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Abstrakt v SJ 

Práca podáva teoretický prehľad možností kolektívnej tvorby internetového obsa-

hu v kontexte aplikácií webu 2.0, s dôrazom na kolektívnu anotáciu zdrojov. Zároveň je 

venovaná popisu techník personalizácie webových aplikácii, ako aj sémantickému we-

bu. Webová aplikácia, ktorá je súčasťou práce, je určená pre kolektívnu anotáciu inter-

netových zdrojov. Požívateľom umožňuje zdieľanie zdrojov, ako aj ich anotáciu pro-

stredníctvom kľúčových slov a kategorizáciu využívajúcu kolektívne vytvárané schémy. 

Pre prepojenie zdrojov, kategórií a kľúčových slov v aplikácii bol navrhnutý  sieťový 

model. Možnosti použitia modelu pre kategorizáciu zdrojov na základe kľúčových slov 

boli experimentálne overované. Dvojica algoritmov vytvorených na základe navrhnuté-

ho modelu bola porovnávaná s algoritmom využívajúcim úpravu naivného  Bayesov-

ského klasifikátora pre potreby hierarchickej viacnásobnej kategorizácie. Použitými 

mierami výkonnosti porovnávaných postupov boli priemerná presnosť, návratnosť a čas 

potrebný k výpočtu. Významnosť výsledkov bola overovaná použitím párového t-testu, 

znamienkového testu a Wilcoxonovho znamienkového testu poradí. Priemerné presnosti 

porovnávaných algoritmov sa štatisticky významne nelíšili. Hodnoty návratností sa šta-

tisticky významne líšili v prospech algoritmov vytvorených na základe navrhovaného 

modelu. Algoritmy vytvorené na základe tohto modelu boli zároveň výrazne rýchlejšie.  
 



  

 

Abstrakt v AJ 

The work give a theoretical overview of the possibilities of collective creation of 

online content in the context of Web 2.0 applications, with emphasis on the collective 

annotation of resources. It is also devoted to a description of techniques for personaliza-

tion of web applications, as well as the semantic web. Web application, which is part of 

the work, is designed for collective annotation of web resources. Allows  users sharing 

resources as well as their annotation using keywords and categorization utilizing collec-

tively created schemes. To link resources, categories and keywords in the application, it 

was proposed a network model. Possibilities to use the model for categorization of re-

sources based on the keywords have been tested. A pair of algorithms, created by the 

proposed model, was compared with the algorithm, making use of naive Bayesian clas-

sificator modified for the hierarchical multilabel categorization. Used Performance 

comparison measures were average precision, recall and time required to calculations. 

The significance of the results was verified by paired t-test, sign test and Wilcoxon sig-

ned rank test. The average precision of compared algorithms did not differ significantly. 

Recall values differed statistically significantly in favor of algorithms developed under 

the proposed model. Algorithms developed under this model were also significantly 

faster. 
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Predhovor 

Hlavným cieľom teoretickej časti práce je poskytnúť prehľad charakteristík webu 

2.0 s dôrazom na jeho sociálny charakter  a s ním súvisiace webové komunity, ako aj 

kolektívnu anotáciu zdrojov. Práca je tiež venovaná možnostiam personalizácie webo-

vých aplikácií a sémantickému webu. Dôležitým motívom pre jej vznik bola snaha vy-

tvoriť aplikáciu, ktorá by využívala ľudský potenciál aplikácií webu 2.0 ku kolektív-

nej anotácii zdrojov a vytváraniu jednoduchých hierarchických doménových modelov. 

S tým súvisí hlavný cieľ praktickej časti práce, ktorým je návrh a implementácia kate-

gorizačného systému pre podporu kolektívnej anotácie internetových zdrojov. Systém je 

tvorený webovou aplikáciou napísanou v jazyku PHP. Používateľom má umožniť zdie-

ľanie a kolektívnu anotáciu internetových zdrojov a zároveň im poskytnúť prostriedky 

pre ich kolektívnu kategorizáciu. Pre účely prepojenia zdrojov, kľúčových slov 

a kategórií bol navrhnutý sieťový model. Použiteľnosť navrhovaného modelu bola ove-

rovaná na úlohe kategorizácie zdrojov na základe kľúčových slov. 
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Úvod 
Charakteristike súčasnej podoby webu, označovanej termínmi web 2.0 či sociálny 

web, je venovaná prvá časť mojej práce. Východiskom pre osnovu tejto časti bol zoz-

nam základných charakteristík webu 2.0, formulovaný v práci O'Reillyho (O'Reilly, 

2005). Pozornosť venujem predovšetkým sociálnemu rozmeru webu 2.0, ktorý je často 

označovaný ako jeho najdôležitejšia charakteristika. Komunitám v prostredí webu 2.0 

a zvlášť otázke kolektívneho značkovania zdrojov sú vzhľadom na súvislosti 

s navrhovanou aplikáciou venované samostatné podkapitoly. Okrem  vzájomných inter-

akcií medzi používateľmi, je v súčasných webových aplikáciách stále väčší dôraz kla-

dený aj na interakciu používateľov so systémom. Ide predovšetkým o snahu prispôsobiť 

aplikácie individuálnym potrebám používateľov, s čím súvisia techniky personalizácie 

webových aplikácií, popisované v kapitole 2.  

Základná koncepcia sémantického webu, ktorej počiatky je možné nájsť v práci 

Tima  Bernersa-Leeho (Berners-Lee, 1999), sa v posledných rokoch stáva stále popu-

lárnejšou. Autormi reálnych aplikácií sú však prijímané skôr všeobecné ciele sémantic-

kého webu než jeho konkrétny model, systematicky budovaný W3C (World Wide Web 

Consortium). Model sémantického webu, v podobe akej je podporovaný W3C, je popi-

sovaný v kapitole 3. Súčasťou tejto kapitoly je aj popis niekoľkých známejších apliká-

cií, označovaných ako sémantické, ktoré však využívajú prostriedky sémantického we-

bu skôr utilitárne. Stále častejšie sa pritom možno stretávať s názormi, podľa ktorých je 

nevyhnutné kombinovať výhody poskytované webom 2.0, t.j. predovšetkým ľudský 

potenciál, s možnosťami poskytovanými sémantickým webom. 

Cieľom vytvorenej aplikácie je pritom predovšetkým využitie kolektívnej spolu-

práce používateľov nielen pri anotovaní zdrojov, ale aj pri štruktúrovaní domén, 

v ktorých bude aplikácia využívaná a vytváraní hierarchií konceptov. Pri kolektívnej 

anotácii zdrojov kľúčovými slovami a ich priraďovaní do kategórií je pritom dôležitý 

spôsob, akým  sú zdroje, kľúčové slová a kategórie navzájom prepojené. V praktickej 

časti práce je popísaný návrh sieťového modelu prepojenia zdrojov, kategórií 

a kľúčových slov, ktorý je v systéme použitý. Vhodnosť modelu pre kategorizáciu zdro-

jov na základe kľúčových slov bola experimentálne overovaná. Model bol implemento-

vaný v dvoch algoritmoch, ktorých výkonnosť bola porovnávaná s výkonnosťou algo-

ritmu využívajúceho úpravu naivného  Bayesovského klasifikátora pre potreby hierar-



FEI  KKUI 

 14 

chickej viacnásobnej kategorizácie. Výkonnosť porovnávaných postupov bola porovná-

vaná na základe hodnôt priemerných presností a návratností, pričom významnosť vý-

sledkov bola overená použitím párového t-testu, ako aj pomocou dvoch neparametric-

kých testov a to znamienkového testu a Wilcoxonovho znamienkového testu poradí  

(Wilcoxon signed rank test). Algoritmy boli porovnávané aj vzhľadom na ich časovú 

náročnosť. 
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1 Web 2.0 
Kým v prípade webu 1.0, ktorého základný koncept bol načrtnutý v práci Tima 

Bernersa-Leeho (Berners-Lee T. , 1989), sa jeho vznik viaže ku konkrétnym technoló-

giám, ktorými boli: URI (Uniform Resource Identifier), HTML (HyperText Markup Lan-

guage) a HTTP (Hypertext Transfer Protocol) (Alesso & Smith, 2006; Fensel, a iní, 2007; 

Vlist, Ayers, Bruchez, Fawcett, & Vernet, 2007), v prípade webu 2.0 takáto väzba neexistu-

je.   V tejto súvislosti uvádza Mika (Mika, 2007), že novovznikajúce aplikácie sú orien-

tované predovšetkým na sociálny aspekt webu a na snahu o zapojenie používateľov 

webu do tvorby jeho obsahu, pričom úloha technológií je tu relatívne malá. Vlist a kol. 

(Vlist, Ayers, Bruchez, Fawcett, & Vernet, 2007), zastávajú podobný názor a uvádzajú, 

že samotná infraštruktúra webu 2.0 zostáva rovnaká ako v prípade webu 1.0 a mení sa 

predovšetkým spôsob jej využívania.  

Vo viacerých prácach sú ako autori označenia web 2.0 uvádzaní Tim O’Reilly a Da-

le Dougherty, ktorí ho prvý krát definovali roku 2004. Ako však medzi inými upozorňu-

je aj Ruiz (Ruiz, 2008), ktorý sa vo svojej analýze venuje pôvodu označenia web 2.0, 

autorstvo pojmu náleží Darcy DiNucci. Príspevok DiNucci (DiNucci, 1999) je síce skôr 

vedecko-populárnou úvahou, vymedzuje však web 2.0 oproti web 1.0 spôsobom, ktorý, 

aspoň približne, korešponduje so súčasným pohľadom na tieto vývojové stupne webu. 

Nepochybne konkrétnejšiu predstavu webu 2.0 a jeho charakteristík uvádza O’Reilly, 

podľa ktorého web 2.0 charakterizuje (O'Reilly, 2005): 

1. Dlhý chvost (The Long Tail) 

Táto charakteristika súvisí s tzv. Paretovým princípom (niekedy tiež označovaný 

ako pravidlo 80/20). Tento princíp bol formulovaný Juranom (Juran, 1974 tu podľa  

Tweeddale, 1994) na základe  Paretových zistení, podľa ktorých približne 80% bo-

hatstva je vo vlastníctve približne 20% populácie (Tweeddale, 1994). Platnosť Pare-

tovho princípu však nie je obmedzená iba na oblasť ekonómie a je možné formulo-

vať jeho všeobecnú podobu, podľa ktorej: 80% efektu je dôsledkom 20% príčin. 

Analogicky teda bolo možné formulovať pravidlo, podľa ktorého 80% zisku pochá-

dzalo z predaja 20% najpredávanejších tovarov. Prirodzeným dôsledkom platnosti 

tohto pravidla je prispôsobenie ponuky týmto 20%-tám najpredávanejších výrob-

kov. Toto empirické pravidlo však v aplikáciách webu 2.0 stráca svoju platnosť. Na 

túto skutočnosť upozornil a pokúsil sa ju vysvetliť Chris Anderson (Anderson, 

2004), ktorý svoju teóriu „dlhého  chvosta“ (The theory of the Long Tail) neskôr 
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detailnejšie rozpracoval v samostatnej knihe (Anderson, 2008). Túto teóriu je, 

podľa slov autora, možné zjednodušene zhrnúť do nasledujúceho tvrdenia: „Na-

ša kultúra a ekonomika sa stále viac posúva od sústredenia sa na relatívne malý 

počet hitov (produkty z tzv. hlavného prúdu) na čele krivky dopytu a smeruje 

k obrovskému množstvu ník na chvoste. V oblasti bez obmedzení fyzických re-

gálov a iných obmedzení distribúcie, úzko zameraný tovar a služby môžu byť 

ekonomicky atraktívne ako hlavné zameranie.“ (Anderson, 2008, s. 52) 

Nika je pojmom, ktorý Anderson (Anderson, 2004) používa na označenie tova-

ru resp. obsahu, ktorý je preferovaný istou subkultúrou, pričom jeho opozitom je 

v tomto kontexte hit, ako tovar resp. obsah tvoriaci tzv. hlavný prúd. Web 2.0 svo-

jimi charakteristikami posilňuje trojicu základným faktorov, formujúcich dlhý 

chvost. Tieto základné faktory sú (Anderson, 2008): 

- demokratizácia výrobných nástrojov, 

- demokratizácia nástrojov distribúcie a  

- prepojenie ponuky a dopytu. 

Demokratizácia výrobných nástrojov je dôsledkom stále väčšej prístupnosti ná-

strojov potrebných pre tvorbu internetového obsahu rôzneho charakteru, akým 

sú fotografie, videá, prezentácie a pod. Dôsledkom tohto faktora je stále sa pre-

dlžujúci chvost grafu znázorňujúceho dopyt, kde rozličné tovary sú reprezento-

vané na horizontálnej osi a vertikálna os predstavuje dopyt po tovare (prípadne 

zisk z predaja, počet návštev, počet stiahnutí a pod.). Vplyv tohto faktora je zná-

zornený na obrázku  1. 

 
Obrázok 1. Demokratizácia výrobných nástrojov (podľa Anderson, 2008) 

Demokratizácia nástrojov distribúcie je dôsledkom stále jednoduchšej 

a lacnejšej distribúcie virtuálneho obsahu prostredníctvom internetu. Mnohé ap-

likácie webu 2.0 sa prednostne zameriavajú na rozličné formy zdieľania interne-
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tového obsahu ich používateľmi. Dôsledkom tohto faktora je rozširovanie 

chvosta grafu dopytu, čo je znázornené na obrázku 2. 

 
Obrázok 2. Demokratizácia nástrojov distribúcie (podľa Anderson, 2008) 

Napokon prepojenie ponuky a dopytu súvisiace s predošlými faktormi, je podpo-

rované rozličnými systémami uľahčujúcimi vyhľadávanie špecifického obsahu 

ník. Používatelia sú tak postupne presmerovaný z najpopulárnejšieho obsahu 

k stále špecifickejšiemu obsahu ník, čo je znázornené na obrázku 3.  

 
Obrázok 3. Prepojenie ponuky a dopytu (podľa Anderson, 2008) 

2. Zameranie aplikácií na údaje (Data is the Next Intel Inside)  

Je ďalšou z charakteristík aplikácií web 2.0. Súčasné aplikácie sú závislé na da-

tabázach s dostatočným množstvom, ako aj kvalitou údajov. Ako uvádza 

O'Reilly (2005), manažment databáz je kľúčovou kompetenciou web 2.0 spo-

ločností a údaje sú v týchto aplikáciách natoľko dôležitými, že je možné ozna-

čovať ich ako infoware namiesto software (O'Reilly, 1999).   

3. Pridaná hodnota tvorená používateľmi (Users Add Value) 

Jedným z prívlastkov webu 2.0 je sociálny. Vzťah sociálneho webu a webu 2.0 

je autormi prác z tejto oblasti interpretovaný rozdielne. Časť autorov chápe oba 

pojmy ako ekvivalentné (Mason & Rennie, 2007). Inými autormi je web 2.0 

chápaný skôr ako prostriedok umožňujúci vznik sociálneho webu (Chi, 2008; 

Gruber, 2007). Vzťah webu 2.0 a sociálneho webu pritom naznačujú aj uvádza-
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né charakteristiky webu 2.0. Už menované, ale aj nižšie popisované charakteris-

tiky jasne súvisia s komunitou používateľov. Pod pridanou hodnotou tvorenou 

používateľmi je pritom myslená skutočnosť, že hlavnou konkurenčnou výhodou 

v aplikáciách webu 2.0 sú samotní používatelia, prispievajúci svojimi údajmi.     

4. Štandardný sieťový efekt (Network Effects by Default) 

O'Reilly (O'Reilly, 2005) pri tejto charakteristike uvádza, že okrem umožnenia 

zdieľania informácií používateľmi je nevyhnutné zabezpečiť mechanizmus ag-

regácie informácií, pôsobiaci ako vedľajší efekt používania služieb používate-

ľom (napr. automatické linkovanie stránok). Ako dôvod uvádza skutočnosť, že 

iba malé množstvo používateľov si dá námahu s vkladaním obsahu do systému, 

pričom, ako bolo naznačené vyššie, požívateľmi tvorený obsah je nevyhnutnou 

súčasťou aplikácií webu 2.0. Uvedené vysvetlenie je však, vzhľadom 

k pomenovaniu charakteristiky, potrebné spresniť. Sieťový efekt je totiž veľmi 

významnou vlastnosťou aplikácií webu 2.0. Rozličnými autormi je definovaný 

rôzne (Beck, 2006), pričom tieto  definície sú často adaptované na konkrétnu ap-

likačnú oblasť. Zo známejších definícií uvádzam definíciu Katza a Shapiroa 

(Katz & Shapiro, 1985), ktorí sieťový efekt popisujú ako formu pozitívnej spot-

rebnej externality1

 

 (positive consumption externality). Sieťový efekt je na zákla-

de ich práce možné definovať ako jav, pri ktorom „úžitok, ktorý používateľ zís-

ka z konzumpcie tovaru narastá s počtom iných agentov užívajúcich tento tovar“ 

(Katz & Shapiro, 1985, s. 424). Táto charakteristika priameho sieťového efektu 

sa výrazne prejavuje v aplikáciách, akými sú napríklad v súčasnosti veľmi popu-

lárne sociálne stránky (napr. Facebook, MySpace a mnohé iné). V tomto prípade 

je produktom webová služba, ktorej hodnota pre používateľa je založená práve 

na veľkom počte jej používateľov. V súvislosti so sieťovým efektom je veľmi 

dôležitou charakteristikou aj tzv. kritické množstvo používateľov (Funk, 2009; 

Economides & Himmelberg, 1995). Dosiahnutie tohto množstva používateľov je 

totiž nevyhnutné pre ďalší rast ich počtu v dôsledku sieťového efektu (Funk, 

2009). 

 

 

                                                 
1 V tomto kontexte zjednodušene ako vedľajší vplyv činnosti prvku v sieti na ostatné prvky. 
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5. (Len) Niektoré práva sú chránené (Some Rights Reserved)  

Znovupoužiteľnosť údajov a možnosti „experimentovania“ s nimi sú autorskými 

právami limitované, pričom cieľom by malo byť minimalizovať tieto bariéry 

v používaní údajov (O'Reilly, 2005). Pri tejto charakteristike je možné poukázať 

na tzv. mashupy (angl. mashup). Mashupy definuje Yee (Yee, 2008) ako apliká-

cie kombinujúce obsah z dvoch a viacerých zdrojov do jedného nového integro-

vaného celku. Rozhodujúcu úlohu pri tvorbe mashupov zohrávajú stále častejšie 

využívané rozhrania pre programovanie aplikácii, t.j. API (Application Progra-

mming Interface). API softvéru je možné definovať ako jeho rozhranie, pro-

stredníctvom ktorého sprístupňuje niektoré svoje funkcie inému softvéru. Mnohé 

známe aplikácie web 2.0 poskytujú svoje API, ktoré sú zväčša voľne dostupné. 

API sú tiež jedným zo spoločných znakov vznikajúcich sémantických webových 

služieb, popisovaných v podkapitole 3.10.  

6. Večné betaverzie (The Perpetual Beta)  

Ďalšou charakteristikou aplikácií webu 2.0 je, že často počas celej svojej exis-

tencie nesú označenie „beta“, t.j. testovacej verzie. Nedochádza teda 

k uvoľneniu finálnej verzie aplikácie, ale dochádza k jej nepretržitému vyvíjaniu 

a zdokonaľovaniu za účasti používateľov. Ako uvádza O'Reilly (O'Reilly, 2005), 

skriptovacie jazyky ako napríklad PHP, Perl, Python a iné sú veľmi častou voľ-

bou v rámci aplikácii web 2.0, ktoré sú závislé na dynamických zmenách počas 

chodu aplikácie.    

7. Spolupracovať, nie kontrolovať (Cooperate, Don't Control) 
Táto charakteristika úzko súvisí s tvorbou mashupov a sprístupňovaním API, ktoré 

boli spomenuté v rámci piateho bodu. Ide predovšetkým o využívanie modelov, kto-

ré umožňujú viazanie systémov. Príznačnou pre prepájanie aplikácií webu 2.0 by 

pritom mala byť nie koordinácia, ale združovanie (O'Reilly, 2005). Podobne ako 

napríklad v prípade protokolu TCP (Transmission Control Protocol), aj tu je to-

tiž potrebné uplatňovať tzv. princíp koniec-koniec (end-to-end) (O'Reilly, 2005). 

Princíp koniec-koniec tvrdí, že bezpečná kontrola správnosti prenosu informácie 

má byť realizovaná na koncových bodoch komunikačného systému (Saltzer, 

Reed, & Clark, 1984). Aplikácia využívajúca službu inej aplikácie jej vo formá-

te určenom touto aplikáciou zasiela požiadavky a kontroluje spracovanie získa-

ných informácií iba na svojej strane komunikačného kanála. Ich interakcia nie je 
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realizovaná formou koordinácie činnosti, ale iba formou výmeny správ 

v určenom formáte.   

8. Multiplatformový software (Software Above the Level of a Single Device) 

Aplikácie web 2.0 už dávno nie sú určené iba pre počítače, ale svoje uplatnenie 

nachádzajú aj ako poskytovatelia služieb pre iné servery (spomínané API), či 

mobilné zariadenia. V súčasnosti tak používatelia môžu využívať napríklad 

služby poskytované sociálnymi aplikáciami prostredníctvom klientských apliká-

cií určených pre mobilné telefóny. Zo služieb, ktoré sú priamo zamerané hlavne 

na mobilné zariadenia, je možné spomenúť napríklad internetovú službu Siri, 

popisovanú v podkapitole 3.10.  

Na základe uvedených charakteristík a ich analýzy je však možné dospieť 

k záveru, že faktormi vedúcimi k vzniku webu 2.0 sú na jednej strane základné psycho-

logické charakteristiky človeka a na strane druhej zvýšenie dostupnosti a možností in-

ternetových služieb. Vznik virtuálnych sociálnych sietí, wiki, blogov, či nahrávanie 

multimediálneho obsahu používateľmi, ktoré sú často spájané s webom 2.0 sú totiž 

v prvom rade závislé na dvojici faktorov, ktorými sú existencia nástroja a záujmu ľudí 

využívať možnosti nástroja. Nástrojom je v tomto prípade prístup k internetu a možnosti 

existujúcich aplikácií. Pokiaľ sú používatelia konfrontovaní s možnosťami saturujúcimi 

ich základné potreby (medzi inými potrebu komunikácie, spolupatričnosti či sebapre-

zentácie), budú tieto možnosti využívať. V dôsledku toho budú tieto možnosti ďalej 

rozvíjané, čo povedie k ďalšiemu nárastu využívania týchto nástrojov. 

  

1.1 Komunity v prostredí web 2.0 

Sociálna interakcia, ako bolo uvedené v predošlej časti, je jednou zo základných 

vlastností webu 2.0. Dôsledkom tejto interakcie je vznik rôznych foriem komunít. Na 

označenie tohto sociálneho fenoménu sú používané pojmy ako sociálne siete, virtuálne 

komunity, webové komunity a pod. Používanie týchto pojmov je pritom aj v odbornej 

literatúre veľmi rôznorodé a nejasné. Vo svojej bakalárskej práci (Koncz, 2008) som 

preto podrobnejšie popísal vzťahy medzi uvedenými pojmami a navrhol hierarchiu ich 

vzťahov. Sociálne siete, ako súbor sociálnych entít (ľudí, inštitúcií a pod.) spojených 

súborom sociálnych väzieb (Jones, 1998), predstavujú v rámci tejto hierarchie najvšeo-

becnejšiu kategóriu. Virtuálne komunity, ktoré majú v určitých ohľadoch charakter (vir-

tus) skutočných komunít, hoci nimi nie sú, predstavujú špecifickú formu sociálnych 
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sietí. Digitálne komunity sú formou virtuálnych komunít, kde je médiom sprostredkujú-

cim interakciu členov výpočtová technika. Online komunitou je digitálna komunita, pri 

ktorej je táto výpočtová technika v stave online. Napokon v závislosti od média, ktorým 

je online stav realizovaný, je možné hovoriť o internetových komunitách a webových 

komunitách ako ich podmnožine. V nasledujúcom texte je v nadväznosti na naznačené 

vzťahy používaný pojem webové komunity.  

Webové komunity, vychádzajúc z práce Preeceovej (Preece, 2000), definujem ako 

komunity tvorené ľuďmi vo vzájomnej interakcii, ktorá je realizovaná za nejakým úče-

lom, pri rešpektovaný spoločných pravidiel a ktorá je realizovaná na báze webového 

systému.  

V literatúre sú uvádzané rôzne spôsoby kategorizácie webových komunít, pričom čas-

tým kritériom ich kategorizácie je účel kvôli ktorému spolu ich členovia interagujú. 

Kategórie uvádzané jednotlivými autormi sa značne odlišujú a uvedené delenie je preto 

iba orientačné, pričom vychádza zo syntézy rôznych pohľadov: 

- Odborné komunity resp. komunity spoločných skúseností (Communities of 

Practice). Cieľom tohto typu komunít je hromadenie znalostí vzťahujúcich sa 

ku špecifickej doméne. Používatelia prostredníctvom nich zdieľajú informácie 

o svojich problémoch, skúsenostiach, poznatkoch, overených postupoch a pod. 

(Coakes & Clarke, 2006 ). Tento typ komunít môže byť realizovaný v rámci or-

ganizácií ako forma podpory manažmentu znalostí, ale môže ísť aj o rôzne fóra, 

venujúce sa napríklad konkrétnemu programovaciemu jazyku a pod.   

- Záujmové komunity resp. komunity spoločných záujmov (Communities of 

Interest). Často sú spájané s komunitami spoločných skúseností, existujú však 

medzi nimi isté rozdiely. Kým totiž komunity spoločných skúseností sú tvorené 

prevažne používateľmi z jednej domény (napr. programátori, biológovia a pod.), 

ktorí riešia zväčša rôzne problémy z danej oblasti, členovia záujmových komunít 

pochádzajú z viacerých domén a spája ich spoločný záujem napr. vyriešenie 

problému a pod. (Fischer, 2001).  

- Študijné komunity (Learning Communities). Okrem zdieľania znalostí je dô-

raz kladený na špecificky študijné úlohy. Systémy využívané týmito komunitami 

tak disponujú napr. nástrojmi pre tvorbu a administráciu testov a pod. Platfor-

mou určenou pre študijné komunity je napr. Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment), 
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- Komunity zamerané na zdieľanie súborov a odkazov. Príkladom stránok, 

v rámci ktorých môžu takéto komunity vznikať, sú Delicious či Twitter, ale aj 

warez fóra a pod. Používatelia pridávajú odkazy na súbory, alebo ich priamo na-

hrávajú. Zdieľanie odkazov v rámci týchto komunít je často označované po-

jmom sociálne záložkovanie (social bookmarkig). Nástroje sociálneho záložko-

vania umožňujú online organizáciu, zdieľanie a anotáciu odkazov používateľov. 

Obvyklou formou anotácie zdrojov v týchto komunitách je ich kolektívne znač-

kovanie (colaborative tagging) popisované v nasledujúcej časti.  

Komunity vznikajúce v rámci populárnych služieb, ako je napríklad FaceBook, MySpa-

ce, Bebo, Friendster, hi5 a mnohé iné, pritom predstavujú rôzne z vyššie uvedených 

typov. Tieto služby teda nepredstavujú komunity, ale skôr platformy na ktorých sú vy-

víjané. Z pohľadu vyhľadávania a organizácie internetových  zdrojov je dôležitou pre-

dovšetkým spomínaná kolektívna anotácia zdrojov. 

 

1.2 Kolektívne značkovanie zdrojov  

Anglickými výrazmi používanými v tomto zmysle sú social tagging, collaborative 

indexing, social indexing, collaborative tagging, user tagging, user-centered tagging 

(Lányiová, 2007). Vychádzajúc z definície Golder a Huberman (Golder & Huberman, 

2005) je kolektívne značkovanie zdrojov možné definovať ako proces, v ktorom sú 

množine zdieľaných zdrojov používateľmi priradzované v danom kontexte relevantné 

kľúčové slová. Tagovanie2

3

 teda predstavuje formu pridávania metadát (Smith, 2008 ; 

Lányiová, 2007). Metadáta, ktoré sú autormi často definované jednoducho ako údaje 

o údajoch resp. informácie o informáciách (Greenberg, 2003), sú predpokladom pre 

existenciu sémantického webu (viď kapitola ). Presnejšiu definíciu metadát uvádza 

americká Národná organizácia pre informačné štandardy (National Information Stan-

dards Organization), podľa ktorej sú metadáta „štruktúrovanou informáciou, ktorá popi-

suje, vysvetľuje, lokalizuje, alebo inak zjednodušuje vyhľadanie, použitie alebo spravo-

vanie informačného zdroja“ (NISO, 2004, s. 1). Okrem kolektívneho charakteru sa ko-

lektívne tagovanie od klasického pridávania kľúčových slov, ktoré je obvykle uskutoč-

ňované autormi, odlišuje aj charakterom pridávaných pojmov. Tieto môžu byť subjek-

tívne, prípadne viazané na danú komunitu a nemusia mať formálny charakter. Pridáva-

                                                 
2 V nasledujúcom texte bude používaný pojem tagovanie ako ekvivalent kolektívneho značkovania zdro-
jov.  
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ním značiek a ich agregovaním sa postupne vytvára tzv. mračno tagov (tag cloud). 

Mračno tagov môže mať rozličné podoby, obyčajne však ide o skupinu relevantných 

slov, ktoré sú v podobe hypertextových odkazov, pričom ich veľkosť, prípadne farba či 

usporiadanie, vychádzajú z početnosti ich výskytu, relevantnosti ku konkrétnej stránke, 

dátumu pridania, lexikografického usporiadania a pod. (viď obrázok 4). Konkrétne al-

goritmy sú teda aplikačné závislé a odzrkadľujú účel použitia mračna tagov. Primárnym 

účelom je pritom zvyčajne vyhľadávanie, zároveň však mračná tagov poskytujú prehľad 

o konceptoch v rámci danej domény. Kolektívne značkovanie zdrojov je teda prostried-

kom štruktúrovania domény a v istom ohľade spĺňa podobnú úlohu ako formálne taxo-

nómie, nie je však obmedzované formálnymi pravidlami a uskutočňujú ho samotní pou-

žívatelia systému. Táto skutočnosť bola zrejme príčinou zavedenia označenia folkso-

nómia, ktoré vzniklo zo slova taxonómia  (z gréckeho taxis, t.j. poriadok, usporiadanie 

a nomos, t.j. zákon), nahradením prvej časti slovom folks (angl. ľud, ľudia) a ktorej autor-

stvo je pripisované Thomasovi Vander Walovi (Peters, 2009). Správnosť tohto označe-

nia je však predmetom diskusií, keďže zvádza k nesprávnej predstave hierarchickej 

štruktúry folksonómií (Peters, 2009; Golder & Huberman, 2005). Alternatívnymi ozna-

čeniami pre folksonómie sú ethnoclassification, distributed classification, či social clas-

sification (Lányiová, 2007). Frekvencia výskytu značiek pri tagovaní zodpovedá tzv. 

dlhému chvostu, popisovanému v rámci charakteristík aplikácií web 2.0 (Smith, 2008 ; 

Vaishar, 2007).  

V posledných rokoch sa nástroje pre kolektívne značkovanie zdrojov stali bežnou  

súčasťou webových stránok, čo zrejme súvisí aj s menšou kognitívnou záťažou spoje-

nou s priradzovaním značiek v porovnaní s klasifikáciou (Sinha, 2005; Vaishar, 2007).  

 
Obrázok 4. Príklad mračna tagov v navrhovanej aplikácii  
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2 Personalizácia  
Základná úloha personalizácie spočíva v poskytnutí takého obsahu používateľovi, 

ktorý je pre neho relevantný, bez potreby pýtať sa ho na to priamo (Mulvenna, Anand, 

& Buchner, 2000; Zhang, Edwards, & Harding, 2007; Eirinaki, Vazirgiannis, & 

Varlamis, 2003). Za personalizáciu webových stránok však nie je možné považovať 

akúkoľvek formu prispôsobenia ich obsahu individuálnemu používateľovi, keďže takéto 

vymedzenie by bolo príliš široké. V nasledujúcich častiach sa preto venujem všeobec-

nému popisu niektorých aspektov personalizovaných systémov, ktoré zároveň vytvárajú 

rámec pre ich kategorizáciu. Pri popise jednotlivých charakteristík odporúčacích systé-

mov využijem delenie postupov pre personalizáciu webu, ktoré je použité v práci Dezhi 

a kol. (Dezhi, Il, Marilyn, Keith, & Murray, 2002). Delenie používané spomínanými 

autormi nie je jediné a ani najsprávnejšie, dobre však ilustruje rôzne aspekty kategorizá-

cie prístupov k personalizácii. Dezhi a kol. ako aj Saxe (Dezhi, Il, Marilyn, Keith, & 

Murray, 2002; Saxe, 2004), uvádzajú nasledujúce delenie postupov pre personalizáciu 

webu: Cookies, personalizácia založená na profile (Profile-based personalization), osob-

né nástroje (Personal tools), oportunistické linky (Opportunistic links) a odporúčacie sys-

témy (Recommender systems). Táto typológia je však mätúca, keďže delenie vychádza 

tak zo spôsobu technickej realizácie, charakteru využívanej informácie, ako aj spôsobu 

využitia informácií.  

Z pohľadu uloženia informácií využívaných pri personalizácii, je možné rozlišovať 

prístupy, ktoré využívajú: 

- Súbory uložené na strane klienta. Najčastejším spôsobom je využitie tzv. co-

okies. Uloženie informácií používaných ku personalizácii pomocu Cookies, 

je veľmi jednoduchý, no zároveň aj značne nespoľahlivý spôsob. Malé 

množstvá údajov sú týmto spôsobom ukladané na počítači používateľa a pri 

opätovnej návšteve stránky sú použité na jej personalizáciu. Nevýhodou toh-

to spôsobu je predovšetkým závislosť súborov s cookies na konkrétnej inšta-

lácii prehliadača, slabé možnosti zabezpečenia, či obmedzenia používania 

cookies používateľom a iné.   

- Súbory uložené na strane servera. Najčastejšie je tento spôsob implemento-

vaný využitím databázových systémov. V porovnaní s cookies má tento spô-

sob uloženia informácii mnohé výhody (bezpečnosť, integrita, prístupnosť a 
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iné), pričom zrejme hlavnou nevýhodou sú výpočtové nároky databázového 

systému.  

Personalizáciu webových stránok je možné  chápať aj ako praktické uplatnenie vý-

sledkov web miningu. Podľa charakteru informácie, ktorá je pri pesonalizácii využíva-

ná, je preto možné personalizáciu deliť podobne ako web mining. Zang a kol. (Zhang, 

Edwards, & Harding, 2007) definujú dolovanie údajov na webe (web mining), ako apli-

káciu princípov dataminingu na tri hlavné skupiny údajov v kontexte webu:  

- dolovanie údajov v štruktúre webu (web structure mining), 

- dolovanie údajov v obsahu webu (web content mining), 

- dolovanie údajov v údajoch o používaní webu (web usage mining). 

Pričom tieto oblasti aplikácie dataminingu predstavujú podľa Zanga a kol. (Zhang, 

Edwards, & Harding, 2007) aj hlavné výskumné podoblasti dolovania údajov na webe. 

K týmto oblastiam je možné pridať údaje o používateľoch, keďže tieto nemusia tvoriť 

priamo obsah webu a ani byť priamou súčasťou údajov o používaní. Ako uvádzajú Eri-

naki a kol. (Eirinaki, Vazirgiannis, & Varlamis, 2003), väčšia nimi analyzovaných exis-

tujúcich systémov pre personalizáciu webových stránok vychádzala predovšetkým 

z údajov o používaní systému používateľom (napr. najčastejšie navštevované témy 

a pod.)  a len málo z týchto systémov využívalo znalosti asociované s obsahom resp. 

štruktúrou webových stránok, prípadne znalosti pochádzajúce z registračných formulá-

rov používateľov. Charakter údajov použitých pri personalizácii, pritom súvisí aj 

s vyčlenením oportunistických linkov ako prístupu k personalizácii, ktorý, na rozdiel od 

odporúčacích systémov popisovaných nižšie, využíva iba údaje o aktuálnej činnosti 

používateľa. Príkladom oportunistických linkov môže byť ponuka odkazov obsahovo 

súvisiacich s aktuálne prezeraným obsahom (Dezhi, Il, Marilyn, Keith, & Murray, 

2002). Je však otázne, či uvedená forma personalizácie vôbec má byť považovaná za 

personalizáciu, keďže oportunistické linky sú nezávislé od konkrétneho používateľa 

a nie sú teda personalizované s ohľadom na jeho individuálne potreby.  

Medzi základné charakteristiky personalizačných prístupov je možné zaradiť aj 

cieľ personalizácie. Obyčajne je pritom možné stretnúť sa s dvoma typmi cieľov 

z pohľadu výstupu na strane používateľa: 

- usporiadanie entít (napr. webových stránok, produktov, dokumentov a pod.) 

na základe relevantnosti pre konkrétneho používateľa a  
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- druhou z úloh systému môže byť aj usporiadanie entít do zmysluplných sku-

pín.   

V rámci prístupov k personalizácii je tiež možné vyčleniť používateľské úpravy, 

resp. nastavania (customization), prípadne osobné nástroje, ako ich nazývajú Dezhi 

a kol. (Dezhi, Il, Marilyn, Keith, & Murray, 2002) a Saxe (Saxe, 2004). Časť autorov 

odlišuje samotnú personalizáciu a používateľské nastavenia. Za personalizáciu považujú 

tie prispôsobenia individuálnemu používateľovi, ktoré kontroluje personalizovaný sys-

tém (napr. odporúčania tovarov v internetových predajniach, ktoré používateľ nemôže 

priamo meniť), na rozdiel od nastavení, ktoré sú kontrolované používateľom (napr. na-

stavenie farebných schém, jazyka, ikon a pod.) (Chia & Garcia, 2002; Nielsen, 1998; 

Allen, 1999; Boiko, 2004). Miera kontroly používateľa nad procesom personalizácie 

súvisí s ďalším kategorizačným kritériom personalizačných systémov, ktorým je miera 

potrebnej spoluúčasti používateľa na činnosti systému. Vzhľadom na toto kritérium je 

možné systémy pre personalizáciu webových aplikácií rozlišovať na: 

- intruzívne, tiež označované ako obtruzívne, explicitné, vtieravé, či obťažujúce a 

- neintruzívne, tiež označované ako neobtruzívne, implicitné, nevtieravé, či neob-

ťažujúce. 

Odporúčacie systémy (recommender systems) predstavujú najsofistikovanejší spô-

sob personalizácie webových stránok (Dezhi, Il, Marilyn, Keith, & Murray, 2002). Je 

možné realizovať ich viacerými technikami, pričom medzi najčastejšie uvádzané patria 

filtrovanie3

 

 založené na obsahu (content-based filtering) a kolaboratívne filtrovanie 

(collaborative filtering) (Burke, 2002; Boiko, 2004; Setten, Veenstra, Nijholt, & Dijk, 

2006; Zhang, Edwards, & Harding, 2007), okrem nich sú však spomínané aj demogra-

fické filtrovanie (demographic filtering), na úžitku založené filtrovanie (utility-based 

filtering), na znalostiach založené filtrovanie (knowledge-based filtering) (Burke, 2002), 

či filtrovanie založené na pravidlách resp. rozhodovacích pravidlách (rules-based filtering 

resp. decision rules-based filtering) (Saxe, 2004; Boiko, 2004; Hornof, 2002; Romero, 

Ventura, Delgado, & Bra, 2007). Osobitne je možné vyčleňovať tzv. hybridné odporú-

čacie systémy (hybrid recommender systems), ktoré kombinujú rôzne techniky pre 

tvorbu odporúčaní (Burke, 2002; Setten, Veenstra, Nijholt, & Dijk, 2006). 

                                                 
3 Pojmy filtrovanie a odporúčanie sú v textoch venovaných tejto problematike používané ako ekvivalenty. 
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2.1 Kolaboratívne filtrovanie (Collaborative filtering) 

Je podľa Burkeho (Burke, 2002) zrejme najrozšírenejšou a najstaršou technikou 

pre tvorbu odporúčaní. Pri tejto technike je najskôr určená príslušnosť používateľa ku 

skupine resp. skupinám používateľov na základe hodnotení objektov, ktoré sú predme-

tom odporúčania a ich hodnotení ostatnými používateľmi. Následne sú používateľovi 

poskytnuté odporúčania vychádzajúce z preferencií skupiny resp. skupín, do ktorých bol 

zaradený. Uvedený postup nevyžaduje detailné informácie o odporúčaných objektoch. 

Dôležitou je príslušnosť ku skupinám, pre ktoré je charakteristická istá podobnosť 

v preferenciách. Táto preferencia je pritom do istej miery prenosná medzi rôznymi do-

ménami, t.j. dá sa predpokladať, že skupina ľudí s podobným vkusom pri jednom type 

objektov bude mať podobný vkus aj pri inom type objektov. Kvalita systému je pritom 

závislá na počte hodnotení, ako aj členov. Pri nových používateľoch chýbajú hodnotenia 

(eventuálne nákupy a pod.), potrebné k ich správnemu zaradeniu do skupiny resp. sku-

pín (tzv. new user ramp-up problem). Podobne chýbajú hodnotenia aj pri nových ob-

jektoch (tzv. new item ramp-up problem), ktoré tak nemôžu byť odporúčané v rámci 

skupín a naopak veľmi populárne objekty môžu byť preferované na úkor iných. 

Na fungovanie systému je tiež potrebný dostatočný počet aktívnych (hodnotiacich, na-

kupujúcich a pod.) používateľov. Problémom sú pri tejto technike aj atypickí používate-

lia, ktorých nie je možné priradiť ku konkrétnej skupine.   

 

2.2 Demografické filtrovanie (Demographic filtering) 

Je podobné vyššie popisovanému kolaboratívnemu filtrovaniu, na rozdiel od neho 

však pre zaradzovanie používateľov do skupín používa demografické údaje. Podobné sú 

aj výhody a nevýhody oboch prístupov. Na rozdiel od kolaboratívneho filtrovania, ktoré 

potrebuje dostatočný počet hodnotení (nákupov a pod.), však pri demografickom filtro-

vaní tieto údaje nie sú požadované a noví používatelia a produkty preto nepredstavujú 

taký problém ako pri kolaboratívnom filtrovaní. Nevyhnutné je ale získať potrebné de-

mografické údaje (vek, pohlavie, bydlisko a pod.) pre konkrétnych používateľov.  

 

 



FEI  KKUI 

 28 

2.3 Filtrovanie založené na obsahu (Content-based filtering)  

Vychádza z metadát (viď podkapitola 1.2) vzťahujúcich sa k objektom, ktoré sú 

odporúčané, ako aj z údajov o preferenciách používateľa. Preferencie používateľa sú 

v tomto prípade určené na základe hodnotení (eventuálne nákupov a pod.) objektov 

v systéme. Reprezentácia tejto preferencie je obyčajne v podobe vektora, kde jednotlivé 

jeho zložky predstavujú preferenciu jednotlivých atribútov objektu. Použité však môžu 

byť aj iné formy reprezentácie preferencií používateľa, ako napr. rozhodovacie stromy 

či neurónové siete a pod. (Burke, 2002). Z uvedeného vyplýva, že systém vytvára odpo-

rúčania na základe individuálnych preferencií používateľa, pričom pre svoju činnosť 

nepotrebuje informácie o iných používateľoch, kvalita odporúčaní časom narastá 

a atribúty, na základe ktorých je personalizácia vykonávaná, sú jasné. Medzi nevýhody 

metódy patrí problém s tvorbou profilu pre nového požívateľa, pre ktorého ešte neexis-

tuje dostatok údajov pre určenie preferencií, čo predstavuje obdobu vyššie spomínaného 

tzv. new user ramp-up problému. Na druhej strane dostatočne stabilný, dlhodobo vytvá-

raný profil môže byť vzhľadom ku svojej „zotrvačnosti“ aj nevýhodou pri zmenách pre-

ferencie používateľa. Ďalším obmedzením je potreba reprezentácie dokumentu 

v podobe porovnateľnej voči individuálnym preferenciám používateľa. To znamená, že 

ak sú preferencie používateľov reprezentované napríklad v podobe vektora s hodnotami 

atribútov, vektor, zložený z hodnôt týchto atribútov, by mal byť k dispozícii pre každý 

z odporúčaných objektov. Táto vlastnosť súvisí s modifikovateľnosťou zvolených atri-

bútov a formy reprezentácie vedomostí, ktorá je limitovaná. Pri ich voľbe sú navyše 

potrebné určité  znalosti z danej domény, hoci na ne nie je kladený taký dôraz, ako na-

príklad pri odporúčaniach založených na znalostiach (viď nižšie).   

 

2.4 Na úžitku založené filtrovanie (Utility-based filtering) 

Je založené na hodnotiacej funkcii, ktorej parametre sú prispôsobené požiadavkám 

konkrétneho používateľa. Podľa tejto hodnotiacej funkcie sa určí predpokladaný úžitok 

jednotlivých objektov pre požívateľa, na základe ktorého sú potom tvorené odporúča-

nia. Hoci, ako uvádza Burke (Burke, 2002), výpočet hodnoty subjektívneho úžitku pre 

používateľa by mohol vychádzať z praktických znalostí, ním analyzované systémy túto 

možnosť nevyužívali. Od používateľov však požadovali, aby definovali vlastné mapo-

vanie medzi svojimi subjektívnymi preferenciami a vlastnosťami odporúčaných ob-
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jektov, eventuálne inými kontextuálnymi vlastnosťami. Toto mapovanie môže byť rea-

lizované rôznymi spôsobmi, medzi inými môže byť požadované od používateľa uvede-

nie preferenčnej funkcie pri jednotlivých atribútoch objektov, či vyplnenie dotazníka, 

z ktorého sa pri mapovaní vychádza a pod. Výhodou je, že hodnotenie užitočnosti pre 

používateľa nemusí vychádzať iba z atribútov objektu, ale aj zo spomenutých iných 

faktorov kontextu (napr. aktuálna finančná situácia používateľa) (Burke, 2002). Výraz-

ná je podobnosť medzi touto technikou odporúčania a používateľskými nastaveniami 

(viď vyššie). Keďže realizácia zmien vo funkciách preferencií používateľa je podobná 

nastaveniam, môžu byť do odporúčaní rýchlo premietnuté. Hodnotenia odporúčaných 

objektov pre túto techniku nie sú potrebné, preto nevzniká problém s ich nedostatkom 

v prípade nových používateľov resp. objektov.  Nevýhodou tohto riešenia je však static-

kosť modelu preferencií používateľa. 

 

2.5 Na znalostiach založené filtrovanie (Knowledge-based filte-
ring) 

Filtrovanie založené na znalostiach využíva inferenciu o potrebách a preferenciách 

používateľov, na základe ktorých sú tvorené odporúčania. Ako však uvádza Burke 

(Burke, 2002), každú z techník tvorby odporúčaní je možné považovať za istú formu 

inferencie. Dôležitou pri tejto technike je reprezentácia znalostí o spôsobe, akým jednot-

livé atribúty objektov súvisia s potrebami a preferenciami používateľov, vo forme bázy 

znalostí. Spôsobov, akými sú tieto znalosti reprezentované v báze znalostí, je mnoho, 

jednou z konkrétnych foriem je systém produkčných pravidiel (viď ďalej). Okrem bázy 

znalostí je potrebná aj znalosť profilov používateľov, pričom tieto môžu mať tiež roz-

ličnú formu. Forma, akou sú znalosti v báze znalostí a údaje o profiloch používateľov 

reprezentované, súvisí s použitým inferenčným mechanizmom.  

 

2.6 Filtrovanie založené na pravidlách (Rules-based filtering) 

K technikám pre tvorbu odporúčaní je možné zaradiť aj filtrovanie založené na 

pravidlách (Saxe, 2004; Boiko, 2004; Hornof, 2002; Romero, Ventura, Delgado, & Bra, 

2007; Eirinaki, Vazirgiannis, & Varlamis, 2003). Odporúčania vychádzajú z množiny 

produkčných pravidiel. Tieto pravidlá môžu byť získané manuálne na základe špecific-

kých doménových znalostí, prípadne môžu byť generované automaticky (Romero, 
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Ventura, Delgado, & Bra, 2007). Výhody techniky spočívajú predovšetkým 

v jednoduchosti implementácie, ako aj v intuitívnom charaktere tvorby a modifikácie 

pravidiel pre tvorbu odporúčaní. Narastajúcim počtom pravidiel a väzieb medzi nimi sa 

však systém môže stať neprehľadným. Nevýhodou je aj relatívna statickosť systému 

pravidiel, ktoré sú upravované iba v určitých časových intervaloch, pričom zmeny sú 

obyčajne realizované manuálne. V súlade s Burkeho (Burke, 2002) definíciou odporú-

čaní založených na znalostiach, ktorá zdôrazňuje aplikáciu inferencií o potrebách 

a preferenciách používateľov, je možné túto metódu považovať za ich špeciálny prípad, 

kedy je inferencia realizovaná prostredníctvom asociačných pravidiel. Potenciálne pou-

žiteľné pravidlá je pritom možné generovať napríklad požitím algoritmu Apriori. Aso-

ciačné pravidlá sú použité ako hlavný prostriedok personalizácie napríklad aj v rámci 

aplikácie navrhnutej Eirinakim a kol. (Eirinaki, Vazirgiannis, & Varlamis, 2003), ktorá 

využíva tak údaje o používaní (usage data) ako aj údaje o obsahu (contant data). 

 

3 Sémantický web  
Sémantický web je koncepciou predstavenou v práci Bernersa-Leeho a kol. 

(Berners-Lee, Hendler, & Lassila, 2001). Berners-Lee a kol. charakterizovali sémantic-

ký web ako nadstavbu súčasného webu, ktorá „prinesie štruktúru do zmysluplného ob-

sahu webových stránok, vytvárajúc tak prostredie, v ktorom softvéroví agenti, prechá-

dzajúci zo stránky na stránku, dokážu jednoducho realizovať sofistikované úlohy pre 

používateľov“ (Berners-Lee, Hendler, & Lassila, 2001, s. 96). Predstava sémantického 

webu pritom existuje už dlhšie a jednotliví autori sa rozchádzajú v určení roku, kedy bol 

tento pojem prvýkrát uvedený. Myšlienka strojom zrozumiteľnejšieho webu však bola 

Bernersom-Leem prezentovaná už v roku 1999 (Mika, 2007). Prevláda však názor, pod-

ľa ktorého sa skutočný záujem o sémantický web začal až začiatkom tohto tisícročia, čo 

potvrdzujú aj udalosti ako prvá konferencia o sémantickom webe Semantic Web Working 

Symposium, ktorá sa uskutočnila v Stanforde v roku 2001, ako aj vznik prvého odborného 

časopisu venujúceho sa sémantickému webu, ktorým sa roku 2004 stal Journal of Web Se-

mantics  (Mika, 2007). Uvedená predstava sémantického webu, za podpory W3C (World 

Wide Web Consortium), nadobúda konkrétnu podobu v podobe technológií 

a štandardov, pričom podstatným pre sémantický web je ale predovšetkým spôsobom 

ich použitia. Tieto technológie vytvárajú často spomínanú viacvrstvovú štruktúru sé-

mantického webu, ktorá je znázornená aj na obrázku 5. V nasledujúcej časti práce uvá-
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dzam stručnú charakteristiku jednotlivých vrstiev vo vzťahu k sémantickému webu. 

Časť popisovaných technológií pritom existovala už pred vznikom koncepcie sémantic-

kého webu a mnohé majú svoje uplatnenie aj v iných oblastiach.    

 
Obrázok 5. Viacvrstvová štruktúra sémantického webu (podľa Berners-Lee T. , 1999) 

 

3.1 UNICODE 

Jedným zo základných predpokladov pre efektívne budovanie sémantického webu, 

je jednotná reprezentácia údajov na najnižšej úrovni t.j. na úrovni znakov. Pred prijatím 

štandardu UNICODE, ktorý bol vytvorený Unicode Consortium, mali jednotlivé systémy 

svoje vlastné pravidlá kódovania znakov. Mohla teda nastať situácia, v ktorej bol ten istý 

znak v jednom systéme kódovaný jedným číslom a v inom iným, alebo naopak, to isté číslo 

mohlo kódovať rôzne znaky. UNICODE teda každému znaku priradzuje jednotné číslo, 

ktoré je nezávislé na platforme, programe, či jazyku (Klimeš, 2008). Je oficiálnou formou 

implementácie ISO/IEC 10646.     

 

3.2 URI ( Uniform Resource Identifier ) 

Je možné preložiť ako „jednotný identifikátor zdroja“, čo vystihuje aj jeho funkciu 

a podstatu v schéme sémantického webu. Existujú dva typy URI: 

- URL (Uniform Resource Locator), ktorý jednoznačne identifikuje zdroj na 

základe jeho umiestnenia. Jeho typickým príkladom je adresa zadávaná 

v internetovom prehliadači. 

- URN (Uniform Resource Name), ktorý jednoznačne identifikuje zdroj na zá-

klade jeho mena, nezávisle na jeho umiestnení. Musí však ísť o jednoznačný 

názov, preto ide v praxi najčastejšie o unikátne (v rámci danej domény) čísla 
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resp. kombinácie písmen a číslic, ako napríklad ISBN (International Stan-

dard Book Number), DOI (Digital Object Identifiers), ISMN (International 

Standard Music Number), rodné číslo a pod. Ako je zrejmé aj z príkladov, 

nemusí ísť iba o objekty v digitálnej podobe, ale aj o iné objekty reálneho 

sveta, ako knihy, či ľudia.   

 

3.3 XML (eXtensible Markup Language)  

Je možné preložiť ako „rozšíriteľný značkovací jazyk“. Jeho autorom je W3C, na 

stránkach ktorého je tiež uvedená jeho normatívna špecifikácia4

 

. XML je založený na 

staršom značkovacom jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). Ide 

o meta-značkovací jazyk, pomocou ktorého je možné vytvárať konkrétne značkovacie 

jazyky (Harold & Means, XML in a nutshell, 2004; Harold, XML 1.1 Bible, 2004). 

XML teda neposkytuje konečný súbor značiek resp. tagov a elementov, ako napr. 

HTML (HyperText Markup Language), ale umožňuje každému vytvoriť si vlastný ja-

zyk, zodpovedajúci špecifickým požiadavkám jeho aplikačnej domény (Harold & 

Means, XML in a nutshell, 2004). Určená je pritom základná syntax, ktorá je spoločná 

a záväzná pre všetky dokumenty XML. Rešpektovanie týchto pravidiel je podmienkou 

akceptácie dokumentu procesorom XML a takýto dokument je označovaný ako správne 

formovaný (well-formed). Zmienená špecifikácia XML teda určuje gramatiku XML 

dokumentu, ktorá zahŕňa pravidlá, popisujúce napríklad spôsob zápisu tagov, ich vnára-

nie, prípustné názvy, spôsob pripojenia atribútov k elementom a podobne (Harold & 

Means, XML in a nutshell, 2004).     

3.4 XML schéma 

Ako bolo uvedené, XML umožňuje používanie vlastných súborov značiek, vyho-

vujúcich konkrétnej aplikačnej doméne. Konkrétne súbory značiek potom tvoria tzv. 

XML aplikácie, kde pod aplikáciou je treba chápať aplikačnú doménu (nie konkrétny 

software). Súbor ohraničení, ktorý je rešpektovaný v rámci konkrétnej XML aplikácie, 

je definovaný v tzv. schéme XML dokumentu. Existuje pritom množstvo konkrétnych 

jazykov s rôznou vyjadrovacou silou, pomocou ktorých je možné definovať schému, 

medzi inými je to napríklad Document Type Definition (DTD), XML Schema (XMLS), 
                                                 
4 http://www.w3.org/TR/REC-xml/ 
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Document Structure Description (DSD), RELAX NG, Schematron, Hook a iné. XML do-

kument, ktorý je správne formovaný, je porovnávaný voči konkrétnej schéme a pokiaľ jej 

zodpovedá, je označený ako validný voči tejto schéme.  

 

3.5 RDF (Resource Description Framework) 

Je možné preložiť ako rámec pre popis zdrojov. RDF je špecifikáciou, podľa kto-

rej je možné popisovať jednotlivé zdroje, či už webové alebo iné. Tento štandard je tak-

tiež vyvíjaný a podporovaný W3C, pričom základné východiská špecifikácie RDF sú 

popísané v dokumentoch Resource Description Framework (RDF): Concepts and Ab-

stract Syntax5 a RDF Semantics6

- Subjektom, teda tým, čo je trojicou popisované (napr. Peter). Subjekt je vy-

jadrený prostredníctvom URI referencie, alebo prázdneho uzla (viď nižšie). 

 (Powers, 2003). Abstraktnú syntax RDF je podľa 

W3C (Klyne & Carroll, 2004) možné definovať ako súbor trojíc (triples), ktoré vytvára-

jú RDF graf. RDF trojice sú pritom usporiadané trojice, tvorené: 

- Predikátom, teda tým, čo je subjekte vypovedané (napr. má vek). Predikát je 

vyjadrený prostredníctvom URI referencie. 

- Objektom, teda tým, čo je predikátom subjektu pripisované (napr. 25).Objekt 

je vyjadrený prostredníctvom URI referencie, literálu (viď nižšie) alebo pro-

stredníctvom prázdneho uzla. 

Súbor takýchto trojíc vytvára RDF graf, v ktorom uzly predstavujú subjekty a objekty, 

kým orientované hrany predstavujú predikáty. Uzly môžu v rámci niektorých predi-

kátov vystupovať v pozícií objektu a v rámci iných v pozícii subjektu. Trojice v RDF 

grafe pritom nestrácajú svoj individuálny význam a jednotlivé podgrafy predstavujú 

zmysluplné celky. Z uvedeného tiež vyplýva, že každý prvok RDF grafu patrí do jednej 

z nasledujúcich množín, ktoré sú po dvojiciach disjunktné: 

- URI referencie, ktoré boli popisované vyššie.  

- Prázdne uzly (blank node), ktoré sú v rámci jednotlivých grafov (lokálne) 

jednoznačne identifikované, no nemajú vlastné  meno. Pri spájaní grafov je 

preto možná potreba realokácie identifikátorov prázdnych uzlov, pričom 

spôsob tvorby identifikátorov prázdnych uzlov (blank node identifier) nie je 

                                                 
5 http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/ 
6 http://www.w3.org/TR/rdf-mt/ 
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abstraktnou syntaxou špecifikovaný a je otázkou konkrétnej syntaxe (viď 

nižšie). 

- Literály, ako listové uzly RDF grafu, obsahujú jeden respektíve dva kompo-

nenty, z ktorých prvý určuje hodnotu literálu a druhý môže obsahovať ozna-

čenie jazyka (voliteľný atribút pre tzv. plain literals) resp. URI dátového ty-

pu (povinný atribút pre tzv. typed literals). 

Abstraktná syntax RDF teda nie je nutne viazaná na XML, ktorý je len jednou 

z možných konkrétnych syntaktických implementácií zápisu RDF grafu. Okrem zápisu 

využívajúceho XML, ktorý je odporúčaný aj W3C, je možné RDF zapísať aj pomocou 

jazykov Notation 3, N-Triples, Turtle a iných. 

 

3.6 RDF Schema  

Samotné RDF, popisované v predošlej časti, je nezávislé na konkrétnej aplikačnej 

doméne. RDF schéma (RDFS), tiež označovaná ako RDF jazyk pre popis slovníka 

(RDF Vocabulary Description Language), poskytuje prostriedky pre popis tried ob-

jektov v rámci aplikačnej domény, ktorých inštancie sú popisované v konkrétnych RDF 

grafoch. Tento popis zahŕňa vlastnosti objektov a ich ohraničenia, ako aj vzťahy medzi 

jednotlivými triedami objektov a medzi ich atribútmi7

6

. RDFS  je možné vyjadriť aj 

v podobe RDF grafu. Vzťah medzi príkladom abstraktného popisu RDFS a konkrétnej 

RDF trojice je znázornený na obrázku .   

                                                 
7 V literatúre, v rámci označení prvkov RDF trojíc, je pre predikát, používaný aj pojem vlastnosť resp. 

atribút a pre objekt pojem hodnota.  



FEI  KKUI 

 35 

 
Obrázok 6. Ilustrácia vzťahu RDF a RDFS (podľa Antoniou & Harmelen, 2004) 

RDFS, v grafe na obrázku 6, znázorňuje hierarchiu vzťahov medzi objektmi a medzi ich 

atribútmi (subClassOf, subPropertyOf), ako aj obmedzenia ich atribútov (domain, ran-

ge). Obmedzenia atribútov tried sú vlastne obmedzeniami hodnôt subjektu (prostredníc-

tvom domain) a objektu (prostredníctvom range) v RDF tripletoch popisovaných sché-

mou. RDFS je teda jednoduchým ontologickým jazykom. Voči bežne používaným on-

tologickým jazykom, popisovaným v nasledujúcej časti, má však viaceré obmedzenia. 

Ako príklady vlastností, ktoré RDFS chýbajú, uvádzajú Antoniou a Harmelen 

(Antoniou & Harmelen, 2004): 

- Lokálny rozsah vlastností. RDFS definuje rozsah (range) jednotlivých vlast-

ností  pre všetky triedy v schéme a nie je možné ich definovať zvlášť pre 

jednotlivé triedy. 

- Disjunktnosť tried. RDFS neobsahuje prostriedky pre definovanie disjun-

ktnosti tried prvkov. 

- Boolovské kombinácie tried. RDFS neumožňuje operácie zjednotenia, prie-

niku a doplnku nad triedami. 

- Obmedzenia kardinality. RDFS neumožňuje definovať kardinalitu vzťahov 

určených atribútmi.  

- Špeciálne charakteristiky vlastností. RDFS neumožňuje definovanie vzťahu 

ako tranzitívneho, unikátneho či inverzného. 
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Práve kvôli absencii týchto a ďalších charakteristík RDFS, boli vyvinuté ontologické 

jazyky s vyššou expresivitou. 

 

3.7 Ontológie 

Ontológia je pôvodom filozofický termín označujúci filozofickú disciplínu zaobe-

rajúcu sa bytím a súcnom. Pojem ontológie v počítačových vedách však nadobúda iný 

význam a existuje niekoľko jeho definícií. Prehľad rôznych definícií ontológií je možné 

nájsť napríklad v práci Kuśnierczyka (Kuśnierczyk, 2006). Na základe rôznych definícií 

ontológií je možné ich definovať ako formálny popis konceptov a vzťahov medzi kon-

ceptmi v rámci určitej domény. Fensel (Fensel, 2001) v tejto súvislosti hovorí 

o slovníkoch termov a vzťahov, prostredníctvom ktorých je možné modelovať znalosti 

v rámci domén. Formálnosť popisu je zabezpečovaná ontologickými jazykmi. Predsta-

viteľom týchto jazykov je aj Web Ontology Language (OWL), rozširovaný aj vďaka 

iniciatíve W3C. Podľa W3C (McGuinness & Harmelen, 2004), OWL rozširuje slovník 

(vo vzťahu k RDFS) pre popis tried a vlastností o ďalšie typy vzťahov (napr. disjun-

ktnosť), vyjadrenie kardinality (napr. „presne jeden“), rovnosti, bohatšie typovanie 

vlastností, charakteristiky vlastností (napr. symetria), enumeratívne triedy a iné.  

V závislosti od účelu použitia ontológie je možné použiť niektorý z troch podjazykov 

OWL (McGuinness & Harmelen, 2004):  

- OWL Lite je najjednoduchším podjazykom  OWL, ktorý má zároveň naj-

menšiu expresívnu silu. Umožňuje tvorbu klasifikačných hierarchií 

a implementáciu jednoduchých ohraničení.   

- OWL DL je expresívnejším a zložitejším jazykom než OWL Lite, zachováva 

sa však podpora odvodzovania znalostí (závery sú s určitosťou odvoditeľné 

v konečnom čase). Označenie DL (Description Logic) poukazuje na koreš-

pondenciu jazyka s deskriptívnou logikou. Platí, že každá OWL Lite ontoló-

gia je legálnou OWL DL ontológiou a validný OWL Lite záver je validným 

OWL DL záverom.  

- OWL Full je najexpresívnejším aj najzložitejším z OWL jazykov, no podpo-

ra odvodzovania je slabšia než pri OWL DL (bez výpočtových záruk). Platí, 

že každá OWL DL ontológia je legálnou OWL Full ontológiou a validný 

OWL DL záver je validným OWL Full záverom. 
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3.8 Logika a dôkaz  

V predošlej časti spomenuté vzťahy medzi OWL a logikami, naznačujú tesné pre-

pojenie oboch vrstiev. Jazyky OWL Lite a DL je pritom možné považovať aj za špecia-

lizácie predikátovej logiky (Antoniou & Harmelen, 2004). Popis nadväznosti tejto vrst-

vy sémantického webu na predošlé je však autormi popisovaný relatívne abstraktne 

a miestami vágne. Berners-Lee a kol. (Berners-Lee, Hendler, & Lassila, 2001) v tejto 

súvislosti uvádzajú: 

„pridanie logiky do webu – možnosti používať pravidlá pre realizáciu inferencií, voľbu 

priebehu akcií a zodpovedanie otázok – je úloha, pred ktorou stojí komunita sémantic-

kého webu. ... Logika musí byť dostatočne silná na popísanie komplexných vlastností 

objektov, ale nie natoľko silná, že by agenti mohli byť podvedení požadovaním zvažo-

vania paradoxu.“ (Berners-Lee, Hendler, & Lassila, 2001, s. 98)  

Podľa Antonioua a Harmelena (Antoniou & Harmelen, 2004) spočíva funkcia tejto 

vrstvy v ďalšom rozširovaní možností poskytnutých ontologickými jazykmi 

a reprezentácii aplikačne špecifických deklaratívnych znalostí. Podľa Koivunen a Miller 

(Koivunen & Miller, 2001), vrstva logiky umožňuje tvorbu pravidiel, ktoré sú následne 

využívané vrstvou dôkazu, pričom dôveryhodnosť odvodeného dôkazu je založená na 

vrstve dôvery. Dôkaz je teda vrstvou sémantického webu, ktorá je od logiky síce odde-

lená, no navzájom veľmi úzko súvisia. Ich vzťah je možné prirovnávať k vzťahu medzi 

databázou Prologu, obsahujúcou fakty, pravidlá či príkazy a jeho inferenčným mecha-

nizmom. Automatické dokazovanie je pritom prostriedkom odvádzania nových znalostí 

ako aj riešenia úloh.  

 

3.9 Dôvera a digitálny podpis  

Je zjavné, že často slabá dôveryhodnosť webových zdrojov je jedným z veľkých 

nedostatkov súčasného webu. Táto skutočnosť súvisí zo zmienenou jednoduchosťou 

publikovania, pričom mechanizmy kontroly a tlak na zodpovednosť pri publikovaní, 

v podobe právnych noriem a pod., je relatívne malý. Problematika dôveryhodnosti zdro-

jov je dôležitá aj z pohľadu sémantického webu. Súvislosť s jeho nižšími vrstvami, 

zmienená v predošlej časti, spočíva v overovaní hodnovernosti dôkazov resp. záverov 

vyvodených prostredníctvom vrstvy dôkazu. Hodnovernosť dôkazov pritom súvisí 
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s hodnovernosťou zdrojov, ktorá zahŕňať tak hodnovernosť zdrojov v zmysle údajov, 

informácií, znalostí, či pravidiel a pod., ako aj hodnovernosť autorov zdrojov, t.j. jedin-

cov, skupín, inštitúcií a pod. Spôsoby, ktorými je možné zistiť hodnovernosť zdrojov, je 

možné rozdeliť na dve hlavné skupiny: 

- Centralizované. Hodnovernosť zdroja je tu posudzovaná centrálne.  

- Decentralizované. Hodnovernosť zdroja je posudzovaná decentralizovane, 

pričom pokiaľ je posudzovaná hodnovernosť autorov zdrojov, často je určo-

vaná na základe ich vzájomných hodnotení.  

Digitálny podpis je prostriedkom umožňujúcim overenie autorstva zdroja. Umožňuje 

overiť, či je autorom dokumentu skutočne ten autor, ktorý sa za neho vydáva. Je záro-

veň prostriedkom pre uplatňovanie právnych noriem, a tým aj zvýšenia zodpovednosti 

autorov a teda aj hodnovernosti publikovaného obsahu. 

 

3.10 Alternatívny prístup k realizácii sémantickému webu 

Sémantický web, v podobe, v akej bol popísaný v predošlej kapitole, vychádza 

z oficiálnej koncepcie podporovanej W3C. V uvedenej podobe je chápaný a popisovaný 

vo väčšine odborných publikácií. Zároveň sa však postupne objavujú nové webové 

služby, ktoré sú s rôznu mierou jednotnosti označované ako sémantické. Porovnaniu 

„klasického“ prístupu k tvorbe sémantického webu, ktorý je podporovaný predovšet-

kým zo strany W3C a prístupu, ktorý sa objavuje pri viacerých zo spomínaných novo-

vznikajúcich sémantických služieb,  sa vo svojom článku venuje Iskold (Iskold, Top-

Down: A New Approach to the Semantic Web, 2007). Klasický prístup k sémantickému 

webu označuje ako prístup zdola nahor (bottom-up), kým alternatívny prístup k séman-

tickému webu označuje ako prístup zhora nadol (top-down). Prístup zdola nahor sa pod-

ľa Iskolda (Iskold, Top-Down: A New Approach to the Semantic Web, 2007) vyznaču-

je: 

- nevyhnutnosťou anotácie nových a existujúcich webových stránok,  

- prepracovaným prístupom k sémantike, 

- ako aj akademickým charakterom. 

Klasický prístup k sémantickému webu má podľa Iskolda (Iskold, Semantic Web: 

Difficulties with the Classic Approach, 2007) mnohé obmedzenia, predstavujúce: 
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- Technické výzvy. Ide o problémy ako zložitosť prostriedkov pre tvorbu séman-

tického webu, či manuálna anotácia zdrojov. 

- Vedecké výzvy. Ide o problémy ako je nemožnosť súčasnej konzistencie 

a úplnosti logického systému (viď Gödelove teorémy neúplnosti, 1931), práca 

s neurčitosťou, nenahraditeľnosť niektorých foriem ľudskej činnosti počítačmi. 

- Obchodné výzvy. Ide o problémy ako je malý záujem o investovanie do séman-

tického webu a pod. 

Vízia sémantického webu, realizovaného prístupom zdola nahor, je aj z týchto dôvodov 

označovaná Iskoldom (Iskold, Top-Down: A New Approach to the Semantic Web, 

2007) ako síce veľkolepá, no len veľmi ťažko realizovateľná. Na rozdiel od klasického 

prístupu sa alternatívny prístup, t.j. zhora nadol, vyznačuje: 

1. realizáciou na existujúcich stránkach, bez potreby akokoľvek ich meniť, 

2. jeho sémantika  nie je zďaleka natoľko prepracovaná a rozhodujúcim je menší 

počet relevantných konceptov a ich vzťahov v rámci domény, 

3. je pragmatický a používateľsky orientovaný. 

Označenie zhora nadol vyplýva zo zmienenej realizácie na existujúcich stránkach, bez 

potreby meniť ich v podobe anotácií. Mnohé praktické aplikácie, označované ako sé-

mantické, využívajú tento prístup. V nasledujúcej časti uvádzam stručný prehľad nie-

ktorých známejších sémantických aplikácií, vychádzajúci z prác MacManusa  

(MacManus R. , 2007; MacManus R. , 2008): 

Freebase  

Je službou navonok veľmi podobnou Wiki. Podobne ako Wiki, poskytuje otvorenú da-

tabázu znalostí z rozličných domén, ktorej obsah môžu používatelia editovať.  Na roz-

diel od Wiki, ktorá je predovšetkým „free-form“ databázou s relatívne málo obmedzo-

vanou obsahovou štruktúrou článkov (hlavne prostredníctvom šablón),  je databáza Fre-

ebase sémanticky značkovaná. Navyše je prístupná prostredníctvom API, dopytovateľ-

ného pomocou MQL (Metaweb Query Language) (Dočekal, 2008). Freebase je teda 

samotnými autormi projektu, zastrešovaného spoločnosťou Metaweb, definovaná ako 

otvorená, globálna, štruktúrovaná báza znalostí (Flanagan, 2009).  

Powerset 

Je na sémantických technológiách založený vyhľadávač, umožňujúci vyhľadávanie 

v prirodzenom jazyku  nad databázou Wiki. Do štruktúry indexu Powerset je možné 
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nahliadnuť pomocou služby PowerMouse.  Index Powersetu je založený na vzťahoch 

medzi pojmami a ich charakteristikami, ktoré sú vyjadrené faktami (Greskova, 2007). 

Sémantické spracovanie informácií je zreteľné aj zo zvýrazňovania častí dokumentov 

vo výsledkoch vyhľadávania. Napríklad na otázku „čo je Slovensko“, Powerset vráti 

zoznam wiki stránok, pričom sú vo výsledkoch zvýraznené časti textu ako napr. „Slo-

vensko je členským štátom EU“, či  „Slovensko je vnútrozemská krajina“. 

Twine  

Ide, podobne ako v prípade Freebase, o aplikáciu podobnú Wiki, avšak opäť „inteligen-

tnejšiu“. Jej cieľom je umožniť ľuďom spoločné zdieľanie a organizáciu poznatkov 

a informácií. Slovami autora, Nova Spivacka, ide o budovanie znalostnej siete (know-

ledge networking) a účelné spájanie ľudí  (MacManus R. , 2007). Odporúčací systém 

(vid kapitola 2) Twinu umožňuje tvorbu odporúčaní pre používateľov na základe nimi 

pridávaného obsahu. Tieto vlastnosti  sú zabezpečované aj vďaka implementácii  viace-

rých technológií súvisiacich so sémantickým webom (RDF, OWL, SPARQL, XSL).   

SmartLinks  

Spoločnosť AdaptiveBlue, známa predovšetkým prostredníctvom zásuvného modulu 

Glue pre webové prehliadače, poskytuje túto službu autorom webových stránok. Autori 

stránok môžu pomocou služby SmartLinks  rozšíriť funkcionalitu klasických hypertex-

tových odkazov na svojich stránkach. SmartLinks funguje na princípe pochopenia špe-

cifickej informácie v odkazoch a obalenia týchto odkazov doplnkovými informáciami. 

Odkaz tak okrem svojej pôvodnej funkcie sprístupňuje dodatočné štruktúrované infor-

mácie, odkazy a služby, ktoré sa zobrazia po kliknutí na ikonku, zobrazujúcu sa pri od-

kazoch. 

Hakia  

Je vyhľadávač využívajúci spracovanie prirodzenej reči. Na rozdiel od bežných fulltex-

tových vyhľadávačov analyzuje požiadavku na úrovni výrokov a nie kľúčových slov. 

Taktiež výsledky vyhľadávania sú predkladané v sémanticky štruktúrovanej podobe. 

Napríklad pri zadaní otázky „čo je Slovensko“, vráti zoznam stránok rozdelený podľa 

obsahu do jednotlivých kategórii, ktorými sú základné informácie, vláda a politika,  

konzuláty a veľvyslanectvá, ekonómia atď.   
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TrueKnowledge 

Je ďalším sémantickým vyhľadávačom využívajúcim analýzu prirodzeného jazyka. 

Slovami autora ide skôr o odpovedací (answer engine) než vyhľadávací stroj. Systém 

totiž dokáže explicitne odpovedať na používateľom formulované otázky, pričom je pou-

žívateľovi zobrazená nielen odpoveď na otázku, ale aj postupnosť úvah, ktorá k nej 

viedla. Zdrojom informácii je pritom vlastná databáza, dopĺňaná aj za pomoci používa-

teľov, ako aj externé zdroje. Jeho funkcie sú navyše prostredníctvom API sprístupnené 

aj pre iné aplikácie.   

TripIt 

Je sémantická aplikácia poskytujúca online cestovný itinerár a plánovač. Dokáže 

z emailov zaslaných na server extrahovať relevantné informácie. Výsledkom je štruktú-

rovaný výstup v podobe itineráru z absolvovanej cesty. Medzi plány spoločnosti patrí aj 

vytvorenie odporúčacieho systému pre návrh ciest. 

Clear Forest 

Služba je prostredníctvom svojho Firefox pluginu Gnosis, prostriedkom pre klasifikáciu 

informácií, obsiahnutých na webových stránkach. Časti webovej stránky tak dokáže na 

základe témy ktorej sa týkajú (napr. organizácie, produkty, osoby a pod.) farebne rozlí-

šiť a odkazovať na ne prostredníctvom svojej bočnej lišty. Interakcia medzi pluginom 

a internetovou službou je zabezpečovaná prostredníctvom SOAP (Simple Object Access 

Protocol). 

BooRah 

Je stránka s hodnoteniami reštaurácií. Pri tvorbe ratingu reštaurácií využíva informácie 

zo stránok s ich hodnoteniami (gastronomické stránky, blogové príspevky návštevníkov 

reštaurácií a pod.) a analýzou prirodzeného jazyka rozhoduje o tom, či šlo o pozitívne 

resp. negatívne hodnotenie. BooRah, podobne ako väčšina popisovaných aplikácií, patrí 

medzi internetové služby prístupné aj prostredníctvom API. 

Swotti 

Podobne ako BooRah, aj táto služba je zameraná na rating a porovnávanie, sústreďuje 

sa však na tovary vo všeobecnosti. Swotti jednak poskytuje rating tovaru podľa základ-

ných charakteristík, spoločných pre skupinu tovarov do ktorej tovar patrí, jednak zo-

znamy stránok, vyjadrujúcich sa k danému aspektu produktu,  pričom tieto stránky je 
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možné vyhľadávať aj podľa tagov. Napríklad na hľadaný výraz „nokia 5800“, poskytne 

základné hodnotenie produktu v podobe celkového ratingu a tiež podľa vlastností ako sú 

výdrž batérie, dizajn, použiteľnosť, a pod. Zároveň poskytuje zoznam stránok zmieňu-

júcich sa o týchto vlastnostiach, ako aj možnosť porovnávania s podobnými produktmi. 

Dapper MashupAds 

Je služba pre sémantickú reklamu. Tvorcom stránok umožňuje sémantickú anotáciu 

obsahu svojich stránok a služba na základe ich anotácií zobrazuje na stránkach reklamu. 

Inform 

Je služba umožňujúca tvorcom stránok (predovšetkým vydavateľom) rozšíriť ich obsah 

o ďalšie kontextuálne informácie. Na základe analýzy obsahu stránok je služba schopná 

pridávať relevantné odkazy na články z vlastných archívov vydavateľov, ako aj na ex-

terné zdroje.  

Siri  

Jadro aplikácie je založené na výsledkoch UI projektu CALO (Cognitive Assistant that 

Learns and Organizes), za ktorým stojí Stanfordský  výskumný inštitút (Stanford Rese-

arch Institute). Cieľom služby je poskytnutie virtuálneho osobného asistenta, ktorý pod-

ľa autorov projektu predstavuje „interakčnú paradigmu novej generácie pre internet“ 

(Siri Technology, 2010). Služba využíva viaceré technológie charakteristické pre domé-

nu umelej inteligencie. Autori projektu uvádzajú praktickú  ilustráciu činnosti systému 

na výbere vhodnej reštaurácie. Podobne ako pri skutočnom osobnom asistentovi, aj tu 

používateľ formuluje svoju otázku v prirodzenom jazyku. Systém za využitia viacerých 

zdrojov informácii a online služieb, sprostredkuje používateľovi odporúčania, opäť vo 

forme prirodzeného jazyka. Pomocou online služieb dokáže dokonca rezervovať stôl, či 

v prípade nejasností vyžiadať od používateľa spresňujúce informácie. Dôležitú úlohu 

tiež zohrávajú informácie o osobných preferenciách používateľa, ktoré sa systém po-

stupne učí. Z aktuálnych informácií je zrejmá orientácia systému na mobilné technoló-

gie.  

Evri  

Je sémantický vyhľadávač, zobrazujúci vzťahy medzi konceptmi v rámci internetu. Po-

užívateľ tak môže objavovať spojenia medzi osobami, miestami, udalosťami a pod. Sys-
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tém pri svojej činnosti využíva rozpoznávanie gramatických objektov, ako sú subjekt,  

sloveso, objekt. 

UpTake 

Je systém pre podporu  rozhodovania pri voľbe cestovných destinácií. Systém vyhodno-

cuje informácie o destináciách, dostupné z rôznych internetových zdrojov. 

Juice 

Je služba, ktorá prostredníctvom Firefox pluginu sprístupňuje informácie z populárnych 

webových stránok, ktoré sa vzťahujú k obsahu vyznačenému používateľom. Ak použí-

vateľ pri prehliadaní stránky bude chcieť podrobnejšie informácie napríklad o osobnosti 

spomenutej na stránke, jednoducho jej meno  označí a formou „drag and drop“ pretiah-

ne označený text do bočnej lišty pluginu. Plugin následne v bočnej lište zobrazí rele-

vantné informácie, obsahujúce napríklad záznamy z wikipedie, či videá z Youtube. 

Podľa autorov projektu nástroj vyžíva spracovanie prirodzeného jazyka a systém pre 

správu slovníka (dictionary management system) .   

Faviki  

Je službou pre sociálne záložkovanie (viď podkapitola 1.1), ktorá na rozdiel od podob-

ných aplikácií využíva sémantické tagovanie. Používateľovi v rámci tagovania zdroja 

poskytuje zoznam potenciálne relevantných tagov, pričom tieto odporúčania vytvára na 

základe informácií z Wikipedie. 

Analýzou vyššie zmieňovaných sémantických aplikácií, vystupujú do popredia nie-

ktoré ich spoločné charakteristiky. Mnohé z týchto charakteristík vyplývajú 

z používania techník a štandardov súvisiacich s koncepciou sémantického webu. Za 

zvlášť výrazné však považujem predovšetkým dve: 

1. Spracovanie prirodzeného jazyka a umožnenie dopytovania v prirodzenom jazy-

ku. Ide teda o aplikáciu sémantiky jednak na úrovni anotácie obsahu stránok, 

ako aj na úrovni požiadaviek používateľa.  

2. Sprístupnenie svojho aplikačného programového rozhrania (API). Mnohé zo 

zmieňovaných sémantických aplikácií sprístupňujú svoje API (viď kapitola 1), 

čím sprístupňujú svoje služby nielen koncovým používateľom, ale aj iným apli-

káciám. Vývojárom webových aplikácii je tak umožnené kombinovať služby 

sprostredkované rôznymi API a vytvárať mashupy (viď kapitola 1). 
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4 Návrh aplikácie  
Cieľom navrhovanej aplikácie je umožnenie zdieľania internetových zdrojov a ich 

kolektívnej anotácie. Určená je preto predovšetkým pre tvorbu webových komunít za-

meraných na zdieľanie zdrojov (viď podkapitola 1.1). Anotácia zdrojov pridaných do 

systému sa uskutočňuje prostredníctvom pridávania kľúčových slov (tagov) 

a zaraďovania zdrojov do kategórií. Tvorba kategorizačných schém  je ponechaná na 

používateľov. Okrem anotácie dokumentov tak používatelia vytvárajú aj vlastnú štruk-

túru domény, v podobe kategorizačných schém. V nasledujúcich častiach je popisovaná 

najskôr základná štruktúra systému a následne sieťový model prepájania zdrojov, kľú-

čových slov použitých pri anotovaní a kategórií, do ktorých sú zdroje zaraďované. Ex-

perimentálna časť práce je venovaná overovaniu možností použitia modelu pre katego-

rizáciu zdrojov na základe kľúčových slov. Algoritmy založené na modely, boli porov-

návané s algoritmom vychádzajúcim z naivného Bayesovského klasifikátora, uprave-

ným pre účely hierarchickej viacnásobnej kategorizácie.  

 

4.1 Základná štruktúra systému 

Jedným z cieľov pri návrhu systéme, bolo jasné oddelenie zdrojov (nahrávané tex-

tové dokumenty, externé URL) od konceptov (kľúčové slová, kategorizačné schémy). 

Z tohto dôvodu je základná štruktúra systému tvorená časťou pre pridávanie zdrojov, 

časťou určenou pre tvorbu kategorizačných schém a časťou určenou pre anotáciu zdro-

jov. V rámci komunít zameraných na zdieľanie súborov a odkazov (viď podkapitola 

1.1), ktoré využívajú ako platformu voľne šíriteľné aplikácie (často systémy pre tvorbu 

webových fór, ako napr. Simple Machines Forum, phpBB a iné), je pritom  štruktúrova-

nosť realizovaná prostredníctvom tém a ich podtém. Dokumenty, multimediálny obsah 

či odkazy však zvyčajne nie sú jednoznačne oddelené od konceptov. 

 

4.1.1 Pridávanie zdrojov 

Pridávanie zdrojov do systému predstavuje najjednoduchšiu časť aplikácie. Zá-

kladná anotácia zdroja je pritom uskutočnená už pri jeho nahrávaní, kedy používatelia 

definujú názov zdroja, meno autora a krátky popis. Všetky položky sú však nepovinné 

a neskôr ich môžu používatelia meniť. Systém umožňuje zdieľanie troch typov zdrojov: 
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- Dokumentov. Ide o nahrávanie textových dokumentov do veľkosti 2 MB. 

- Odkazov. Ide o samostatné URL, odkazujúce na externé zdroje. 

- Skupiny odkazov. Ide o skupiny navzájom úzko súvisiacich URL. Obyčajne ide 

o odkazy na časti archívov, uložených na stránkach služieb určených pre zdieľa-

nie súborov (napr. rapidshare, filefactory, depositfiles a pod.).  

Všetky zdroje sú ukladané do databázy, čím je zabezpečená lepšia integrita 

a manipulovateľnosť so súbormi v porovnaní s nahrávaním cez FTP. Obmedzenie veľ-

kosti nahrávaného súboru je podmienené hodnotami parametrov webového 

a databázového servera, ako aj rýchlosťou pripojenia používateľa. Hodnota 2 MB sa na 

základe skúseností s podobnými systémami ukázala ako dostatočná pre prevažnú väčši-

nu zdieľaných textových súborov. Používatelia, ktorý chcú nahrať väčšie súbory, môžu 

pre tento účel použiť niektorú z voľne dostupných služieb a na súbor odkázať pridaním 

odkazu resp. skupiny odkazov. Pridané zdroje sú používateľom zobrazované v podobe 

tabuliek, doplnených o štandardné funkcie, ako je napríklad zoraďovanie podľa kritérií, 

či nastavenie počtu zobrazovaných zdrojov. V tabuľkách sú zobrazované základné údaje 

o zdroji, ktorými sú názov, meno používateľa ktorým bol zdroj pridaný, dátum a čas 

pridania zdroja, typ súboru a zoznam kľúčových slov pridaných k zdroju, ktorý sa zob-

razí po ukázaní kurzorom na ikonu tagu. Okrem týchto informácii sú záznamy zdrojov 

doplnené o ikony, odkazujúce na možnosť anotácie zdroja, zmazania zdroja, v prípade 

vlastných zdrojov používateľa a možnosti označenia zdroja. Základnými zoznamami 

zdrojov sú vlastné dokumenty používateľa, vlastné odkazy používateľa a zoznam všet-

kých zdrojov v systéme. Zdroje však používatelia môžu prechádzať aj na základe ich 

priradenia do kategórií, prechádzaním kategorizačných schém.     

 

4.1.2 Tvorba kategorizačných schém   

Pri vývoji systému boli zvažované rozličné možnosti tvorby schém, používaných 

pri anotácii zdrojov. Pôvodne bola v aplikácii použitá statická schéma, importovaná 

administrátorom v podobe XML súboru, pričom kategórie mali vychádzať zo zjednodu-

šenej verzie Medzinárodného desatinného triedenia. Takto by bola schéma všeobecná 

a anotácie by boli prenosné medzi rôznymi inštaláciami systému, používajúcimi kon-

krétnu schému. Pre účely kolektívnej anotácie zdrojov sa však ukázali existujú katego-

rizačné schémy ako príliš detailné v určitých ohľadoch a naopak málo detailné v iných. 

Používatelia by tak v rámci anotácií mohli byť zaťažovaní príliš komplexným kategori-
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začným stromom, s kategóriami irelevantnými v danom kontexte, alebo byť obmedzo-

vaní nedostatočne detailným stromom. V systéme boli preto napokon implementované 

funkcie pre tvorbu kategorizačných schém používateľmi. Kategorizačná schéma je 

v systéme predstavovaná stromom kategórií, ktorého uzly predstavujú kategórie, použí-

vané pri anotáciách (viď nižšie). V systéme je možné vytvorenie ľubovoľného počtu 

kategorizačných stromov, pričom každý strom reprezentuje odlišný aspekt kategorizá-

cie. Inšpiráciou pre tento prístup bola fazetová klasifikácia.  

Fazetovú klasifikáciu je možné definovať ako analyticko-syntetický proces, 

v ktorom sú najskôr analýzou prvkov v doméne identifikované ich základné atribúty, 

ktoré sú následne organizované do faziet, prostredníctvom ktorých sú syntetizované 

klasifikačné schémy (Jacob, 2004; Lányiová, 2007). Fazety sú teda tvorené „jasne defi-

novanými, vzájomne sa vylučujúcimi a súhrnne vyčerpávajúcimi aspektmi, vlastnosťa-

mi alebo charakteristikami triedy alebo špecifického subjektu“ (Taylor & Miller, 2006, 

s. 394).  Výsledkom procesu tvorby faziet teda nie je klasifikačná schéma, ale riadený 

slovník (controlled vocabulary), prostredníctvom ktorého je možné syntetizovať triedy, 

ktoré utvárajú klasifikačnú schému (Jacob, 2004). Jednoduchý príklad fazetovej klasifi-

kácie je možné nájsť napríklad v práci Huntera (Hunter, 2009), ktorý ilustruje fazetovú 

klasifikáciu na príklade výrobcu piva, ktorý identifikoval množinu základných koncep-

tov8

V navrhovanom riešení je však analyticko-syntetický proces realizovaný priebežne 

a na základe kooperácie všetkých používateľov. Ďalším významným rozdielom je, že 

výsledkom kooperácie je súbor kategorizačných schém a nie kategorizačná schéma. 

Medzi kategorizačnými stromami a fazetami je však zrejmá analógia.    

: 330 ml, plechovka, horké, fľaša, jemné atď. Tieto koncepty vytvorili tri fazety, 

nazvané kapacita (330 ml, 440 ml, 550 ml atď.), obal (plechovka, fľaša) a typ piva 

(jemné, horké, ležiak, atď.). Pridaním značenia v podobe čísla pre každú hodnotu atri-

bútu (napr.1-330 ml, 1-plechovka, 1-jemné) a tzv. poradia citácií (citation order), tvore-

ného poradím faziet (napr. kapacita-obal-typ piva), sú vytvárané jednotlivé triedy, zod-

povedajúce fazetovej schéme, t.j. napríklad 1-1-1 (330 ml- plechovka- jemné).  

Používateľom je teda umožnené vytváranie kategorizačných schém, ktoré zodpove-

dajú požiadavkám konkrétnych komunít. S možnosťou kolektívnej tvorby a editácie 

kategorizačných schém, súvisela potreba definovania príslušných funkcií  a obmedzení. 

Konkrétne išlo o možnosť správy zmien, ktorá by fungovala podobne ako v rámci sys-

                                                 
8 Jacobová (Jacob, 2004) v tejto súvislosti používa označenie individuálne elementy. 
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tému Mediawiki9

1. Každý používateľ môže vytvárať vlastné kategorizačné schémy (stromy). 

, ktorý umožňuje sledovanie vykonaných zmien a ich vrátenie. Taktiež 

bolo potrebné definovať obmedzenia pri odoberaní vetiev kategorizačných stromov, čo 

viedlo k definovaniu dvoch stavov uzlov: pripojený a odpojený. Používatelia môžu me-

niť stav uzlov, nemôžu však uzly odstraňovať. Odpojením uzla sa pritom odpojí aj celý 

podstrom, ktorého je koreňom. Odpojený uzol, ani jeho potomkovia, nemôžu byť ďalej 

vetvení a nemôžu byť ani použití pri ďalších anotáciách. Odstraňovať uzly a ich pod-

stromy môže iba administrátor. Tvorba a editácia kategorizačných schém v systéme je 

teda riadená nasledujúcimi pravidlami: 

2. Každý používateľ môže pridávať nové uzly do existujúcich stromov, pokiaľ to 

nie je v rozpore s 5. alebo 7. pravidlom. 

3. Každý používateľ môže editovať názvy a popisy uzlov stromov, meniť ich stav a 

tieto zmeny sú reverzibilné. 

4. Každý uzol môže byť buď odpojený alebo pripojený.  

5. Uzly v rámci jednej úrovne stromu musia mať rôzne názvy. 

6. Odpojením uzla je odpojený podstrom, ktorému je koreňom. 

7. Nie je možné pridávať uzly do odpojených častí stromu.  

Spôsob práce s kategorizačnými schémami je ilustrovaný na obrázku 7. 

 

 

 

                                                 
9 http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 



FEI  KKUI 

 48 

 
Obrázok 7. Kategorizačné schémy v systéme 

 

4.1.3 Anotácia zdrojov 

V systéme existujú dva základné prostriedky pre anotáciu zdrojov: 

- Kolektíve značkovanie (tagovanie), t.j. anotácia kľúčovými slovami. 

- Kategorizácia zdrojov pomocou kategorizačných schém (viď vyššie). 

Kolektívne značkovanie je realizované v súlade s jeho popisom v podkapitole 1.2. 

Pri jeho programovej implementácii je vizualizácia realizovaná pomocou Google Visua-

lization API10

Kategorizácia zdrojov pomocou kategorizačných schém je druhým prostriedkom 

anotácie zdrojov. Z pohľadu charakteristík procesu kategorizácie, je v systéme použitá 

hierarchická, viacnásobná (multilabel) kategorizácia, využívajúca exogénne informácie. 

Hierarchickosť kategorizácia je zrejmá aj z uvedeného spôsobu tvorby kategorizačných 

schém. Viacnásobnosť kategorizácie vyplýva z možnosti priradiť zdroj do rôznych ka-

tegórií v rámci tej istej, ale aj rôznych kategorizačných schém. Zdrojom exogénnych 

informácií sú používatelia, ktorý okrem textu zdrojov, využívajú pri ich kategorizácii 

a anotácii kľúčovými slovami aj vlastné znalosti. Pri kategorizácii pritom platí už zmie-

, umožňujúceho tvorbu mračien tagov. Pridávanie tagov je používateľom 

zjednodušené možnosťou pridania existujúcich tagov, kliknutím na ne v mračne tagov. 

Toto riešenie zároveň zmenšuje pravdepodobnosť vytvárania zbytočných tagov, ktoré 

vznikajú v dôsledku preklepov, rozdielov v používaní interpunkcie a pod.  

                                                 
10 Funkcia TermCloud - http://visapi-gadgets.googlecode.com/svn/trunk/termcloud/doc.html 
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nené obmedzenie, umožňujúce priradenie zdroja iba do kategórií nachádzajúcich sa 

v pripojených častiach kategorizačných stromov. Zdroje priradené do kategórií sú pou-

žívateľom zobrazované v podobe tabuliek. Používatelia môžu pri prechádzaní kategori-

začných schém prepínať medzi zobrazením štruktúry kategórií a zobrazením zdrojov 

priradených do danej kategórie, čo je možné vidieť z obrázkov 7 a 8. 

 
Obrázok 8. Zdroje pripojené ku kategóriám  

 

4.1.4 Ostatné časti systému  

Systém okrem vyššie popisovaných častí obsahuje nasledujúce časti, štandardné 

pre podobné systémy: 

- Autentifikácia a registrácia používateľov. Registrácia je v systéme realizovaná 

prostredníctvom registračných kódov, na základe ktorých je umožnená registrá-

cia nových používateľov. Predpokladá sa totiž použitie systému predovšetkým 

pri webových komunitách, tvorených členmi reálnych komunít (študenti, za-

mestnanci inštitútov a pod.). Okrem spomenutého registračného kódu sú pre re-

gistráciu požadované iba základné údaje (meno, priezvisko, voliteľne tituly, lo-

gin, heslo a email). Po registrácii sú používatelia presmerovaní na hlavnú strán-

ku, kde sa môžu prihlásiť. 

- Úvodná stránka. Úvodná stránka je nástenkou editovanou správcom systému. 

Keďže cieľom systému je predovšetkým účelová interakcia členov, zameraná na 
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zdieľanie a notovanie zdrojov, boli z pôvodného návrhu systému odstránené 

všetky časti určené pre priamu webovú komunikáciu. 

- Profil. Profil je minimalistický a tvorený iba údajmi zadanými pri registrácii. 

Tieto údaje sú určené pre informovanie ostatných používateľov o autorovi zmien 

vykonaných systéme (pridanie zdroja, anotácia, vytvorenie schémy a pod.). Pou-

žívatelia majú možnosť svoje údaje meniť. Z pôvodného návrhu systému bola 

odstránená možnosť pridávania fotky a vlastného textu do profilu.  

- Nastavenia. Táto časť systému je momentálne tvorená iba funkciou pre zmenu 

prihlasovacích údajov. 

- Stránka projektu. Je stránka na ktorej budú sprístupnené zdrojové kódy aplikácie 

a z ktorej majú používatelia možnosť priamo sa prihlasovať do systému. Je to 

prezentačná stránka vytvorená na platforme Joomla11

9

, ktorá je aplikáciou pre 

správu obsahu (content management system) voľne šíriteľnou šírenou pod Gene-

ral Public Licence. Domovská stránka je znázornená na obrázku . 

 

 
Obrázok 9. Domovská stránka projektu 

 

                                                 
11 http://www.joomla.org/ 
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4.2 Prepojenie kľúčových slov a kategorizačných schém  

Kategorizácia pomocou kategorizačných schém a anotácia prostredníctvom kľúčo-

vých slov, popisované v predošlých častiach, sú navzájom prepojené prostredníctvom 

anotovaných zdrojov. Tieto vzťahy sú v rámci systému použité pre určenie kategórií, 

podstatných vzhľadom ku kľúčovým slovám zadaným pri vyhľadávaní, ako aj pri pre-

hľadávaní prostredníctvom mračna tagov. Môžu byť použité aj pri kategorizácii zdrojov 

na základe kľúčových slov zadaných používateľom, pričom toto použitie navrhovaného 

riešenia bolo experimentálne overované (viď podkapitola 4.3). V nasledujúcom texte sa 

podrobnejšie venujem navrhovanému modelu pre prepojenie vrstvy kľúčových slov 

s vrstvou kategórií prostredníctvom vrstvy zdrojov. Pri návrhu riešenia som vychádzal 

z obmedzení vyplývajúcich z predpokladaných oblastí použitia aplikácie, ako aj kolek-

tívneho a dynamického charakteru anotácie. Navrhnutý algoritmus preto musí byť: 

- Dostatočne jednoduchý pre nasadenie na zdieľaných serveroch. 

- Inkrementálny, keďže zdroje, kategórie a kľúčové slová sú dopĺňané priebežne.   

- Reverzibilný (v zmysle vytváraného modelu), keďže zdroje je možné mazať 

a kategórie je možné odpojiť.    

Nasledujúci popis použitého riešenia je tvorený popisom všeobecnej topológie 

a elementov siete, zmien siete v dôsledku činnosti používateľov a popisom použitia sie-

te. 

 

4.2.1 Topológia a elementy siete 

Zdroje, kľúčové slová a kategórie predstavujú z pohľadu navrhovaného riešenia tri 

vrstvy uzlov, znázornené na obrázku 10. 

 
Obrázok 10. Základná schéma siete 
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Aktivácia uzlov v sieti a spôsob jej šírenia sú závislé na účele použitia siete, formálne 

teda neexistujú vstupné, skryté a ani výstupné uzly siete. Vrstvy siete sú označené pís-

menami 𝐶𝐶 (vrstva  kategórií), 𝑆𝑆 (vrstva zdrojov) a 𝑇𝑇 (vrstva kľúčových slov resp. ta-

gov). Medzi vrstvami existujú orientované vážené hrany, pričom váhy sú indexované 

podobne ako pri neurónových sieťach, čiže prvá zložka indexu predstavuje koncový 

uzol a druhá počiatočný. V nasledujúcom texte tiež platí, že zložka indexu odkazujúca 

na uzol z vrstvy kategórií je označovaná písmenom 𝑐𝑐, na uzol z vrstvy zdrojov písme-

nom 𝑠𝑠 a na uzol z vrstvy tagov písmenom 𝑡𝑡. V navrhovanom riešení sú teda použité 

váhy 𝑤𝑤𝑠𝑠𝑡𝑡  a 𝑤𝑤𝑡𝑡𝑠𝑠  medzi vrstvou zdrojov a tagov a váhy 𝑤𝑤𝑐𝑐𝑠𝑠  medzi vrstvou zdrojov 

a kategórií. Pre váhy vychádzajúce zo spoločného uzla pritom platí vzťah (1). 

 

 �𝑤𝑤𝑐𝑐𝑠𝑠
𝑐𝑐

= �𝑤𝑤𝑡𝑡𝑠𝑠
𝑡𝑡

= �𝑤𝑤𝑠𝑠𝑡𝑡
𝑠𝑠

= 1 (1)  

 

4.2.2 Zmeny v sieti 

K zmenám v sieti dochádza v dôsledku: 

- Anotácie zdrojov kľúčovými slovami.  

- Zaradenia zdrojov do kategórií.  

- Odstránenia zdrojov.  

 

4.2.2.1 Anotácia zdrojov  

Zdroje sú do siete pripájané ich anotáciou kľúčovými slovami a priradením do ka-

tegórií. Neanotované, t.j. nepripojené zdroje sú zdroje, ktoré nie sú spojené hranami ani 

s vrstvou kľúčových slov a ani s vrstvou kategórií. Takéto zdroje nemôžu byť systémom 

kategorizované na základe kľúčových slov. Možnosti vyhľadania neanotovaných zdro-

jov sú pritom obmedzené na fulltextové vyhľadávanie v názvoch a popisoch zdrojov, 

prípadne na prechádzanie zoradených zoznamov zdrojov. Z tohto dôvodu je používateľ 

po pridaní dokumentu presmerovaný  do časti pre anotáciu zdroja. Experimentálne je 

overovaná vhodnosť algoritmu pre kategorizáciu dokumentov na základe kľúčových 

slov. Na túto možnosť použitia algoritmu je kladený dôraz aj kvôli jej súvisu s odporú-

čaniami kategórií na základe kľúčových slov, zadaných pri vyhľadávaní. Pripájaním 
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nových zdrojov do siete, prostredníctvom ich anotácie kľúčovými slovami, dochádza 

k zmenám existujúcich váh, ako aj  vzniku nových hrán a uzlov.  

Nové hodnoty váh pre už existujúce hrany sú počítané podľa vzťahu (2). Váhy nových 

hrán sú počítané podľa vzťahu (3). V uvedených vzťahoch predstavujú  𝑤𝑤𝑡𝑡𝑠𝑠(𝑖𝑖) a 

𝑤𝑤𝑡𝑡𝑠𝑠(𝑖𝑖 + 1) hodnoty váhy z uzla 𝑠𝑠 do uzla 𝑡𝑡 pred a po jej zmene,  𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖) je počet pôvod-

ných anotácií uzla 𝑠𝑠, ktoré ho spájajú s tagmy, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖) je počet nových anotácií uzla 𝑠𝑠, 

ktoré ho spájajú s tagmy a 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡𝑠𝑠 (𝑖𝑖) je počet nových anotácií uzla 𝑠𝑠, ktoré ho spájajú 

s uzlom 𝑡𝑡.  

 

 𝑤𝑤𝑡𝑡𝑠𝑠(𝑖𝑖 + 1) =
𝑤𝑤𝑡𝑡𝑠𝑠(𝑖𝑖)𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖) + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡𝑠𝑠 (𝑖𝑖)

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖) + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖)
 (2)  

 

 𝑤𝑤𝑡𝑡𝑠𝑠(𝑖𝑖 + 1) =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡𝑠𝑠 (𝑖𝑖)

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖) + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖)
 (3)  

 

Po pridaní nových anotácií a výpočte nových hodnôt váh uvedenými vzťahmi, je zacho-

vaná platnosť vzťahu (1), čo je možné dokázať (4). Pričom 𝑡𝑡1 je tvorené podmnožinou 

množiny indexov uzlov 𝑡𝑡, ktoré už boli spojené s uzlom 𝑠𝑠 a 𝑡𝑡2 je tvorená podmnožinou 

množiny indexov uzlov 𝑡𝑡, ktoré neboli spojené s uzlom 𝑠𝑠. 

 

 
∑ 𝑤𝑤𝑡𝑡𝑠𝑠(𝑖𝑖 + 1)𝑡𝑡 = ∑

𝑤𝑤𝑡𝑡1𝑠𝑠(𝑖𝑖)𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖)+𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡1𝑠𝑠(𝑖𝑖)

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖)+𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖)𝑡𝑡1 + ∑
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡2𝑠𝑠(𝑖𝑖)

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖)+𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖)𝑡𝑡2 =

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖)∑ 𝑤𝑤𝑡𝑡1𝑠𝑠(𝑖𝑖)𝑡𝑡1 +∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡𝑠𝑠(𝑖𝑖)𝑡𝑡

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖)+𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖)
=

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖)+𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖)

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖)+𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖)
= 1  

(4)  

 

Pridaním nových anotácií sa však menia a vytvárajú aj spojenia z vrstvy tagov do vrstvy 

zdrojov. Nové hodnoty váh sú pritom počítané analogicky ako hodnoty váh z vrstvy 

zdrojov do vrstvy tagov. Nové hodnoty už existujúcich váh sú počítané na základe 

vzťahu (5). Hodnoty nových váh sú počítané na základe vzťahu (6). 

 

 𝑤𝑤𝑠𝑠𝑡𝑡(𝑖𝑖 + 1) =
𝑤𝑤𝑠𝑠𝑡𝑡(𝑖𝑖)𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡 (𝑖𝑖) + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡 (𝑖𝑖)

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡 (𝑖𝑖) +𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡(𝑖𝑖)
 (5)  
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 𝑤𝑤𝑠𝑠𝑡𝑡(𝑖𝑖 + 1) =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡 (𝑖𝑖)

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡(𝑖𝑖) + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡(𝑖𝑖)
 (6)  

 

Analogicky s vyššie uvedenými vzťahmi, predstavujú  𝑤𝑤𝑠𝑠𝑡𝑡(𝑖𝑖) a 𝑤𝑤𝑠𝑠𝑡𝑡(𝑖𝑖 + 1) hodnotu 

váhy z uzla 𝑡𝑡 do uzla 𝑠𝑠 pred a po anotácii tagmy,  𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡(𝑖𝑖) je počet pôvodných anotácií 

uzla 𝑡𝑡, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡(𝑖𝑖) je počet nových anotácií uzla 𝑡𝑡 a  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡 (𝑖𝑖) je počet nových anotácií uzla 

𝑡𝑡, ktoré ho spájajú s uzlom 𝑠𝑠. Taktiež je možné dokázať platnosť vzťahu (1) pre nové 

hodnoty váh. Po pridaní nových hrán a aktualizácii hodnôt váh, je potrebne upraviť aj 

hodnoty počtov anotácií uzlov. Hodnota 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖 + 1) je daná súčtom 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖) a 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠(𝑖𝑖) 

a hodnota 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡(𝑖𝑖 + 1) je podobne daná súčtom 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡(𝑖𝑖) a 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡(𝑖𝑖). 

 

4.2.2.2 Kategorizácia zdrojov  

Pri kategorizácii zdrojov sú váhy hrán smerujúcich od zdrojov ku kategóriám vy-

tvárané a upravované na základe rovnakého princípu, ktorý bol použitý pri hranách me-

dzi vrstvou zdrojov a kľúčových slov. Nové hodnoty váh sa počítajú podľa vzťahu (7) 

pre existujúce hrany a podľa vzťahu (8) pre nové hrany.  Pričom 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑖𝑖) je počet pôvod-

ných anotácií uzla 𝑠𝑠, ktoré ho spájajú s kategóriami, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑖𝑖) je počet nových anotácií 

uzla 𝑠𝑠, ktoré ho spájajú s kategóriami a 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝑖𝑖) je počet nových anotácií uzla 𝑠𝑠, ktoré 

ho spájajú s kategóriou 𝑐𝑐.  

  

 𝑤𝑤𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑖𝑖 + 1) =
𝑤𝑤𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑖𝑖)𝑁𝑁𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑖𝑖) + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝑖𝑖)

𝑁𝑁𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑖𝑖) + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑖𝑖)
 (7)  

 

 𝑤𝑤𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑖𝑖 + 1) =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝑖𝑖)

𝑁𝑁𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑖𝑖) + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑖𝑖)
 (8)  

 

Po pridaní nových hrán a aktualizácii hodnôt váh, je taktiež potrebne upraviť aj hodnoty 

počtov anotácií uzlov. Hodnota 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑖𝑖 + 1) je daná súčtom 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑖𝑖) a 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑖𝑖).  
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4.2.2.3 Odoberanie zdrojov  

Podobne ako pri pridávaní zdrojov, aj pri ich odoberaní  je potrebné aktualizovať 

váhy hrán spájajúce zdroje s tagmy. Pred odobratím zdroja sa najskôr vypočítajú nové 

hodnoty hrán smerujúcich od uzlov, s ktorými je odstraňovaný uzol spojený. Váhy tých-

to hrán, smerujúcich od tagov k zdrojom, sú pri odoberaní zdrojov upravované podľa 

vzťahu (9). Pričom 𝑤𝑤𝑟𝑟(𝑖𝑖) označuje váhu hrany, ktorá smeruje od odstraňovaného zdroja 

k uzlu 𝑡𝑡 a 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑅𝑅  počet anotácií, ktoré spájajú odstraňovaný uzol s tagmy.  

 𝑤𝑤𝑠𝑠𝑡𝑡(𝑖𝑖 + 1) =
𝑤𝑤𝑠𝑠𝑡𝑡(𝑖𝑖)𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡 (𝑖𝑖)

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡 (𝑖𝑖)−𝑤𝑤𝑅𝑅(𝑖𝑖)𝑁𝑁𝑇𝑇𝑅𝑅 (𝑖𝑖)
 (9)  

Po nastavení nových hodnôt váh sú zdroj, ako aj všetky hrany, ktoré ho spájajú 

s vrstvou tagov a kategórií odstránené. Pokiaľ by boli použité hrany smerujúce od vrst-

vy kategórií do vrstvy zdrojov, napríklad pri odporúčaní kľúčových slov na základe 

kategórie, potom by museli byť upravené aj tieto. Taktiež je potrebné aktualizovať hod-

noty počtov anotácií uzlov 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡(𝑖𝑖) tých uzlov z vrstvy kľúčových slov, ktoré boli spoje-

né s odstraňovaným zdrojom, znížením o 1.  

 

4.2.3 Použitie siete 

Sieť vytváraná vyššie popisovaným postupom je v databáze reprezentovaná nezá-

visle od úplných záznamov anotácií. Všetky údaje potrebné pre vytvorenie siete sú za-

hrnuté aj v iných záznamoch databázy a odporúčania získané zo siete by teda bolo mož-

né vytvoriť aj využitím týchto údajov. Zmysel použitia siete spočíva predovšetkým 

v rýchlejšej tvorbe odporúčaní kategórií na základe kľúčových slov, ktorá je uskutočňo-

vaná častejšie než anotácia zdrojov alebo ich odstraňovanie. Pri vyhľadávaní, ako aj pri 

prehľadávaní zdrojov prostredníctvom mračna tagov, sú používateľom poskytnuté od-

porúčania relevantných kategórií. Tieto odporúčania sú realizované na základe hodnôt 

váh v sieti. Pre nové zdroje anotované kľúčovými slovami sú odporúčania vytvárané 

nasledovne: 

1. Najskôr sú nastavené nové váhy hrán z vrstvy zdrojov do vrstvy kľúčových slov 

a následne z vrstvy kľúčových slov do vrstvy zdrojov, podľa vzťahov popisova-

ných v predošlej časti. 

2. Aktivácia nového uzla vo vrstve zdrojov je nastavená na 1. 
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3. Váhami je aktivácia šírená do vrstvy kľúčových slov, pričom aktivácia uzla 𝑡𝑡 vo 

vrstve kľúčových slov je rovná súčinu aktivácie uzla 𝑠𝑠 vo vrstve zdrojov a váhy 

hrany z uzla 𝑠𝑠 do uzla 𝑡𝑡. 

4. Z aktivovaných kľúčových slov je aktivácia šírená späť do vrstvy zdrojov, čím 

sú aktivované ďalšie zdroje. Aktivácia zdroja je pritom daná vzťahom (10), kde 

𝑥𝑥𝑠𝑠 je aktivácia uzla 𝑠𝑠 vo vrstve zdrojov, 𝑥𝑥𝑡𝑡  je aktivácia uzla 𝑡𝑡 vo vrstve kľúčo-

vých slov, 𝑤𝑤𝑠𝑠𝑡𝑡  je hodnota váhy hrany z uzla 𝑡𝑡 do uzla 𝑠𝑠 (pokiaľ váha neexistuje 

tak 0), 𝑁𝑁𝑡𝑡  je počet uzlov vo vrstve kľúčových slov.  

 𝑥𝑥𝑠𝑠 = �𝑤𝑤𝑠𝑠𝑡𝑡𝑥𝑥𝑡𝑡

𝑁𝑁𝑡𝑡

𝑡𝑡=1

 (10)  

 

Výpočet je teda analogický výpočtu aktivácií uzlov v neurónovej sieti, ktorá je 

tvorená neurónmi s lineárnou aktivačnou funkciou a identickou výstupnou funk-

ciou.  

5. Z aktivovaných zdrojov je aktivácia šírená do vrstvy kategórií, pričom pre výpo-

čet aktivácie uzlov vo vrstve kategórií platí vzťah (11), kde analogicky so vzťa-

hom (10) predstavujú 𝑥𝑥𝑐𝑐  a 𝑥𝑥𝑠𝑠 aktivácie uzla 𝑐𝑐 vo vrstve kategórií a uzla 𝑠𝑠 vo 

vrstve zdrojov, 𝑤𝑤𝑐𝑐𝑠𝑠  je hodnota váhy hrany z uzla 𝑠𝑠 do uzla 𝑐𝑐 (pokiaľ váha nee-

xistuje tak 0) a 𝑁𝑁𝑠𝑠 je počet uzlov vo vrstve zdrojov.   

 𝑥𝑥𝑐𝑐 = �𝑤𝑤𝑐𝑐𝑠𝑠𝑥𝑥𝑠𝑠

𝑁𝑁𝑠𝑠

𝑠𝑠=1

 (11)  

6. Výsledné aktivácie kategórií v kategorizačných stromoch sú určené ako maxi-

málna hodnota z aktivácií kategórie a jej podkategórií. Tento krok vychádza 

z predpokladu, že zdroj patrí do kategórie minimálne natoľko, nakoľko patrí do 

jej podkategórií. 

Pri odporúčaní kategórií pri prehľadávaní pomocou kľúčových slov sú odporúčania tvo-

rené podobne s tým rozdielom, že aktivované sú priamo kľúčové slová. Algoritmus ka-

tegorizácie zdrojov na základe ich anotácií kľúčovými slovami, vychádzajúci z vyššie 

popísaných vzťahov, je možné nájsť v prílohe 1, v triede Recommender 

(../Application_logic/class.Recommender.php). 
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4.2.4 Riešenie s prepojením kľúčových slov 

Jednou z nevýhod vyššie popisovaného riešenia je, že nezohľadňuje väzby medzi kľú-

čovými slovami. V súčasnosti asi najlepšou možnosťou, ako tento nedostatok odstrániť, 

by bolo použitie ontológií, pomocou ktorých by bolo možné sémantické vzťahy medzi 

kľúčovými slovami odhaliť a prípadne aj kvantifikovať. Toto riešenie by však bolo vý-

počtovo zrejme podstatne náročnejšie a navyše by bolo potrebné mať k dispozícii onto-

lógie pre rôzne domény, v ktorých môže byť systém použitý. V súčasnosti mi navyše 

nie je známa žiadna voľne dostupná slovenská ontológia pre oblasť umelej inteligencie, 

ktorú by som mohol použiť v rámci experimentálneho overovania navrhnutého riešenia. 

Predovšetkým z uvedených dôvodov nie je podobnosť medzi použitými kľúčovými 

slovami určovaná na základe ich sémantiky, ale iba na základe znakovej podobnosti po 

aplikácii niekoľkých úprav. Z kľúčových slov bola odstránená diakritika, veľké písmená 

boli prevedené na malé, boli odstránené samohlásky a napokon orezané biele znaky 

(whitespaces). Cieľom odstránenia samohlások bola predovšetkým redukcia rozdielov 

vyplývajúcich z morfológie Slovenského jazyka, pričom sa vychádza z pozorovania, 

podľa ktorého sa rôzne tvary slov, často líšia iba v samohláskach (Hric, 2009). Zrejme 

vhodnejším riešením by bolo porovnávanie koreňov slov, získaných použitím sloven-

ského stemmera. V súčasnosti mi však nie je známe voľne dostupné riešenie, ktoré by 

bolo implementované v jazyku PHP. Napokon je určená percentuálna podobnosť medzi 

reťazcami na základe vlastnej PHP funkcie similar_text. Metódy použité pri výpočte 

podobnosti kľúčových slov je možné nájsť v prílohe 1, v triede TagsKeyWords 

(../Application_logic /class.TagsKeyWords.php). 

Uvedené riešenie je časovo náročné, pokiaľ by malo byť realizované pri každom použití 

algoritmu. Z tohto dôvodu  sú percentuálne hodnoty podobností medzi dvojicami kľú-

čových slov, počítané iba pri ich vkladaní. Pokiaľ sa vkladané slovo ešte nenachádza 

v zozname kľúčových slov, vypočíta sa jeho podobnosť pre všetky kľúčové slová 

v tabuľke kľúčových slov. Pokiaľ podobnosť medzi dvojicou reťazcov prekročí hranicu 

50%, potom je táto dvojica im zodpovedajúcich kľúčových slov, s vypočítanou mierou 

podobnosti, uložená do tabuľky podobnosti kľúčových slov.  

Modifikácia vyššie popísaného postupu pre kategorizáciu na základe kľúčových slov, 

spočíva v pridaní hrán medzi kľúčovými slovami. Aktivácia je tak v sieti, pri anotovaní 

nových zdrojov, šírená v štyroch fázach: 

1. z vrstvy zdrojov do vrstvy kľúčových slov,  
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2. z vrstvy kľúčových slov do vrstvy kľúčových slov,  

3. z vrstvy kľúčových slov do vrstvy zdrojov, 

4. z vrstvy zdrojov do vrstvy kategórií.  

Váhy týchto hrán, na rozdiel od váh hrán medzi ostatnými vrstvami, nie sú uložené 

v databáze. Pri každej aktivácii kľúčového slova sa určia podobné kľúčové slová na 

základe tabuľky podobnosti kľúčových slov. Váhy hrán medzi kľúčovým slovom 

a podobnými kľúčovými slovami, vrátane hrany k sebe samému, sa určia ako pomer 

podobnosti dvojice k súčtu všetkých podobností, čo je vyjadrené vzťahom (12). 

 𝑤𝑤𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑗𝑗 =
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑗𝑗

∑ 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑗𝑗
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 (12)  

Kde 𝑡𝑡𝑖𝑖  a 𝑡𝑡𝑗𝑗  sú kľúčové slová resp. uzly vo vrstve kľúčových slov, 𝑤𝑤𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑗𝑗  je váha hrany 

z uzla 𝑡𝑡𝑗𝑗  do uzla 𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑗𝑗  je podobnosť medzi kľúčovými slovami 𝑡𝑡𝑖𝑖  a 𝑡𝑡𝑗𝑗 , určená podľa 

vyššie popísaného postupu a 𝑛𝑛 je počet všetkých kľúčových slov. Podobne ako pre pre-

došlé typy hrán platí (1), aj tu platí, že súčet hrán vychádzajúcich z uzla je rovný 1, čo je 

zrejmé zo vzťahu (12).  

Výsledná aktivácia uzlov vo vrstve kľúčových slov je teda daná súčtom aktivácii po-

chádzajúcich z  uzlov podobných kľúčových slov, násobených hodnotou váh hrán spája-

júcich uzly, čo je vyjadrené vzťahom (13). 

 𝑥𝑥𝑡𝑡𝑖𝑖(𝑓𝑓2) = �𝑤𝑤𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑡𝑡𝑗𝑗 (𝑓𝑓1)
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 (13)  

V uvedenom vzťahu označuje 𝑥𝑥𝑡𝑡𝑖𝑖(𝑓𝑓2) aktiváciu uzla 𝑥𝑥𝑡𝑡𝑖𝑖  vo vrstve kľúčových slov po 

aktivovaní kľúčovými slovami, t.j. po 2. fáze šírenia signálu, 𝑥𝑥𝑡𝑡𝑗𝑗 (𝑓𝑓1) aktiváciu uzla 𝑥𝑥𝑡𝑡𝑗𝑗  

vo vrstve kľúčových slov po aktivovaní uzlami z vrstvy zdrojov, t.j. po 1. fáze šírenia 

signálu, 𝑤𝑤𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑗𝑗  je váha hrany z uzla 𝑡𝑡𝑗𝑗  do uzla 𝑡𝑡𝑖𝑖 , vypočítaná podľa vzťahu (12) a 𝑛𝑛 je 

počet uzlov vo vrstve kľúčových slov. Postup aktivácie uzlov siete pri odporúčaní kate-

górií je podobný ako pri riešení bez prepájania kľúčových slov navzájom. Rozdiel spo-

číva iba v pridaní ďalšieho bodu medzi body 3 a 4 (viď podkapitola 4.2.3), ktorým je 

spomínaná aktivácia uzlov kľúčových slov navzájom. Algoritmus vychádzajúci z vyššie 

popísaných vzťahov je možné nájsť v prílohe 1, v triede Recommender 

(../Application_logic/class.Recommender.php). 
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4.2.5 Alternatívne riešenie 

Pre účely hierarchickej viacnásobnej kategorizácie dokumentov je možné použiť 

väčšinu používaných klasifikačných postupov. Hierarchickú štruktúru kategórii je totiž 

možné nahradiť plochou, pričom trénovacie dokumenty pre rodičovské kategórie sú 

tvorené ich vlastnými dokumentmi a vlastnými dokumentmi všetkým ich potomkov. 

Tvorbu kategorizačného modelu je následne možné rozdeliť na tvorbu samostatných 

klasifikátorov, ktoré klasifikujú dokumenty na patriace resp. nepatriace do danej triedy. 

Len niektoré z používaných klasifikačných postupov však spĺňajú ďalšie podmienky 

kladené na použité riešenie (viď podkapitola 4.2). Jedným z takýchto postupov je naiv-

ný Bayesovský klasifikátor, voči ktorému som navrhované algoritmy porovnával. Naiv-

ný Bayesovský klasifikátor vyhovuje uvedeným podmienkam jednoduchosti, inkremen-

tálnosti aj reverzibility, pričom za jeho najväčší nedostatok je vo všeobecnosti považo-

vaný predpoklad nezávislosti hodnôt atribútov, na základe ktorých je klasifikácia reali-

zovaná. Ide o relatívne rozšírený klasifikátor, ktorého popis je možné nájsť napríklad 

v práci Paraliča (Paralič, 2003). Pri  výpočte pravdepodobnosti toho, že objekt 

s určitými vlastnosťami patrí do konkrétnej triedy, vychádza tento klasifikátor z Baye-

sovskej teorémy, podľa ktorej podmienenú pravdepodobnosť 𝑃𝑃(𝐻𝐻|𝑋𝑋) je možné vypočí-

tať podľa vzťahu (14) (Paralič, 2003).  

 𝑃𝑃(𝐻𝐻|𝑋𝑋) =
𝑃𝑃(𝑋𝑋|𝐻𝐻)𝑃𝑃(𝐻𝐻)

𝑃𝑃(𝑋𝑋)
 (14)  

V uvedenom vzťahu je posteriórna pravdepodobnosť hypotézy 𝐻𝐻 za podmienky 𝑋𝑋, 

označovaná 𝑃𝑃(𝐻𝐻|𝑋𝑋), počítaná na základe posteriórnej pravdepodobnosti 𝑋𝑋 za podmien-

ky 𝐻𝐻, označovanej  𝑃𝑃(𝑋𝑋|𝐻𝐻) a aposteriórnych pravdepodobností 𝑃𝑃(𝐻𝐻) a 𝑃𝑃(𝑋𝑋).  

Hypotéza 𝐻𝐻𝑖𝑖  pre 𝑖𝑖 od 1 do 𝑛𝑛, predstavuje v prípade použitého algoritmu hypotézu, že 

zdroj patrí do kategórie 𝐶𝐶𝑖𝑖 , pričom 𝑖𝑖 je index kategórie a 𝑛𝑛 je počet kategórií. 𝑋𝑋 je 

v algoritme reprezentované vektorom termov pre zdroj, kde anotácia zdroja termom je 

indikovaná 1 a neprítomnosť anotácie zdroja termom je indikovaná 0. Apriórna pravde-

podobnosť kategórie 𝑃𝑃(𝐶𝐶𝑖𝑖) je počítaná podľa vzťahu (15). 

 𝑃𝑃(𝐶𝐶𝑖𝑖) =
𝑁𝑁0
𝑖𝑖

𝑁𝑁0
 (15)  

Kde 𝑁𝑁0 je počet všetkých anotovaných dokumentov a 𝑁𝑁0
𝑖𝑖  je počet tých dokumentov, 

ktoré sú priradené do kategórie 𝑖𝑖, alebo do niektorej z jej podkategórií. Posteriórna 

pravdepodobnosť 𝑃𝑃(𝑋𝑋|𝐶𝐶𝑖𝑖) je v algoritme počítaná podľa vzťahu (16). 
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 𝑃𝑃(𝑋𝑋|𝐶𝐶𝑖𝑖) =  �𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑘𝑘 |𝐶𝐶𝑖𝑖)
𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

=  �
𝑁𝑁0
𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑁𝑁0
𝑖𝑖

𝑑𝑑

𝑘𝑘=1

 (16)  

Kde 𝑁𝑁0
𝑖𝑖𝑘𝑘  je počet tých zdrojov, ktoré sú priradené do kategórie 𝑖𝑖 a hodnota ich atribútu 

𝐴𝐴𝑘𝑘 , ktorý indikuje anotáciu zdroja termom, je rovnaká ako v prípade kategorizovaného 

zdroja, t.j. 𝐴𝐴𝑘𝑘 = 𝑥𝑥𝑘𝑘 . Algoritmus kategorizácie zdrojov na základe ich anotácií kľúčo-

vými slovami, vychádzajúci z popísaných vzťahov, je možné nájsť v prílohe 1, v triede 

NaiveBayesClassifier (../Application_logic/ class.NaiveBayesClassifier.php). 

 

4.3 Porovnanie metód pre kategorizáciu zdrojov 

Jednou z možností použitia navrhovaného modelu pre prepojenie zdrojov, kľúčo-

vých slov a kategorizačných schém, je kategorizácia zdrojov na základe ich anotácie 

kľúčovými slovami. Možnosti takéhoto použitia modelu boli experimentálne overované. 

Navzájom boli porovnávané: 

- základné riešenie bez prepojení v rámci vrstvy kľúčových slov (ďalej len zá-

kladný algoritmus),  

- riešenie s prepojením v rámci vrstvy kľúčových slov (ďalej len rozšírený algo-

ritmus) a  

- riešenie založené na naivnom Bayesovskom klasifikátore (ďalej len Bayesovský 

algoritmus).  

Kategórie odporúčané jednotlivými algoritmami boli porovnávané voči skutočnému 

priradeniu zdrojov do kategórií.  

 

4.3.1 Metóda  

Pri výbere ukazovateľa pre porovnanie výkonnosti použitých algoritmov som vy-

chádzal z nasledujúcich skutočnosti: 

- Priradenie zdroja do kategórie je používateľmi realizované prostredníctvom no-

minálnej premennej (patrí, nepatrí). 

- Výstupy algoritmov sú intervalové premenné, ktoré nadobúdajú hodnotu  

v rozmedzí od nula po 1, pričom pri algoritmoch vychádzajúcich 

z navrhovaného modelu je horná hranica závislá od hodnoty aktivácie počiatoč-

ných uzlov. 
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- Z pohľadu používateľa je relevantné predovšetkým poradie odporúčanej kategó-

rie. 

- Kategórie tvoria hierarchickú štruktúru a nie sú preto navzájom nezávislé, čo 

predstavuje obmedzenie pre použitie korelačných postupov. 

V dôsledku uvedených skutočnosti som sa rozhodol pre použitie priemernej presnosti 

(Average Precision) nájdených relevantných kategórií. Priemerná presnosť je miera 

používaná pri vyhodnocovaní efektívnosti vyhľadávania vyhľadávacích strojov. Pre 

vyhľadávací algoritmus sa pritom zvyčajne uvádza tzv. priemer priemerných presností 

(Mean Average Precision), t.j. priemer priemerných presností pre súbor otázok. Prie-

merná presnosť pre súbor dokumentov, tvoriacich odpoveď na jednu otázku, je počítaná 

na základe vzťahu (17), uvádzaného podľa Zhu (Zhu, 2004). 

 𝐴𝐴𝑃𝑃(𝐴𝐴) =  �𝑝𝑝(𝑖𝑖)∆𝑟𝑟(𝑖𝑖)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (17)  

Priemerná presnosť 𝐴𝐴𝑃𝑃(𝐴𝐴) algoritmu 𝐴𝐴, je počítaná pre 𝑛𝑛 prvých dokumentov vráte-

ných algoritmom na otázku, pričom 𝑝𝑝(𝑖𝑖) označuje presnosť pri 𝑖𝑖-tom dokumente a 

∆𝑟𝑟(𝑖𝑖) označuje relatívny prírastok k počtu relevantných vrátených (𝑁𝑁TP) dokumentov, 

medzi dvoma nasledujúcimi dokumentmi, t.j. 1/𝑁𝑁TP pre relevantné dokumenty a 0 pre 

irelevantné dokumenty. Pre účel porovnávania algoritmov pre kategorizáciu sú namies-

to dokumentov uvažované odporúčané kategórie, zoradené podľa relevantnosti k daným 

kľúčovým slovám. Priemerná presnosť však nadhodnocuje algoritmy, ktoré rýchlo na-

chádzajú relevantné dokumenty. V kontexte kategorizácie zdrojov teda môže dôjsť 

k situácii, kedy algoritmus s malým počtom správne určených kategórií pre zdroj, odpo-

rúčaných na prvých miestach, dosiahne vysokú hodnotu priemernej presnosti. Z tohto 

dôvodu uvádzam priemernú presnosť kategorizácií vo vzťahu s celkovou návratnosťou. 

Návratnosť je počítaná, podobne ako pri systémoch pre vyhľadávanie informácii, podľa 

všeobecne známeho vzťahu (18). 

 𝑅𝑅 =
𝑡𝑡𝑝𝑝

(𝑡𝑡𝑝𝑝 + 𝑓𝑓𝑛𝑛)
 (18)  

 

Pre úlohu kategorizácie však 𝑡𝑡𝑝𝑝 predstavuje počet kategórií s nenulovou pravdepodob-

nosťou (pri bayesovskom algoritme) resp. aktiváciou  (pri základnom a rozšírenom al-

goritme), do ktorých bol dokument skutočne zaradený a 𝑓𝑓𝑛𝑛 počet tých kategórií, ktoré 

mali nulovú pravdepodobnosť resp. aktiváciu, no zdroj bol do nich v skutočnosti zara-
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dený. Algoritmus použitý pri výpočte priemernej presnosti po každom anotovaní doku-

mentu je možné nájsť v prílohe 1, v triede RecommendationsEvaluation  

(../Application_logic /class.RecommendationsEvaluation.php). 

Ďalším ukazovateľom, použitým pri porovnávaní použitých kategorizačných algorit-

mov, bol čas potrebný pre vytvorenie odporúčaní. Časová náročnosť riešenia je dôležitá 

aj vzhľadom k uvedeným požiadavkám na algoritmus (viď podkapitola 4.2). Vyhodno-

covanie časovej náročnosti bolo realizované meraním času na serveri pred a po katego-

rizácii jednotlivými algoritmami. Pri interpretácii nameraných absolútnych časových 

hodnôt je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že merania prebiehali na zdieľanom serve-

ry a výsledky použitých algoritmov sú implementačne závislé. Z tohto dôvodu venujem 

pri interpretácii výsledkov pozornosť predovšetkým závislosti časovej náročnosti algo-

ritmov na počte anotácií. 

Vzorka zdrojov, na ktorej boli algoritmy porovnávané, bola malá (30 zdrojov), čo je 

čiastočne dôsledkom malej skupiny používateľov, ktorým bol systém sprístupnený 

v testovacom štádiu (spolužiaci). Používatelia pritom žiaľ ani po zaslaní prezentácie 

používania aplikácie, vo forme flash animácie, neprejavili o jej používanie väčší záu-

jem. Z tohto dôvodu boli zdroje, na ktorých bol experiment realizovaný, napokon pridá-

vané mnou. Použité boli dokumenty a odkazy súvisiace s absolvovanými predmetmi 

v rámci štúdia umelej inteligencie. Veľkosť vzorky považujem za nedostatok realizova-

ného experimentu. 

 

4.3.2 Výsledky a interpretácia   

Hodnoty priemerov priemerných presností a návratností, počítané pre súbor všet-

kých kategorizovaných zdrojov, sú uvedené v tabuľke 1.  

Tabuľka 1 

Hodnoty priemerov priemerných presností a priemerných návratností pre porovnávané 

algoritmy  

Algoritmus 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃 𝑅𝑅� 

Základný algoritmus  0.664 0.673 

Rozšírený algoritmus 0.667 0.749 

Bayesovský algoritmus 0.649 0.653 

Poznámka. 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃 = priemer priemerných presností; 𝑅𝑅� = priemerná návratnosť; 
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Algoritmy sa v uvedených hodnotách odlišujú iba minimálne, pričom relatívne vyššia je 

iba priemerná hodnota návratností získaných pre rozšírený algoritmus v porovnaní so 

zvyšnými dvoma algoritmami. Významnosť tohto rozdielu som štatisticky overoval 

použitím párového t-testu, ako aj pomocou dvoch neparametrických testov a to zna-

mienkového testu a Wilcoxonovho znamienkového testu poradí  (Wilcoxon signed rank 

test). Vstupom pre párový t-test, porovnávajúci hodnoty návratností dvojíc algoritmov, 

boli rozdiely dvojíc hodnôt návratností, získaných pri jednotlivých kategorizáciách pre 

obe algoritmy. Výsledky t-testu pre rozdiely návratností uvádzam v tabuľke 2. 

Tabuľka 2 

Výsledky t-testu pre rozdiely návratností pre porovnávané algoritmy 

Porovnávaná 

dvojica 
𝑑𝑑𝑓𝑓 𝑆𝑆𝑆𝑆 

𝐶𝐶𝐶𝐶 (95%) 
𝑡𝑡 𝑝𝑝 

𝐺𝐺𝐿𝐿  𝐺𝐺𝑈𝑈  

ZA - BA 29 0.293 -0.089 0.130 0.380 0.706 

RA - BA 29 0.227 0.012 0.181 2.336* 0.027 

ZA - RA 29 0.163 -0.137 -0.016 -2.570* 0.016 

Poznámka. df = stupne voľnosti; SD = štandardná odchýlka; CI = interval spoľahlivosti;  GL = dolná hra-
nica; GU = horná hranica; t = testová štatistika; p = p hodnota; ZA = Základný algoritmus, RA = Rozšíre-
ný algoritmus, BA = Bayesovský algoritmus. 
  
*p < .05. **p < .01. 

 

Významnosť rozdielov hodnôt návratností bola potvrdená v prospech rozšíreného 

algoritmu voči základnému aj Bayesovskému algoritmu na hranici významnosti 

𝛼𝛼 = 0,05. Toto zistenie bolo potvrdené aj pre dvojicu neparametrických testov na rov-

nakej hranici významnosti. Hoci z výsledkov sú zrejmé malé rozdiely v hodnotách 

priemerných presností pre porovnávané algoritmy, pre úplnosť uvádzam v tabuľke 3 aj 

overenie významnosti rozdielov v hodnotách priemerných presností pre porovnávané 

algoritmy.  
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Tabuľka 3 

Výsledky t-testu pre rozdiely priemerných presností pre porovnávané algoritmy 

Porovnávaná 

dvojica 

𝑑𝑑𝑓𝑓 𝑆𝑆𝑆𝑆  
 

𝐶𝐶𝐶𝐶 (95%) 𝑡𝑡 𝑝𝑝 

𝐺𝐺𝐿𝐿   𝐺𝐺𝑈𝑈  

ZA - BA 29 0.366 -0.122 0.152 0.225 0.824 

RA - BA 29 0.336 -0.108 0.143 0.286 0.777 

ZA - RA 29 0.316 -0.121 0.116 -0.044 0.965 

Poznámka. df = stupne voľnosti; SD = štandardná odchýlka; CI = interval spoľahlivosti;  GL = dolná hra-
nica; GU = horná hranica; t = testová štatistika; p = p hodnota; ZA = Základný algoritmus, RA = Rozšíre-
ný algoritmus, BA = Bayesovský algoritmus. 
  
*p < .05. **p < .01. 

 

Rozdiely medzi porovnávanými algoritmami v priemerných presnostiach sa na hranici 

významnosti 𝛼𝛼 = 0,05 ukázali v t-teste ako nevýznamné, čo bolo potvrdené aj nepara-

metrickými testami.   

Hodnoty priemernej presnosti vo vzťahu k celkovej návratnosti, sú pre jednotlivé 

algoritmy znázornené v grafe na obrázku 11.  

 
Obrázok 11. Vzťah medzi priemernou presnosťou a návratnosťou pre porovnávané algoritmy 
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Vektory získané pre každú kategorizáciu je pritom možné rôzne agregovať v zá-

vislosti od dôležitosti oboch kritérií, t.j. priemernej presnosti a návratnosti. Pokiaľ sú 

obe kritériá považované za rovnako dôležité, potom je agregovanú hodnotu možné vy-

počítať ako súčin zložiek vektora. Pre takto získanú premennú som významnosť rozdie-

lov medzi algoritmami overoval prostredníctvom uvedených štatistických testov. Vý-

sledky pre t-test sú uvedené v tabuľke 4.  

Tabuľka 4 

Výsledky t-testu pre agregovanú hodnotu pre porovnávané algoritmy 

Porovnávaná 

dvojica 

𝑑𝑑𝑓𝑓 𝑆𝑆𝑆𝑆  
 

𝐶𝐶𝐶𝐶 (95%) 𝑡𝑡 𝑝𝑝 

𝐺𝐺𝐿𝐿   𝐺𝐺𝑈𝑈  

ZA - BA 29 0.289 -0.001 0.214 2.024 0.052 

RA - BA 29 0.268 0.002 0.202 2.078* 0.047 

ZA - RA 29 0.215 -0.075 0.085 0.127 0.900 

Poznámka. df = stupne voľnosti; SD = štandardná odchýlka; CI = interval spoľahlivosti;  GL = dolná hra-
nica; GU = horná hranica; t = testová štatistika; p = p hodnota; ZA = Základný algoritmus, RA = Rozšíre-
ný algoritmus, BA = Bayesovský algoritmus. 
  
*p < .05. **p < .01. 

 

Výsledky sa ukázali ako štatisticky významné, na hladine významnosti 𝛼𝛼 = 0,05, 

iba pre rozdiely medzi rozšíreným algoritmom a Bayesovským algoritmom. Rozdiely 

medzi základným algoritmom a Bayesovským algoritmom sú tesne pod zvolenou hladi-

nou významnosti. Rozdiel medzi základným a rozšíreným algoritmom je nevýznamný. 

Rozdiely medzi algoritmami však nepotvrdzujú  výsledky neparametrických testov, 

podľa ktorých sú všetky rozdiely na zvolenej hladine nevýznamné. Výsledky získané t-

testom pritom podporuje aj rozloženie bodov v grafe na obrázku 11. Výsledky pre 

priemernú presnosť Bayesovského algoritmu sú teda podobné výsledkom základného 

a rozšíreného algoritmu, hodnoty návratnosti sú však pri tomto algoritme nižšie. 

Závislosť časovej náročnosti kategorizácie od poradia kategorizácie je znázornená na 

obrázku 12, pričom s postupnou anotáciou narastá počet pridaných zdrojov, kľúčových 

slov, kategórií a vzťahov medzi nimi.  



FEI  KKUI 

 66 

 
Obrázok 12 Závislosť trvania výpočtu od poradia anotácie 

Z grafu na obrázku 12 je zrejmé, že časová náročnosť, ako aj jej nárast v dôsledku no-

vých prvkov a vzťahov medzi nimi, je pri použití Bayesovského algoritmu výrazne vyš-

šia než pri navrhovanom základnom a rozšírenom algoritme. Z grafu je tiež zrejmá vyš-

šia časová náročnosť rozšíreného riešenia v dôsledku výpočtu hrán medzi uzlami vo 

vrstve kľúčových slov. Použitý Bayesovský algoritmus sa kvôli svojej časovej nároč-

nosti ukázal ako nevhodný pre generovanie odporúčaní kategórií na základe kľúčových 

slov. V reálnych podmienkach pri väčšom počte používateľov by bol algoritmus nepri-

merane pomalý.  

Pri analýze vzťahov uložených do tabuľky podobností kľúčových slov (viď podkapitola 

4.2.4) je možné nájsť mnohé nezmyselné spojenia. Tieto sú dôsledkom použitého zjed-

nodušeného riešenia pre určovanie podobnosti slov, ako aj zrejme nízkej hranice po-

dobnosti reťazcov po úpravách (50%), potrebnej pre zaradenie do tabuľky podobností.    
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5 Záver 
Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie systému pre kolektívnu anotáciu interne-

tových zdrojov. Tento cieľ bol zrealizovaný v podobe webovej aplikácie, vytvorenej 

v jazyku PHP. Aplikácia je funkčná, avšak stále v štádiu testovania a pred uvoľnením 

zdrojového kódu. Z pohľadu konkurencieschopnosti aplikácie považujem za nevyhnut-

né predovšetkým realizáciu zdokonalenia nástrojov pre administráciu, zvýšenie zabez-

pečenia aplikácie a podporu možností jej rozširovania v podobe zásuvných modulov. 

Alternatívne je ďalší vývoj aplikácie možné orientovať smerom k integrácii s už existu-

júcimi open source webovými aplikáciami. Aplikácia by pritom mohla byť užitočnou 

predovšetkým pre existujúce komunity, ktoré potrebujú jednoduchý nástroj pre zdieľa-

nie a organizáciu zdrojov, ktorý je použiteľný pri väčšine webhostingových služieb. Za 

originálnu považujem možnosť kolektívnej tvorby kategorizačných schém používaných 

pri anotovaní, ktoré sú nezávislé od konkrétnych zdrojov, ako aj použitý spôsob prepo-

jenia zdrojov, kategórií a tagov.  

Návrh sieťového modelu prepojenia zdrojov, kategórií a kľúčových slov, ako aj 

overenie možností jeho praktickej aplikácie, je druhým cieľom práce. Navrhnutý model 

bol použitý pre kategorizáciu na základe kľúčových slov a táto možnosť jeho aplikácie 

bola aj experimentálne overovaná. Dvojica použitých algoritmov, vychádzajúcich 

z modelu, bola porovnávaná voči naivnému Bayesovskému klasifikátoru, ktorý bol 

upravený pre potreby hierarchickej viacnásobnej kategorizácie (viď podkapitola 4.2.5). 

Z experimentu vyplýva, že hodnoty priemerných presností pri kategorizácii navrhnutým 

riešením sú porovnateľné s hodnotami nameranými pre Bayesovský algoritmus 

a hodnoty návratností sú pre použité riešenie signifikantne vyššie. Navrhnuté algoritmy 

poskytujú v porovnaní s Bayesovským algoritmom podstatne rýchlejšie riešenie, čo 

umožňuje ich použitie aj v rámci výpočtovo nenáročných webových aplikácií. Použitie 

modelu na kategorizáciu na základe kľúčových slov je pritom len jednou z viacerých 

možností jeho použitia, ktoré by bolo potrebné overiť. Za zaujímavú považujem predo-

všetkým možnosť nahradenia manuálneho tagovania automatickým abstrahovaním kľú-

čových slov zo zdrojov.   
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