najvýznamnejších termínov. Týchto šesť 

termínov (rozmiestnených v rámci oblasti náhodne) a menovka domény tvoria jednu 

časť mapy. Celá mapa je poskladaná z niekoľkých takýchto častí (v našom prípade je to 
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deväť častí). Mapa môţe byť vyuţívaná úplne (všetkých 9 častí definovaných) alebo 

čiastočne, kedy zvyšné oblasti ostávajú prázdne. 

 Na tejto mape sú rozmiestnené kľúčové koncepty ontológie podľa najvyššej 

podobnosti. Výpočet podobnosti spočíva v porovnaní vektora domény (kapitola 3.2) 

s vektorom kľúčového konceptu (kapitola 3.4) a určení najvyššej zhody (tak ako to 

popisuje kapitola 3.5). Kľúčové koncepty sú na Obr. 13 vyznačené ţltou farbou, pričom 

je viditeľná aj ich menovka. Ich umiestnenie v rámci priradenej oblasti je náhodné.   Ak 

existuje v ontológii priama relácia medzi dvoma kľúčovými konceptmi, táto je potom 

zobrazená ako linka s orientáciou (na obrázku linka medzi Object a Project). 

Kľúčové koncepty však nie sú chápané izolovane ale ako prvky väčšieho celku 

(ontológie), grafu, ktorý je zobrazovaný so svojimi vzťahmi ako aj uzlami. 

Prezentovaný graf však nie je úplným grafom ontológie, pretoţe ako uzly v ňom 

vystupujú kľúčové koncepty. Pre vykresľovanie bola pouţitá voľne šíriteľná kniţnica 

pre prácu s grafmi a sieťami, JUNG [62]. JUNG obsahuje nástroje pre vizualizáciu 

grafov, rozmiestňovanie uzlov a prepájanie liniek.  

Hlavným parametrom pre rozhodnutie či je, respektíve nie je konkrétna ontológia  

vhodná na riešenie problému, je rovnomernosť pokrytia mapy kľúčovými konceptmi. 

Keďţe pouţívateľ volí pozadie tak, aby čo najviac vystihovalo oblasti jeho záujmu,  na 

základe rozmiestnenie KK sa môţe okamţite rozhodnúť, ako dobre sú jednotlivé 

domény zastúpené v ontológii. Prípadne ak sa mu nepodarilo nájsť ontológiu 

pokrývajúcu celú mapu, môţe pre ďalšiu prácu zvoliť ontológiu s najväčším pokrytím 

a túto editovať, aby doplnil časti, ktoré sú z jeho hľadiska potrebné. Táto úloha je 

zaujímavá predovšetkým pre vývojárov ontológií, ktorí majú čiastočne pokrytý 

problém, ktorý je potrebné riešiť. Taktieţ je moţné nájsť viac ontológií, ktoré pokrývajú 

mapu a tieto následne len importovať do novej ontológie a prípadne obohatiť o ďalšie 

definície. 

3.7.3 Riadenie navigácie v ontológii 

Navigácia je riadená panelom, ktorý je zobrazený na Obr. 13 vpravo a na Obr. 14 

sa nachádza zväčšený. Tento panel obsahuje všetky tlačidlá sprístupňujúce funkcie 

programu OntoSumViz. Tlačidlá sú logicky zoskupené do troch blokov, ktoré podrobne 

popíšem v tejto sekcii. 
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V bloku nazvanom Appearances sa nastavuje zobrazenie uzlov a hrán grafu 

ontológie. Uzly v tomto grafe reprezentujú KK a hrany sú existujúce spojenia medzi 

KK v ontológií (ak existujú). Časť Nodes obsahuje dve zaškrtávajúce polia: 

 size by importance nastavuje veľkosť zobrazenia kľúčových konceptov 

v závislosti na ich významnosti. Ako bolo uvedené vyššie, kľúčové 

koncepty zobrazené v prvom priblíţení majú vyššiu významnosť neţ 

koncepty, ktoré pribudnú v druhom a treťom priblíţení, aby bolo 

moţné rozlíšiť dôleţitosť konceptov v priblíţení číslo tri. Pri výbere 

tejto moţnosti veľkosť KK reflektuje významnosť. Táto moţnosť je 

voliteľná pretoţe pri väčšom počte KK na ploche môţe rozlišovanie 

významnosti viesť k neprehľadnej prezentácii. 

 

 

   Obr. 14: Ovládací panel nástroja OntoSumViz. 

 

 shape by type sa snaţí rozlišovanie o KK podľa typu trieda (class) 

a inštancia (instance). Po zaškrtnutí tohto poľa sú koncepty typu trieda 

zobrazené ako kruh, avšak inštancie sú prezentované ako štvorec so 

zaoblenými hranami. V kapitole 3.4.1 bolo povedané, ţe KK nemôţe 
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byť inštanciou, a tak je táto funkcia zdanlivo zbytočná. Jej význam 

bude vysvetlený v závere práce (kapitola 5.2).   

Blok s pomenovaním  Edges sa zaoberá štýlom zobrazovania hrán a rovnako ako 

v predchádzajúcom prípade obsahuje dve moţnosti nastavení: 

 shape by distance reflektuje typ relácie a premieta ju do hrúbky linky 

medi objektmi. Hrubá linka znamená priamy typ relácie (napr. 

subClassOf), tenká linka znamená vzťah inštancie a triedy (instanceOf) 

a bodkovaná čiara medzi objektmi naznačuje nepriame spojenie (napr. 

nepriama relácia subClassOf). 

 show edge type zobrazuje respektíve skrýva typ linky medzi dvoma 

objektmi. Implicitné nastavenie je nezobrazovať typ linky ale len linku 

samotnú. Po zaškrtnutí tohto poľa sa ku kaţdej linke pridá aj jej menovka 

s typom. 

Ovládače nachádzajúce sa pod blokom Appearances by sa dali označiť ako 

skupina ovládajúca pribliţovanie. Ide o aplikáciu metafory geografickej mapy, kde má 

pouţívateľ moţnosť zväčšovať časti mapy a vidieť tak zvolenú časť detailnejšie. 

Rozlišujeme dva spôsoby pribliţovania: kontextové a tradičné. Tradičné pribliţovanie je 

dobre známe ako spôsob navigácie v rôznych typoch dokumentov, kedy sú pribliţované 

zvolené oblasti, zatiaľ čo ostatné oblasti nie sú zobrazené vôbec. Toto pribliţovanie je 

ovládané tlačidlami v časti zoom, ktorá obsahuje tlačidlá + a -. Tieto tlačidlá navigujú 

pribliţovanie a odďaľovanie v tradičnom zmysle. 

Kontextuálna navigácia je spôsob, kedy je pribliţovanie zamerané na samotnú 

ontológiu. Tak ako pri tradičnom spôsobe navigácie má pribliţovanie za následok 

zobrazovanie obrazu s väčšími detailmi, rovnako aj pri kontextuálnej navigácii sú 

zobrazované väčšie detaily t.j. kľúčové koncepty s niţšou hodnotou významnosti. Ako 

bolo uvedené vyššie, toto pribliţovanie prebieha v troch krokoch, kedy sú na plochu 

pridávané resp. odoberané kľúčové koncepty. Časť Key concepts ovláda tento druh 

navigácie cez prislúchajúce tlačidlá + a -. Kľúčové koncepty sú teda pridávané na 

plochu v skupinách a nie po jednom. 

V ďalšom bloku nazvanom Mouse mode pouţívateľ vyberá dve moţné nastavenia 

správania sa myši: 

 TRANSFORMING umoţňuje manipuláciu s grafom ako celkom, čo 

znamená uchopenie celého grafu. Toto nastavenie je implicitné. 
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 PICKING v tomto móde je moţné uchopiť uzol grafu a presunúť ho v 

rámci mapy. Tento krok má význam v prípade ţe v jednej oblasti bolo 

umiestnených priveľa konceptov a tieto sa vzájomne prekrývajú. 

Posledným blokom je Other controls obsahujúci mix funkcií ako: 

 Tree view tlačidlo slúţi na prepínanie medzi zobrazením grafu na mape 

a tradičným zobrazením vo forme stromového grafu. Ide teda 

o alternatívu k  Radial view, ktorý je nastavený ako implicitné 

zobrazovanie s pozadím (Obr. 13). Pri veľkom počte konceptov môţe byť 

nápomocné vidieť hierarchiu kľúčových konceptov (Obr. 15).   

 Show NS slúţi na zobrazenie plného mena kľúčového konceptu. Kaţdý 

koncept má svoje unikátne pomenovanie zabezpečené pomocou URI 

objektu. Táto adresa objektu pozostáva z prefixu, čo je meno ontológie, 

kde bol tento objekt zadefinovaný a jeho lokálneho mena resp. menovky 

(label). Štandardne sa zobrazuje len menovka, ale po zvolení toho tlačidla 

sa zobrazí celé URI kľúčového konceptu.   

 

        Obr. 15: Tree view – stromová hierarchia konceptov. 

 Reset Graph tlačidlo opätovne re-inicializuje graf ontológie a umiestni ho 

na mapu. Tento krok má význam v prípade, ţe boli vykonané zmeny 

napr. hodnota parametra Generality. 

 Save as JPEG umoţňuje uloţiť mapu a graf ako Obr.. Pouţívateľ ho 

následne môţe uloţiť na disk k ontológii a v budúcnosti tento pouţiť ako 

memo. Príklad obrázku, ktorý OntoSumViz ukladá je na Obr. 19.  
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 Summary for ... je funkcia nastavujúca aktuálneho pouţívateľa a pouţíva 

sa len pre potreby NeOn toolkitu.  

 Set Generality nastavuje hodnotu parametra G (viď. kapitolu 3.2), ktorý 

sa pouţíva pri výpočte vektorov pozadia (mapy). Implicitne je hodnota 

parametra nastavená na 5 ale je ju moţné meniť v rozsahu od 1 po 10.    

Cez tento panel sú prístupné všetky funkcie ovládajúce navigáciu v ontológii a jej 

zobrazovanie. Procesy ako načítavanie ontológií a ich validácia pred otvorením ako aj 

kontrola kompatibility sú zabezpečované zo strany samotného NeOn Toolkitu. Keďţe 

NeON Toolkit je integrovaný nástroj zastrešujúci celú radu pluginov, funkcie otvárania 

ontológie sú spoločné pre všetky tieto pluginy.  
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4 Experimentálna analýza 

Niektoré z premís uvedených v predošlom texte dosiaľ neboli dokázané a z toho 

dôvodu sme sa rozhodli zaradiť kapitolu obsahujúcu vykonané testy. Úlohou týchto 

testov je dokázať správnosť navrhnutých postupov a opodstatnenosť pouţitých metód.  

Prvé testy boli zamerané predovšetkým na:  

 počet ontológií, ktoré sú brané do úvahy pri výpočte vektora (kapitola 4.1) 

 výhody pouţitia váhovania tf-idf oproti tf váhovaniu (kapitola 4.2) 

 moţnosť pouţitia vektorového opisu ako zlatého štandardu domény 

(kapitola 4.3) 

 správnosť navrhnutej váhovacej schémy pre premietanie (kapitola 4.4) 

 hodnotenie vizualizačnej stránky navrhnutého systému (kapitola 4.5) 

 Tieto a ďalšie ciele sme brali do úvahy pri návrhu testov, ktorých architektúra, 

ciele a dosiahnuté výsledky budú opísané v nasledujúcich sekciách. 

4.1 Kardinalita opisného vektora 

Napriek tomu, ţe v kapitole venujúcej sa vektorovému opisu bol podrobne opísaný 

proces tvorby vektora, zberu termínov a ich váhovania, doteraz nebol prezentovaný 

vektor vcelku tak, ako je uloţený v cache.   

 

 

        Obr. 16: Vektorový opis domény pre kľúčové slovo PhD Project. 

Na Obr. 16 je opisný vektor domény pre kľúčové slovo PhD Project tak ako je 

reprezentovaný pre potreby programu OnoSumViz. Je moţné vidieť, ţe vektor 

pozostáva zo samotného kľúčového slova (v prvom riadku) nasledovaného mnoţinou 

usporiadaných dvojíc v tvare [termín-váha]. 

Počet prvkov opisného vektora domény závisí od viacerých parametrov, ktorých 

najvýznamnejším je popularita termínu. Ak daný termín obsahuje veľké mnoţstvo 
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ontológií, tak bude tieţ extrahované veľké mnoţstvo relevantných termínov. Tento 

parameter nie je moţné nijako ovplyvniť. Avšak ďalším parametrom je počet 

dokumentov, ktoré berieme do úvahy pri výpočte, ktorý je jedným z parametrov 

výpočtu opisného vektora domény. Čim je tento počet vyšší, tým viac zachytáva rôzne 

kontexty, v ktorých sa termín môţe vyskytnúť, a taktieţ sa upresňujú aj váhy termínov. 

Z toho vyplýva, ţe našim cieľom by malo byť pouţiť toľko ontológií, koľko je len 

moţné, aby bola presnosť čo najvyššia. S presnosťou však narastá aj čas potrebný na 

výpočet opisného vektora domény. Významnú časť tohto výpočtu predstavuje čakanie 

na odozvu Watsna a tá narastá s nárastom počtu poţadovaných ontológií. 

 

 

        Obr. 17: Vektorový opis pre Instrument; v prvom prípade vytvorený z 10 ontológií; v druhom 

prípade bol parameter počtu ontológií nastavený na 500.  

 

Aby sme urobili kompromis medzi poţiadavkami presnosti a rýchlosti, musíme 

nájsť optimálnu hodnotu. Taktieţ je nutné uvedomiť si, ţe zadávaný parameter počtu 

ontológií je len horné ohraničenie počtu a v prípade, ţe v korpuse sa toľko ontológií 

nenachádza, sú pouţité všetky ontológie. Na Obr. 17 je moţné vidieť, ţe napriek 

poţadovanému počtu 500 ontológií bolo v skutočnosti nájdených len 176 ontológií.  

Termíny v opisnom vektore domény môţu s narastajúcim počtom ontológií svoju 

váhu zvyšovať, ale rovnako aj zniţovať. Trend posilňovania váh je logickým dôsledkom 

toho, ţe sa termín vyskytol vo väčšom počte ontológií. Proti tejto sile pôsobia super-

indivídua t.j. termíny so signifikantne vyšším počtom výskytov ako ostatne termíny. 
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Super indivídua zapríčiňujú, ţe v procese lineárnej transformácie do intervalu <0;1> 

nastáva oslabenie váh. Tento efekt je moţné si všimnúť (pri porovnaní prvého 

a druhého vektora) na obrázku, kedy iba termín Instrument nezmenil hodnotu svojej 

váhy, všetky ostatné váhy klesli, dokonca niektoré termíny boli z vektora odstránené.         

Po bliţšom pohľade zistíme, ţe veľká časť termínov prvého vektora, je z hudobnej 

oblasti, a ostatné oblasti sú zastúpené len okrajovo. Na druhej strane v druhom vektore 

sa objavujú termíny ako: hardware, laryngoscope, financial, ktoré nemajú s hudbou nič 

spoločné. Oblasť hudby však výrazne prevláda u oboch vektorov.  

4.2 Tf vs. Tf-Idf 

Vektory uvedené na obrázkoch Obr. 17 a Obr. 16 sú vo finálnom stave, kedy 

všetky navrhnuté heuristiky boli aplikované na odstránenie nekorektných termínov 

alebo na upravenie váh pomocou tf-idf miery. Aplikovanie tf-idf váhovania nemá 

ţiaden vplyv na kardinalitu vektora a spôsobuje len zníţenie váh termínov, ktoré sú 

príliš populárne, a tak sa nachádzajú vo veľkom mnoţstve ontológií.     

 

 

Obr. 18: Vektorový opis pre Lecturer; v prvom prípade bolo použité len  tf váhovanie podľa vzorca 

(4); v druhom prípade bol váhy upravené použitím idf miery podľa vzorca  (6) 

 

Z Obr. 18  pravdepodobne pridanie inverznej dokumentovej frekvencie (idf) do 

vzorca pre výpočet váh malo za následok úpravu váh a tak aj prehodenie poradia 

u niektorých termínov vo vektore (napr. termín student nezmenil svoju váhu avšak 
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v druhom vektore sa prepadol o niekoľko pozícii a to vďaka zmene váh u ostatných 

termínov).  

Ako bolo opísané v závere kapitoly 3.6.1 idf  bola implementovaná len 

v obmedzenom rozsahu, za pouţitia opisných vektorov domén dostupných v cache 

systéme v úlohe korpusu. Je zrejmé, ţe charakter týchto vektorov ako aj ich počet, má 

značný vplyv na presnosť určenia váhy. Moţno povedať, ţe čím dlhšie je systém 

pouţívaný, tým presnejšie výsledky dáva. Tento fakt je dôsledkom prirodzeného nárastu 

počtu opisných vektorov domén počas pouţívania. V prípade ţe sú tieto vektory v cache 

rôznorodé (z rôznych domén), výsledky sú presnejšie, ale ak cache obsahuje vektory len 

z jednej prípadne niekoľkých málo domén, môţe mať táto heuristika negatívny vplyv na 

výpočet váh.           

4.3 Vektorový opis ako zlatý štandard domény 

V tejto práci bolo niekoľkokrát spomenuté, ako môţe byť vektorový opis pouţitý 

v úlohe zlatého štandardu domény. Pod zlatým štandardom je myslený etalón domény 

v našom prípade vyjadrený ako mnoţina termínov (prvkov opisného vektora domény), 

ktoré túto doménu charakterizujú. Takýto etalón môţe byť porovnaný s mnoţinou 

termínov a na základe takéhoto porovnania vyhodnotiť zhodu tejto mnoţiny s doménou. 

Takýto prístup  ma viacero moţností pouţitia pretoţe termíny je moţné extrahovať 

z textového dokumentu ako aj z  ontológie, XML dokumentu, atď.  

Cieľom tohto testu je ukázať ţe príbuzné domény sa prelínajú a je moţné 

kvantifikovať zhodu. Zároveň sa odpovedá na otázku, poloţenú v úvode tejto kapitoly, 

o optimálnom počte ontológií potrebných pre výpočet opisného vektora domény a ako 

tento počet ovplyvňuje presnosť výsledkov. 

Pre účely testu (výsledky Tab. 2) boli vygenerované vektory pre tri domény 

Academic Employee, Project, Object, ktoré boli zvolené tak, aby reprezentovali rôzne 

úrovne všeobecnosti (Academi Employee je špecifickejší neţ Object). Tieto vektory boli 

vygenerované za rôznych nastavení počtu pouţitých ontológií (10, 100, 200, 300, 400, 

500). Ako referenciu pouţijeme sedem domén, ktoré boli generované bez obmedzenia 

počtu ontológií (Instrument, PhD Project, Student, Education, Music, Supervisor, 

Entertainment ). Týchto sedem oblastí bolo zvolených tak, aby kaţdá z domén 

(Academic Employee, Project, Object) mohla byť zaradená do viacerých oblastí. 
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Tab. 2 obsahuje výsledky testov v troch farebných tabuľkách pre kaţdú z troch 

domén. Riadky v týchto tabuľkách korešpondujú s počtom ontológií pouţitých pri 

výpočte, zatiaľ čo stĺpce reprezentujú oblasti, s ktorými boli domény porovnávané. 

 

Tab. 2 Podobnosti medzi doménami (Academic employee, Project, Object) a oblasťami. 

 

 

Hodnoty v tabuľkách nevyjadrujú pravdepodobnosť, ale ide o miery podobnosti 

vypočítané medzi dvoma vektormi reprezentujúcimi dve domény podľa vzťahu (8). 

Farby v tabuľkách zlepšujú orientáciu tak, ţe tmavšie odtiene znamenajú vyššiu zhodu 

neţ svetlé. Pre spresnenie predstavy uvediem príklad: opisný vektor domény Project 

vytvorený za pouţitia 400 ontológií je najpodobnejší s opisným vektorom domény PhD 

Project s mierou zhody 0,8204.  
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Na týchto tabuľkách je moţné všimnúť ţe: 

 Presnosť S rastúcim počtom pouţitých ontológií sa hodnoty upresňujú 

t.j. prestávajú byť rozptýlené, posilňuje sa pozícia v niektorom zo 

stľpcov a oslabuje sa v ostatných stĺpcoch. 

 Jednoznačnosť Pri nízkom počte pouţitých ontológií sú hodnosti 

podobnosti málo odlišné vo všetkých stĺpcoch a tento trend sa 

s rastúcim počtom pouţitých ontológií stráca. 

 Optimálnosť Za hodnotou 300 ontológií sa váhy menia uţ len 

nevýrazne. 

Z uvedeného vyplýva, ţe na dosiahnutie uspokojivých výsekov je dostatočná 

hodnota 300 ontológií, ktorá sa javí byť najlepším kompromisom medzi dĺţkou trvania 

výpočtu a jeho presnosťou. Pri počte ontológii 10 sú výsledky zjavne nespoľahlivé, 

u Object dokonca nebola nájdená ţiadna zhoda (viď. prvý riadok tabuľky Object). Počet 

500 ontológií znamená jasné zaradenie do oblastí, avšak čas potrebný na výpočet je 

vyšší. Priemerný čas výpočtu jedného vektora za pouţitia 300 ontológií je 8,833s, pri 

500 ontológiách je tento čas 11,42s.  

Výsledky taktieţ reflektujú všeobecnosť jednotlivých domén. Zatiaľ čo Academic 

Employee môţe byť takmer jednoznačne zaradený do oblastí PhD Project a Supervisor, 

Object je príliš všeobecný a tak môţe byť do zaradený do viacerých oblastí. 

Tento test ukázal, ţe vlastnosti domén (napr. ich prekrývanie resp. dopĺňanie) sú 

rovnaké ako správanie sa vektorov, ktoré tieto domény reprezentujú. 

4.4 Eavaluácia OntoSumViz expertmi 

Hlavným cieľom programu OntoSumViz je asistencia pri výbere vhodnej ontológie 

pre aplikáciu na konkrétny problém. V tomto ohľade OntoSumViz nahrádza experta na 

ontológie, ktorý prehliadne ontológiu a priradí jej niekoľko domén, ktoré táto ontológia 

pokrýva. Takýmto spôsobom je ontológia hodnotená, čo následne vyuţíva pouţívateľ 

pri rozhodovaní sa o pouţití ontológie. 
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4.4.1 Podmienky testu a hlavné ciele 

V tomto teste sme sa snaţili zistiť presnosť, s akou OntoSumViz dokáţe poradiť 

pouţívateľovi v porovnaní s expertom. Za týmto cieľom sme vybrali ontológiu Music 

a nechali troch expertov nezávisle  ohodnotiť jednotlivé kľúčové koncepty tejto 

ontológie. Hodnotenie prebiehalo vzhľadom na príslušnosť kaţdého kľúčového 

konceptu do preddefinovaných oblastí (domén). Hodnotenie bolo prideľované na 

základe sémantickej miery zhody medzi kľúčovým konceptom a doménou v rozsahu 0 

aţ 5, kde 0 predstavuje ţiadnu príslušnosť a 5 úplnú príslušnosť konceptu k doméne. 

Tieto hodnotenia boli následne spriemerované pre kaţdý kľúčový koncept a porovnané 

s výsledkami programu.    

        V prvom kroku však bola potrebná analýza výsledkov od expertov pre potreby 

kvantifikovania miery zhody medzi nimi. Zhoda je prezentovaná v tabuľke cez hodnoty 

štandardnej odchýlky (Standard Deviation) podľa vzťah 11. Vzťah obsahuje Besselova 

modifikáciu pouţívanú pre nízky počet vzoriek (N-1).  

 

 (11) 

 

   Tab. 3  Štandardné odchýlky hodnotení expertov pri zaradzovaní KK do domén. Doménami sú 

Artist, Entertainment, ...; a kľúčovými konceptmi sú Genre, Expresion, ...  
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Štandardná odchýlka ukazuje na rozdiely medzi hodnotením jednotlivých 

expertov, a preto je dôleţité, aby jej hodnoty boli v jednotlivých prípadoch čo najniţšie, 

ideálne nulové, čo by znamenalo absolútnu zhodu expertov pri posudzovaní zaradenia 

kľúčových konceptov. Tento výpočet je v štatistickej analýze častým doplnkom 

aritmetického priemeru, pretoţe aritmetický priemer neobsahuje informácie o rozptyle 

jednotlivých hodnôt. 

Zatiaľ čo kľúčové koncepty boli generované algoritmom, domény boli definované 

manuálne s cieľom poukázať na niekoľko faktov: 

 Test obsahuje domény, ktoré sú špecifickejšie neţ KK, ktoré majú byť 

do týchto oblasti zaradené napr. Rock je doménou a pritom sa nachádza 

v taxonómii pod Genre. Ďalšou takouto dvojicou je Agent a Artist. 

Cieľom bolo ukázať ţe algoritmus pre rozhodovanie uvaţuje sémantickú 

blízkosť a nie vzájomnú polohu v taxonómii. 

 V teste sa vyskytujú dvojice (KK-Doména), ktorých zaradenie je úplne 

jednoznačné napr. Instrument – Instrument. Účelom takýchto dvojíc 

v teste je ukázať, ţe v jednoznačných prípadoch je odpoveď expertov 

jednoznačná rovnako ako odpoveď programu. 

 Domény bez zrejmého súvisu s ontológiou (Car, Tree) majú za cieľ 

dokázať, ţe koncepty nie sú priradzované náhodne ale na základe 

postupu, ktorý je porovnateľný s rozhodovaním sa expertov. 

 Doplnok k predošlým dvom prípadom je stav, kedy je jeden KK moţné 

zaradiť do niekoľkých oblastí, pričom do ţiadnej nemôţe byť zaradený 

jednoznačne (napr. Genre patrí podľa hodnotení expertov Musical, Rock 

a Artist). V praktických prípadoch môţe nastať tento príklad veľmi často 

a cieľom bolo ukázať správanie sa algoritmu. 

Tab. 3 zobrazuje štandardné odchýlky odpovedí expertov a je moţné na ňom 

pozorovať, do akej miery je úloha jednoznačná. Domény ako aj KK na tomto obrázku 

sú zoradené od najvyšších hodnôt po najniţšie. Sýtosť farby vyznačuje výšku hodnoty 

v kontexte tejto tabuľky. 

Z tohto obrázku je teda moţné určiť kritické dvojice (KK-Doména), ktorými je 

napr. Genre a Artist, v ktorých je celková odchýlka veľmi vysoká (2,645751311) 
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s ohľadom na fakt ţe škála hodnotenia je 0-5. Taktieţ je moţné povedať ţe KK: Genre, 

Expression, Person, Signal; sú z pohľadu expertov najťaţšie zaraditeľné do daných 

domén. Zjavným výsledkom tejto tabuľky je celková vágnosť úlohy, čo znamená ţe 

domény je nutné viac diverzifikovať, aby bolo moţné zvýšiť presnosť rozhodovania 

(napr. Genre jednoznačne nepatrí do domény Tree). Je teda veľmi ťaţké rozlíšiť jemné 

črty ontológie, avšak jednoznačne dokáţu rozlíšiť silné črty. 

Tab. 4 zobrazuje tabuľku priemerných odpovedí expertov. Hodnoty boli získané 

normalizovaním kaţdej odpovede experta z intervalu <0; 5> do intervalu <0; 1>. Tento 

krok bol nevyhnutný, keďţe výsledkami porovnania OntoSumViz sú kosínusové miery, 

ktoré sú z intervalu <0; 1>. Aby mohli byť odpovede expertov agregované do jednej 

hodnoty, urobili sme aritmetický priemer odpovedí všetkých expertov. Hodnoty 

v tabuľke predstavujú mieru príslušnosti KK ku kaţdej doméne, pričom domény sú 

vyznačené zelenou, čo znamená jednoznačnoť expertov pri ich zaradení. KK v tabuľke 

sú zoradené podľa abecedy. 

Tab. 4 Priemerné hodnotenia expertov pri zaradzovaní kľúčových konceptov do domén, 

normalizované do intervalu <0,1>.    

  

Hodnoty odkazujú na mieru istoty, s akou experti konkrétne KK priradzovali do 

domén, t.j. hodnoty blízke 1 resp. 0 znamenajú jednoznačnú príslušnosť resp. 

nepríslušnosť KK k doméne, zatiaľ čo hodnoty blízke 0,5 znamenajú nejednoznačnosť 

priradenia.  
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Tab. 5 obsahuje výstup rovnakej úlohy avšak tentoraz riešenej systémom 

OntoSumViz. Systém pouţíva na vyhodnocovanie príslušnosti KK kosínusovú metriku, 

a tak môţe podobnosť (similarity) nadobúdať hodnoty z intervalu <0; 1>; kde 0 

znamená ţiadnu podobnosť a 1 úplnú podobnosť. Hodnota jedna je však v našom 

prípade moţná len teoreticky berúc do úvahy, ţe vektory opisujúce domény majú 

spravidla signifikantne vyššiu kardinalitu neţ vektory opisujúce KK. Je to dané 

rozdielnym mnoţstvom dát na vstupe pre výpočet vektora pre KK a pre doménu.  

 

Tab. 5 Tabuľka obsahuje hodnotenia OntoSumViz pri zaradzovaní kľúčových konceptov do 

domén. 

 

 

Priamym dôsledkom rozdielnej kardinality je podhodnocovaná podobnosť 

kosínusovou metrikou. Na obrázku je moţné všimnúť si, ţe najvyššia dosiahnutá 

podobnosť je medzi KK instrument a doménou instrument. Pre túto zhodu by mala byť 

podobnosť rovná jednej, ale z vyššie uvedeného dôvodu má hodnotu 0,3361. Riešením 

by nebola ani lineárna transformácia hodnôt do intervalu <0; 1> podľa maximálnej 

hodnoty (0,3361). Väčšina hodnôt v tabuľke je rádovo niţšia neţ maximum 

a transformácia by mala minimálny efekt.   

Ďalšim riešením je vynechať krok normalizácie vektorov na dĺţku a hľadanie iba 

zhodných termínov v oboch vektoch bez uvaţovania ich rozdielnej kardinality. Podľa 

nami vykonaných testov by  takýto postup mal za následok výrazné nadhodnocovanie 
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podobností, t.j. podobnosť jedného KK s viacerými doménami bola 1, a tak by nemolo 

moţné rozhodnúť sa, do ktorej oblasti by mal byť tento KK zaradený.   

Táto prirodzená rysa kosínusovej metriky nepredstavuje reálny problém, keďţe 

hodnoty v tabuľke slúţia len na identifikovanie najvyššej zhody resp. podobnosti. 

V tomto ohľade je úloha splnená, pretoţe i napriek tomu, ţe hodnoty sú celkovo niţšie, 

ich pomer ostáva zachovaný, a teda KK  Instrument bude zaradený do domény 

Instrument. 

4.4.2 Výsledky   

Porovnanie odpovedí expertov a systému OntoSumViz je vykonané 

prostredníctvom rozdielu hodnôt v Tab. 4 a Tab. 5. 

Na Tab. 6 sú rozdiely v hodnotení expertov a OntoSumViz, pričom kľúčové 

koncepty tak ako aj domény sú zoradené od najproblematickejších k jednoznačným. Za 

problematické koncepty a domény sú povaţované tie s vysokou priemernou hodnotou 

nezhody (posledný riadok a stĺpec tabuľky). Tmavý odtieň znamená veľkú nezhodu 

medzi expertmi a systémom.  

 

Tab. 6 Rozdiel hodnotenia expertov a OntoSumViz 
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Uţ na prvý pohľad je zrejmé ţe tabuľka obsahuje len niekoľko záporných hodnôt. 

Podľa normálneho gaussoveho rozdelenia by však mala obsahovať rovnaký počet 

záporných a kladných hodnôt. To je dôsledkom uţ skôr opísaného podhodnocovania 

podobnosti kosínusovou metrikou.   

Tabuľka obsahuje stĺpec pomenovaný „Average―, ktorý obsahuje priemernú 

hodnotu pre kaţdý stĺpec/riadok. Pre kľúčový koncept Record je táto hodnota 

0,553311111 a je to priemerná hodnota chyby klasifikácie, t.j. čím je táto hodnota 

niţšia, tým sa klasifikácia viac blíţi hodnoteniu expertov. Hodnoty teda reflektujú mieru 

nejednoznačnosti z pohľadu jednotlivých kľúčových konceptov ako aj domén.  

Za jednoznačne najproblematickejšiu doménu je moţné povaţovať Musical, kedy 

samotné slovo je viac významové, a to spôsobilo nezhody medzi expertmi a následne aj 

rozdiel v hodnotení. Systém OntoSumViz uvaţuje všetky moţné kontexty slova resp. 

frázy, zatiaľ čo experti berú do úvahy len jeden, taký ktorý je podľa ich skúseností 

najpravdepodobnejší. 

Vzhľadom na celkovú vágnosť opisovanej úlohy, presnosť hodnotenia spočíva 

hlavne vo vhodne zvolených doménach pouţívateľom. V prípade zvolenia domén, ktoré 

nie sú vzájomne disjunktné, prípadne niektoré sú podmnoţinou inej, môţu byť výsledky  

týmito vzťahmi skreslené. Takýto prípad vytvára priestor pre stochastické zaradzovanie 

KK do domény kvôli minoritným rozdielom medzi doménami. Často sú systémom 

preferované domény, ktoré sa nachádzajú na vyššej úrovni všeobecnosti. Takéto 

vektory majú prirodzene vyššiu kardinalitu a tak aj vyššiu šancu na zhodu termínov.      

Pri pohľade na test striktne z pozície klasifikácie do domén bolo z 21 konceptov 8 

konceptov zaradených rovnako expertmi ako aj OntoSumViz, t.j. celková chyba 

klasifikácie je 0,619. Chybu výrazne ovplyvňujú zvolené domény, napr. z Tab. 6 je 

zrejmé, ţe doménou s najvyššou priemernou nezhodou klasifikácie je Musical. Ak by 

sme túto doménu vynechali, dostávame 12 zhodne klasifikovaných konceptov a celkovú 

chybu klasifikácie 0,0714.         

4.5 Vizualizácia ontológií s OntoSumViz 

V tejto sekcii zameriame pozornosť na aspekt vizualizácie ontológií s cieľom 

potvrdiť prezentované predpoklady ako napríklad: 

 nahradenie komplexných grafových štruktúr kľúčovými konceptami 

v zjednodušenej hierarchii; 
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 filtrovanie konceptov podľa ich významnosti a prezentovanie len tých častí 

ontológie s najvyššou informačnou hodnotou; 

 interpretovanie konceptov ontológie prostredníctvom pozadia. 

4.5.1 Používateľská skupina evalujúca OntoSumViz 

Hodnotenie OntoSumViz  prebiehalo za pomoci piatich expertov z oblasti 

vizualizácie ontológií a ich úlohou bolo vyskúšať funkcie systému a následne ich 

komentovať. Experti boli vybraní vzhľadom na čo najväčší rozhľad v oblasti evaluácie 

a vizualizácie ontológií, aby dokázali porovnať prístupy vyuţité v OntoSumViz 

s prístupmi konkurenčných nástrojov. Jedným z hlavných princípov je pouţitie nástroja 

pri tvorbe ontológií resp. pri ich inej aplikácii, a práve experti riešia úlohy tohto typu, 

a tak dokáţu poskytnúť hodnotný pohľad na vizualizačnú / evaluačnú techniku.  

Vybraná skupina expertov sa nezhoduje ani neprelína so skupinou v predošlom 

teste.  

4.5.2 Použitá ontológia 

Cieľom tohto testu je porovnanie OntoSumViz v kontexte ostatných vizualizačných 

techník a vyhodnotenie jeho prínosov v tejto oblasti ako aj hľadanie potenciálu pre 

ďalšie zlepšenia. 

Ontológia pouţitá v teste bola zvolená s ohľadom na jej kvalitu a rozsah. Bolo 

potrebné mať ontológiu operujúcu na všeobecnejších úrovniach, aby všetci experti mali 

prehľad o jej doméne. Vzhľadom na to, ţe oblasť hudby  je dobre zrozumiteľná 

širokému spektru ľudí, bola vybraná ontológia musicontology.rdf. Táto ontológia bola 

uţ pouţitá v predošlom teste a spĺňa všetky poţiadavky na kvalitný zdroj. Music 

ontology je dobre navrhnutá a obsahovo veľmi kvalitná, čo zabezpečí, ţe výsledky 

testov nebudú skreslené nekvalitným zdrojom. 

Táto ontológia zodpovedá špecifikácii RDF a obsahuje: 

 1696 tripletov (statement),  

 83 tried (class), 

 119 vlastností (properties), 

 14 inštancií (instance). 

Maximálna hĺbka ontológie je 5 tried zatiaľ čo priemerná hĺbka je 2-3 triedy.   
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4.5.3 Metodológia testu 

Na Obr. 19 vidieť graf a mapu z OntoSumViz s načítanou musicontology.rdf pri 

zobrazení všetkých kľúčových konceptov tejto ontológie. Priame spojenia medzi 

konceptmi sú naznačene šípkou (Manifestation špecifikuje MusicalManifestation a tá 

špecifikuje Record).  Nepriame relácie sú taktieţ zobrazované za pomoci prerušovanej 

čiary (obrázok vyššie takýto prípad nezachytáva), čo bolo hodnotené pozitívne. Jednou 

z moţností zobrazenia je Size By Importance, kedy veľkosť konceptu na obrazovke 

zodpovedá jeho dôleţitosti v ontológii.  

Experti mohli počas testu pouţívať všetky ovládacie prvky, ktoré OntoSumViz 

poskytuje a ľubovoľne ich kombinovať.    

  

Obr. 19: Screen shot systému OntoSumViz s definovaným pozadím na ktorom je premietnutá 

ontológia musicontology.rdf. 

4.5.4 Vyhodnotenie testu 

Táto podkapitola prináša prehľad komentárov expertov zdruţených podľa ich 

zamerania v jednotlivých paragrafoch. V kaţdom z týchto paragrafov je diskutovaná 

jedna charakteristika najprv z pohľadu expertov a následne z pohľadu tvorcov.    
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Experti pozitívne hodnotili zobrazovanie konceptov na pozadí, kedy je moţné 

posúdiť stupeň pokrytia jednotlivých častí mapy. Táto schopnosť je významná obzvlášť 

z pohľadu evaluácie ontológie a hlavne pri vývoji ontológií, kedy je potrebné nájsť 

ontológie, ktoré čo najlepšie pokrývajú oblasti záujmu. 

Pozadie evokovalo expertom sémantickú blízkosť, zatiaľ čo termíny sú na pozadí 

(v rámci jednej domény) rozmiestnené náhodne. Experti očakávali, ţe ak sa KK objaví 

v blízkostí niektorého z termínov pozadia, má k nemu sémanticky najbliţšie. 

Vzdialenosť na mape reflektuje sémantickú vzdialenosť avšak na úrovní oblastí a nie na 

úrovni termínov oblastí. Tieto termíny (na obrázku vyznačene šedými písmom) slúţia 

iba ako vysvetľovací mechanizmus špecifikujúci konkretnú oblasť. 

Pri pridávaní kľúčových konceptov sa poloha všetkých konceptov mení, čo je 

dôsledok algoritmu pre prehľadné zobrazovanie konceptov. Algoritmus ukladá 

koncepty tak, aby sa neprekrývali a zároveň bola zachovaná poloha vzhľadom na 

oblasti, do ktorých patria. Uvedená črta obdrţala negatívne hodnotenia od expertov, 

podľa ktorých neustále presúvanie (čo i len minimálne) pôsobí mätúco na pouţívateľa, 

ktorý takto získava pocit, ţe koncepty zmenili oblasť zaradenia. 

Okrem zobrazenia mapy s kľúčovými konceptmi má OntoSumViz aj stromovú 

(tzv. Tree View) vizualizáciu. Táto zobrazuje kľúčové koncepty do hierarchických 

úrovní a má slúţiť na vytvorenie predstavy o ich postavení v taxonómii. Táto funkcia by 

mala byť podľa expertov nahradená odsadzovaným zoznamom, ktorý by umoţnil úplné 

prezeranie konceptov ontológií. To by však bolo v rozpore s princípom filtrovania málo 

významných konceptov a navyše by sa takáto funkcia nelíšila od tej, ktorú poskytuje 

Protégé [19].    

Rovnako negatívne bola hodnotená mrieţka, ktorá niektorým expertom evokovala 

graf, kde x-ová aj y-ová os odpovedajú parametrom, ktoré sa menia. Jej úlohou je však 

napomáhanie pri orientácii, kedy jednoznačne definuje hranice oblastí a aj kľúčové 

koncepty, ktoré do týchto oblastí patria. Ak by sa niektorý z kľúčových konceptov 

objavil napríklad blízko hraníc štyroch oblastí, nebolo by moţné určiť, do ktorej 

z týchto štyroch oblastí koncept patrí.   

Celkovo experti hodnotili kladne hlavne moţnosť zobrazovania iba 

najvýznamnejších častí ontológie a ukladanie konceptov na pozadie. Tieto dve rysy 

tvoria silný základ pre pouţitie predovšetkým vo vývoji ontológií a ich evaluácii.    
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5 Záver 

Cieľom tejto práce bolo na základe uskutočnených analýz existujúcich prístupov, 

metód alebo nástrojov navrhnúť vlastné riešenie, ktoré by umoţnilo: 

 reprezentáciu domény vo forme opisného vektora, 

 aplikáciu techniky opisného vektora, 

 riešenie problémov vizualizácie a evaluácie ontológií, 

 overenie navrhnutých postupov a ich vyhodnotenie. 

Práca prináša nový pohľad na hodnotenie ontológií podľa ich vhodnosti pre 

riešenie konkrétneho problému. Hierarchické stromy sa ukázali byť nevhodnou 

reprezentáciou komplexných ontológií pre účely ich evaluácie. S cieľom riešiť tento 

problém prezentuje táto práca  prístup, keď koncepty sú interpretované ich okolím, a tak 

pri ich zobrazovaní je podstatný význam konceptov a nie ich poloha v taxonómii.  

Aby mal pouţívateľ čo najväčšiu flexibilitu pri prehliadaní ontológie, poskytujeme 

dve moţnosti náhľadu: (i) topologický pohľad, kde koncepty sú prezentované ako uzly 

stromu. Topologické zobrazenie bolo pouţívané od úplného začiatku zobrazovania 

ontológií a stále je prvou voľbou niektorých pouţívateľov. Rozdielom 

oproti klasickému  ponímaniu tohto prístupu zobrazovania sú kľúčové koncepty ako 

primárna úroveň a zároveň koreň stromu. V našom prípade však ide o sekundárnu 

moţnosť, ktorá ma len dopĺňať (ii) kontextuálny pohľad; kedy sú KK zobrazované 

v kontexte pouţívateľsky definovaných domén a tak interpretované. 

Implementovaný princíp konceptuálnej základne (resp. mapy) je hlavnou premisou 

tejto práce a pomáha pouţívateľovi okamţite zistiť, ktoré oblasti jeho záujmu 

evaluovaná ontológia pokrýva. V prípade zobrazenia niekoľkých ontológií súčasne dáva 

pouţívateľovi schopnosť vidieť ich hlavné rozdiely.        

5.1 Výsledky 

Predchádzajúca kapitola sa sústredila na overenie opodstatnenia pouţitia techniky 

vektorových opisov v kontexte zobrazovania a hodnotenia ontológií a poukázala na 

subjektivitu celej úlohy pri nejasne definovaných alebo podobných doménach. 

V kontraste tohto faktu je schopnosť rozlíšiť oblasť na vyššej úrovni všeobecnosti 

spoľahlivo, a tak presnosť celého procesu závisí na oblastiach mapy, ktoré zadefinuje  

pouţívateľ.     
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Samotný vplyv korpusu hrá rovnako veľkú úlohu pri výslednej presnosti 

hodnotenia ontológie a to nie len z pohľadu mnoţstva ontológií v korpuse ale aj ich 

kvality a rôznorodosti. Kritéria korpusu majú priamy efekt na presnosť a kvalitu 

opisných vektorov domén, a tak ovplyvňujú miery podobnosti. Schopnosť rozlíšiť hrubé 

črty ontológie a jej zaradenie čiastočne ukazuje na povrchnosť ontológií, z ktorých bol 

vektor generovaný. Ak ontológie v korpuse pokrývajú koncepty na vysokej úrovni 

všeobecnosti, špecifickejšie termíny sa do vektora nedostanú, a tak sa vylúčia z procesu 

porovnávania. Aj v prípade, ţe špecifické termíny sú obsiahnuté vo vektore 

generovanom nad ontológiou, vektory generované nad korpusom ich neobsahujú, a teda 

sú vzhľadom na korpus nerelevantné. 

Korpus obsahuje mnoţstvo ontológií generovaných automaticky a tie sú spravidla 

nekvalitné a spôsobujú výskyt konceptov, ktorých sme sa snaţili zbaviť aplikovaním 

rôznych heuristík. Slovo heuristika  implikuje pouţitie postupov, ktoré nie sú účinné vo 

všetkých prípadoch, a tak nastávajú prípady, kedy opisný vektor obsahuje termíny, 

ktoré sú nezmyselné, ale vstupujú do procesu porovnávania a vplývajú na jeho 

výsledok. 

Nerovnomerné zloţenie ontológií v korpuse má za následok nerovnomerne 

pokryté oblasti resp. domény. Nastáva prípad kedy je napr. oblasť hudby pokrytá veľmi 

dobre ale oblasť zábavy obsahuje len niekoľko relevantných ontológií. Kardinalita 

vektorov bude v takomto prípade výrazne odlišná, čo sa následne prejaví pri 

zaradzovaní KK. 

Systém váhovania termínov vo vektore má taktieţ vplyv na výsledok 

porovnávania, avšak v porovnaní s predošlými aspektmi je tento pomer len minimálny. 

Váhovanie nemá výraznú úlohu v celom procese a jeho cieľom je skôr eliminovať 

termíny, ktoré sú takmer bezvýznamné s ohľadom na opisovanú doménu. Zmena 

schémy váhovania by nespôsobila výrazné zmeny v poradí termínov a teda ani vo 

výsledku porovnania. 

Pouţitie kosínusovej metriky pre vyhodnocovanie podobnosti (similarity) dvoch 

vektorov je previazané na spôsob váhovania.  Kosínusova metrika je najvhodnejšia 

pokiaľ ide o vyhodnocovanie nominálnych hodnôt. Ak by váhovanie bolo obmedzené 

len na prítomnosť (1) alebo neprítomnosť (0) termínu vo vektore, ponuka metrík by sa 

rozšírila. Všetky zmeny v tomto ohľade musia byť vykonané spoločne. 
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Z pouţívateľského hľadiska je najvýznamnejším problémom oneskorenie 

spôsobené komunikáciou s Watson serverom a prenos veľkého mnoţstva dát sieťou. Aj 

keď pouţitý cache management system rieši problém, rieši ho len čiastočne a pre plnú 

funkčnosť systému ako aj  pre presnosť jeho výsledkov je potrebné umiestniť 

spracovanie vektorových opisov na stranu servera. To umoţní nielen plné pouţitie tf-idf 

váhovania ale aj vţdy aktuálne vektory reflektujúce stav korpusu a to všetko v reálnom 

čase. Server Watson nie je naším vlastníctvom a teda ani kompetenciou do neho 

zasahovať, avšak zmena architektúry je najvhodnejším riešením pre spomenuté 

problémy.   

Vizualizačná stránka systému bola expertmi hodnotená pozitívne predovšetkým na 

nový prístup k prezentácii konceptov ontológie. V tomto ohľade sa preukázala 

uţitočnosť jednotlivých prostriedkov (napr. filtrovanie konceptov podľa významnosti, 

definovanie konceptu je okolím a hodnotenie pokrytia zvolených domén ontlógiou) 

a experti priznali uţitočnosť týchto cieľov. Negatívne hodnotenia sa týkali hlavne 

chýbajúcim doplnkovým funkciám, ktoré sú zastúpené v konkurenčných nástrojoch 

a experti ich povaţujú za vhodný doplnok k navrhnutému spôsobu prezentácie.        

5.2 Prínosy práce a splnenie cieľov  

V úvode práce bolo definovaných päť cieľov, ktoré sme chceli v tejto práci riešiť. 

Táto kapitola prináša zhrnutie riešení pod cieľov spolu s opisom ich všeobecného 

prínosu ako aj prínosu z pohľadu tejto práce.    

5.2.1 Návrh vektorovej reprezentácie záujmových domén a návrh 

algoritmu pre výpočet tejto reprezentácie 

Medzi hlavné ciele tejto práce patril návrh a implementácia systému vektorových 

opisov. V prvom prípade šlo o vektory generované nad korpusom, ktorých úlohou je 

komprimovať informácie o opisovanej doméne do vektora relevantných termínov. 

Tento vektor je moţné vyuţiť pri rôznych druhoch klasifikácie, kedy sú ľubovoľné 

textové informácie zaradzované do skupín podľa ich zamerania. Či uţ ide o webové 

stránky, textové dokumenty alebo ontológie, zo všetkých týchto zdrojov môţu byť 

extrahované termíny a porovnané s našim vektorovým opisom domény.  

Vektorový opis navrhnutý v tejto práci vyuţíva informácie obsiahnuté 

v ontológiách, keďţe predpokladáme, ţe tieto informácie sú hodnotnejšie, neţ tie 

obsiahnuté v textovej forme. Doménovo orientované ontológie obsahujú slovníky 
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jednoznačne definovaných pojmov, ktoré sú definované svojimi vlastnosťami 

a vzťahmi, a všetky tieto údaje boli brané do úvahy pri tvorbe vektorového opisu 

domény, tak ako bol definovaný v kapitole 3.2.  

Prvky vektora (termíny) nemajú vzhľadom na opisovanú doménu rovnakú 

významnosť, čo vyplýva z prirodzeného vnímania konceptov v reálnom svete 

človekom. Príbuznosť dvoch termínov v doméne je veľmi subjektívnou mierou, avšak 

v ontológii je táto miera daná vzdialenosťou objektov v taxonómii. My sme túto 

vzdialenosť vyjadrili váhami termínov, na základe ktorých je moţné určiť poradie 

významnosti termínu vzhľadom na opisovanú doménu. 

Vytvorenie dobrého referenčného modelu bolo experimentálne potvrdené (kap. 

4.3), kde sme dokázali, ţe príbuzné domény vykazujú vyššiu mieru zhody (podobnosti) 

pri vzájomnom porovnaní.  

Na druhej strane je vektorový opis konceptu v ontológii, ktorý komprimuje 

informácie o konkrétnom koncepte v ontológii. Koncept je spravidla oveľa viac neţ len 

textový reťazec, ktorý ho reprezentuje. Kaţdý koncept je súčasťou väčšieho 

informačného systému a je prepojený na iné koncepty, ktoré prispievajú k jeho definícii. 

Navyše majú samotné koncepty aj vlastnosti, menovky a komentáre a je preto 

jednoznačnou chybou vnímať koncept len ako textový reťazec, pretoţe ten je viac 

značný, zatiaľ čo koncept má unikátny význam. 

Potenciálnou aplikáciou vektorového opisu konceptu je oblasť Ontology 

Alignment [61], ktorá sa zaoberá podobnosťou ontológií resp. identifikovaním 

podobných entít v rôznych ontológiách. Porovnávanie na úrovni reťazcov je častou 

praxou pri zisťovaní podobnosti entí,t avšak takýto prostriedok má zjavné obmedzenia 

uţ pre spôsob, s akým na koncept nazerá, a samozrejme existujú aj pokročilejšie 

prístupy k riešeniu takéhoto problému. Vektorový opis by v takejto úlohe mohol 

ponúknuť novú moţnosť porovnávania entít.     

5.2.2 Návrh vizualizačnej techniky pre vizualizáciu ontológií za použitia 

opisných vektorov. 

V práci pouţívame teóriu vektorových opisov pri zobrazovaní kľúčových 

konceptov v ontológii.   Urobili sme dva výrazné posuny oproti tradičným prístupom 

vizualizácie ontológií. Namiesto stromov začínajúcich na abstraktných úrovniach sme 

pouţili strednú vrstvu ontológie ako východiskový bod navigácie. Bolo zistené, ţe 

práve koncepty, ktoré sú v taxonómii v strede majú najvyššiu informačnú hodnotu. 
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Vyplýva to zo skutočnosti, ţe koncepty blízke koreňu (root) taxonómie sú príliš 

všeobecné a na druhej strane sú listové uzly taxonómie (leaves), ktoré sú veľmi 

špecifické a tak ťaţko interpretovateľné ne-expertom. Stredná vrstva ontológie resp. jej 

kľúčové koncepty sú prezentované pouţívateľovi okamţite a bez náročného 

prehľadávania ontológie a dáva mu pribliţný obraz obsahu ontológie. 

Ďalším prínosom v oblasti vizualizácie je umiestňovanie ontológie na pozadie 

a tak špecifikovanie jej významu. Pri tomto prístupe sme boli inšpirovaní metaforou 

geografickej mapy, na ktorú sú umiestňované body predstavujúce mestá, obce, atď. 

Tieto body by samé o sebe nemali ţiaden význam a to aj v prípade, ak by boli správne 

vzájomne rozmiestnené. To, čo informáciu o polohe doplní, je práve pozadie (mapa), 

ktorá umoţní orientáciu. Aplikovaním tohto prístupu na ontológie a ich KK dostávame 

rovnaký efekt špecifikácie. 

Vhodnosť týchto prístupov bola overená skupinou expertov, ktorí hodnotili 

navrhnutú prezentáciu ontológie a posúdili ju vhodnou predovšetkým na úlohy 

súvisiace s hodnotením ontológií. Výsledky týchto testov je moţné nájsť v kapitole 4.5. 

5.2.3 Návrh metód pre vyhodnotenie a porovnávanie ontológií založených 

na opisných vektoroch a ich vizualizácie. 

Metóda tvorby vektorových opisov slúţi ako strojovo ľahšie spracovateľná forma 

uloţenia údajov o doménach a kľúčových konceptoch. Našim cieľom bolo uľahčiť 

porovnávanie komplexných grafových štruktúr a nahradiť ich vektormi. Vektorová 

reprezentácia je dobre známa v oblasti IT a bola uţ v minulosti pouţitá ako forma 

reprezentácie textových dokumentov. Jej hlavnou výhodou je jednoduchosť a rýchlosť 

vzájomného porovnávania. 

Na vyhodnocovanie podobnosti vektorov slúţia miery podobnosti opísané 

v kapitole 3.5. Spomedzi existujúcich mier podobností sme vybrali kosínusovú mieru, 

ktorá bola v [49] vyhodnotená ako vhodná pre príbuzný typ úlohy.  

Počas experimentov (kap. 4.4) sa ukázalo, ţe hodnoty podobností sú veľmi nízke 

a prakticky nie je moţné, aby nadobudli teoretické maximum (1). Tento efekt nebol 

zapríčinený samotnou metrikou ale rozdielnou kardinalitou vektorov. Tento efekt však 

nemal výrazne negatívny efekt na celkové výsledky zaradzovania kľúčových konceptov 

do domén na základe kosínusovej miery podobností vektorov.    



FEI  KKUI 

 98 

5.2.4 Implementácia navrhnutých techník a ich ilustrácia na vybranej 

aplikačnej oblasti. 

Aby bolo moţné navrhnuté metódy odtestovať, bol implementovaný nástroj 

OntoSumViz, ktorý kombinuje generovanie vektorových opisov domén a kľúčových 

konceptov s ich vizualizáciou.  

OntoSumViz pouţíva korpus ontológií pre tvorbu vektorových opisov domén. 

Mnoţstvo ontológiií vstupujúcich do procesu je priamo úmerné presnosti výsledného 

vektora (kap. 4.1), avšak tento parameter nie je jediný určujúci kvalitu výsledkov. Pre 

zvýšenie presnosti váh boli implementované postupy ako tf-idf  pre zvýšenie presnosti 

váhovania termínov v opisnom vektore domény a ďalšie postupy (heuristická filtrácia 

termínov opísaná vkapitole 3.2.3). 

Inovatívnosť systému OntoSumViz spočíva v súčasnom kombinovaní sumarizácie 

ontológie s tradičným zobrazovaním stromovej štruktúry. Poskytuje taktieţ ďalšie 

navigačné funkcie pre orientáciu a prehliadanie ontológie. Vizualizačné nástroje majú 

vo väčšine prípadov ambíciu kompletnej navigácie, čoho dôsledok je nespokojnosť 

laikov s prílišnou komplexnosťou týchto nástrojov. OntoSumviz vychádza v ústrety 

hlavne laikom pri navigácii a evaluácii ontológií poskytnutím základných a ľahko 

pochopiteľných funkcií.           

5.2.5 Vyhodnotenie navrhnutých techník používateľmi v kontexte 

relevantných vizualizačných techník. 

Súčasťou tejto práce je aj časť venujúca sa overovaniu navrhnutých postupov 

(kapitola 4.) Vykonané experimenty boli sústredené na generovanie opisných vektorov 

oboch druhov ako aj na vizualizačný aspekt.  

Zaradzovanie kľúčových konceptov do domén sa v testoch ukázala ako príliš 

vágna úloha, keď vzájomná zhoda expertov bola veľmi nízka. OntoSumViz v teste 

vykazoval chybu klasifikácie 0,619, ktorá nemohla byť zapríčinená navrhnutou 

váhovacou schémou ani pouţitou kosínusovou metrikou. Výsledky boli najviac 

ovplyvnené zvolenými referenčnými doménami, keď po odstránení klesla chyba 

klasifikácie na 0,0714. Voľba domén a ich zloţenie je výhradne v kompetencii 

pouţívateľa, čo vytvára poţiadavku na skúseného pouţivateľa  schopného správne 

nastaviť systém pre riešenie konkrétnej úlohy.  
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Experimenty zamerané na overenie vhodnosti vizualizačnej techniky podľa 

hodnotení expertov  poukázali na potrebu doplnenia moţností zobrazenia kompletnej 

ontológie, t.j. experti sa zhodli tom ţe OntoSumViz je vhodným nástrojom, ale súčasne 

poţadovali kombinovať ho s niektorým z tradičných prístupov. Najviac negatívnych 

hodnotení obdrţal OntoSumViz pre spôsob prezentácie mapy.     

5.3 Možnosti  ďalšieho vývoja 

Navrhnutý systém je implementovaný, a tak je moţné jeho pouţitie pri evaluácii 

ontológií. Medzi moţnosti ďalšie rozšírenia patrí aj: 

 prehliadanie viacerých ontológií súčasne  je logickým nasledujúcim 

vývojovým štádiom. Predovšetkým z hľadiska hodnotenia ontológií a ich 

porovnávania. Pouţívateľ môţe napríklad poloţiť dve rôzne ontológie na 

jednu mapu a pozorovať ich vzájomné dopĺňanie resp. prekrývanie. To je 

pouţiteľné, ak potrebujeme pokryť jednu úlohu viacerými ontológiami. 

V praxi je veľmi zriedkavé nájsť jednu ontológiu pre riešenie 

konkrétneho problému tak, aby táto ontológia pokrývala celú oblasť, čo 

sa týka rozsahu aj hĺbky. Z tohto dôvodu je veľmi vhodné agregovať 

koncepty z viacerých zdrojov. 

 rozšírenie možností vizualizácie by bolo nápomocné pre pouţívateľov, 

ktorí vyţadujú komplexnejši pohľad na ontológiu. Ţiaden súčasný 

nedokáţe samostatne uspokojiť všetky poţiadavky pouţívateľov pri 

pouţití v rôznych úlohách. Preto je vodné kombinovať a prepojiť rôzne 

prístupy k vizualizácii a tak poskytnúť moţnosť prepínať z jedného 

vizualizačného pohľadu na iný.    

 preskúmanie potenciálnych oblastí aplikácie pre opisné vektory Technika 

opisných vektorov má podľa nášho názoru potenciál presahujúci oblasť 

vizualizácie ontológií a tak je zaujímavé nájsť ďalšie moţnosti ich 

aplikácie. 

5.4 Technologické východiská a obmedzenia 

OntoSumViz  bol od počiatku vyvíjaný ako súčasť NeOn toolkid (NTK) 

vytvoreného v rámci projektu NeOn, ktorý zastrešuje aktuálny vývoj najvýznamnejších 

inštitúcií v oblasti sémantického webu. Posledná verzia NTK však ešte neobsahuje 

OntoSumViz a jeho zaradenie je otázkou dohovorov, ktoré stále prebiehajú.   



FEI  KKUI 

 100 

Samotný spôsob implementácie podmieňuje fungovanie OntoSumViz pluginu 

výhradne ako súčasť NTK a nie je moţné ho spúšťať ako samostatnú aplikáciu. 

Aplikácia závisí na : 

 Java Virtual Machine v1.5.x, 

 kompatibilné s Mac OS X a MS Windows, 

 Eclipse Europa SDK, v.:3.3.2. 

Vizualizácia je závislá aj na ďalších kniţniciach, ktorých funkcie vyuţíva: 

 Watson a webové služby sú pouţívané algoritmom na generovanie 

kľúčových konceptov ako aj na výpočet vektorov pre domény. Všetky 

potrebné kniţnice a Watson API sú dostupné na domovskej stránke 

servera (http://watson.kmi.open.ac.uk/WS_and_API.html). 

 Grafová vizualizácia je pouţívaná na rozmiestňovanie KK na ploche. 

Kniţnica JUNG  (Java Universal Network/Graph library) je voľne 

šíriteľnou kniţnicou pre podporu vizualizácie grafov. Kniţnicu je 

moţné získať v aktuálnej verzii na domovskej stránke 

(http://jung.sourceforge.net). 

  ďalšie použité nástroje zahŕňajú ostatné pouţité moduly, napr. na 

parsovanie XML, prácu s taxonómiou atp.   

  

  

http://watson.kmi.open.ac.uk/WS_and_API.html
http://jung.sourceforge.net/
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Prílohy 

Príloha A: CD médium – dizertačná práca v elektronickej podobe, OntoSumViz 

plugin spolu s Eclipse.  
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