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SÉMANTICKÝ WEB 
Interakcia medzi človekom a počítačom 

 
Michaela Stopková 

 
Abstrakt 

Príspevok poukazuje na čoraz častejšiu aplikáciu sémantiky v počítačových systémoch. 
Vysvetľuje, akým spôsobom počítače pracujú s prirodzeným jazykom, aby mohli spro-
stredkovať informácie ďalším používateľom, a akým spôsobom chápu text obsiahnutý 
vo webovom dokumente. Dôraz kladie na spôsob interakcie vyhľadávača a používateľa, 
ako i na charakteristiku komunikačných schém a technológií sémantického webu. 
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ÚVOD 

nternet sa v poslednom čase stáva hlavným a niekedy aj jediným zdrojom 
informácií. Vo všeobecnosti sa zastáva názor, že na internete nájdeme 

všetko, odpoveď na každú otázku. Ak však zoberieme do úvahy množstvo 
informácií uložených na internete, ich redundanciu a nekonzistentnosť 
v pomenovávaní rovnakých objektov, môžeme si veľmi ľahko predstaviť, aké 
zložité môže byť pre počítač spracovanie a vyhľadávanie danej informácie. 
Často si tento fenomén ani neuvedomujeme a od moderných počítačových 
aplikácií automaticky očakávame, že nám dokážu podať relevantnú informá-
ciu. Predstavme si situáciu, že sa chceme naučiť tancovať. Vyhovuje nám to 
len počas letných prázdnin, a to iba v čase medzi 17.00 – 19.00, v pondelok, 
stredu a piatok. Webový prehliadač na takto formulovanú požiadavku reago-
vať, bohužiaľ, nevie. Ide však o víziu budúcnosti. Z vlastnej skúsenosti pri 
práci s počítačom vieme, že interakcia musí prebehnúť inak a svoju požiadav-
ku musíme preštylizovať. Do vyhľadávača musíme zadať vhodnú požiadavku, 
ale musíme dbať na to, aby informácia nebola príliš všeobecná, pretože by 
nám vyhľadávač poskytol množstvo tanečných kurzov a škôl. Našu požiadav-
ku musíme vždy špecifikovať. Musíme zadať typ tanca, lokalitu, čas atď. 
Napr. tanečný kurz leto salsa poprad. V konečnom dôsledku máme k dispozí-
cii množstvo informácií o rozličných kurzoch, ktoré prebiehali, boli zrušené 
a pod. Neraz sme zaplavení množstvom údajov a dochádza k informačnému 
„presycovaniu“, poruchám sústredenia a k neadekvátnemu využívaniu po-
znatkov. Hlavný problém spočíva v tom, že informácie, ktoré sú dostupné vo 
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forme webu, sú vytvárané ľuďmi, pre iných ľudí a počítače ich veľmi ťažko 
filtrujú z internetového bludiska. Snaha poskytovať čoraz kvalitnejšie infor-
mácie viedla k vzniku a rozvíjaniu tzv. sémantického webu, webu podporujú-
ceho význam. Cieľom tohto príspevku je poukázať na čoraz častejšiu apliká-
ciu sémantiky v počítačových systémoch, vysvetliť, ako počítače „rozumejú“ 
ľudskej reči, stručne charakterizovať komunikačnú schému a technológie sé-
mantického webu. 

 
MODEL KOMUNIKÁCIE 

Podstatou modelu bežnej komunikácie je prenos informácie od expedienta 
(odosielateľa) k percipientovi (prijímateľovi). Počítačový program, resp. vy-
hľadávač síce nie je subjekt, ale vo svojej podstate implicitne zahŕňa osobu 
programátora, jeho funkcionalitu, ako aj jeho apriórne rozhranie. Nato, aby 
počítače boli schopné informácie spravovať a ďalej sprostredkovať, je veľmi 
dôležitá ich systematizácia a tvorba tzv. reprezentačných schém. Tieto sché-
my predstavujú súbor pravidiel a postupov, ktoré majú byť dodržiavané pre 
zachycovanie informácií. Mali by zodpovedať potrebám človeka, mali by byť 
konštruované zrozumiteľne a mali by zachytávať širokú škálu informácií 
a podporovať ich modularitu. V súčasnosti môžeme hovoriť o rôznych sché-
mach: procedurálnych, deklaratívnych a rámcovýchprocedurálnych, deklaratívnych a rámcovýchprocedurálnych, deklaratívnych a rámcovýchprocedurálnych, deklaratívnych a rámcových (porov. Husáková, 2008). 

Procedurálne schémy neriešia otázku obsahu danej informácie, ale spôso-
by, ako danú informáciu sprostredkovať. Primárnou úlohu týchto schém je 
proces, ktorým sa jednotlivé informácie dostávajú do počítačovej podoby. Ak 
chceme získať znalosť reprezentovanú procedurálne, musíme vždy danú pro-
cedúru/pravidlo vykonať. 

Deklaratívne schémy sú zamerané na definíciu samotného zdroja, vytvára-
jú fakty, ktoré tvoria pravidlá pri vyvodzovaní ďalších súvislosti. Môžeme 
hovoriť o logických systémoch, výrokovej logike, predikátovej logike, séman-
tických sieťach a priestoroch. Tieto systémy vytvárajú rámcovú schému, 
v ktorej deklaratívnosť zachytáva obsah informácie o svete a procedurálnosť 
zase zabezpečuje zálohovanie, prenos týchto informácií. 
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Obrázok č. 1: Interakcia: človek vs. počítač (porov. Husáková, 2008) 

 
 
Ako si môžeme všimnúť na obrázku č. 1, väčšina webových služieb je vy-

tváraná programátorom, ktorý musí prejsť istým procesom vzdelávania, pri-
čom programátor a tvorca webových stránok reaguje na základné/všeobecné 
požiadavky používateľa (prípadne organizácie). V praxi to teda znamená, že 
všetci účastníci vopred (offline) súhlasia s používaním istej ontológie, ktorú 
definujú programátori, a to nemusí zodpovedať individuálnym komunikač-
ným potrebám jednotlivca. Avšak cieľom sémantického webu je vytvorenie 
strojom čitateľnej ontológie, ktorá by dovoľovala agentom vyhľadávanie 
týchto služieb a automatizáciu ich použitia (porov. Hendler, 2001). 

 
ONTOLÓGIA 

Sémantické informácie integrované do bežného webu umožňujú počíta-
čom manipulovať s údajmi o niečo inteligentnejšie. Napríklad lexikálna jed-
notka škola nemusí pre obyčajný počítač znamenať nič konkrétne, len súbor 
grafém. Na sémantickom webe môžeme ale tento pojem vymedziť z hľadiska 
jeho obsahu a vzťahu k iným objektom. Za túto schopnosť vďačíme tzv. onto-
lógii. Práve tá umožňuje počítaču zistiť, že škola je budova, ktorú navštevujú 
žiaci a že žiaci sú ľudia. Tento termín si výskumníci umelej inteligencie poži-
čali z filozofie, kde je pojem chápaný ako náuka o bytí, prípadne ako univer-
zálna sústava znalostí opisujúca objekty, javy a zákonitosti sveta. V informač-
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ných technológiách ju môžeme chápať ako opis základných konceptov 
a vzťahov medzi nimi, ako jeden zo spôsobov reprezentácie znalostí o svete 
a jeho častiach (Hlaváčková, 2008, s. 53). Zjednodušene si možno ontológiu 
predstaviť ako množinu konceptov (entít, objektov), ich vlastností a vzťahov 
medzi nimi, ktoré modelujú určitú doménu. Pri interakcii medzi počítačom, 
človekom a počítačmi navzájom platí zásada: nato, aby si dve komunikačné 
jednotky rozumeli, musia dané prvky reálneho sveta pomenovať rovnako, 
musia zdieľať rovnaký komunikačný kontext. Srdce pre básnika, kardiológa, 
patológa a bežného človeka znamená často niečo iné. Preto aj počítače potre-
bujú rozoznávať tieto kontexty, aby používateľovi poskytli informácie z jeho 
okruhu záujmu. Bohužiaľ, tvorba ontológií prebieha v súčasnosti ručne pro-
stredníctvom programátorov. Automatické odvodzovanie ontológií je stále 
predmetom výskumu. Tak dochádza k poskytovaniu nekorektných informácií. 

Jednotlivé lexikálne jednotky podliehajú v ontológii určitej hierarchii, tzv. 
taxonómii. Taxonómia je pokus o systematické a hierarchické usporiadanie 
existujúcich informácií. Známa je taxonómia používaná v biológii, kde sa živé 
organizmy zaraďujú do ríše, kmeňa, oddelenia, triedy, radu, čeľade, rodu, 
druhu. Napríklad jazvečík je druhom psa. Ontológia definuje aj vzťahy medzi 
jednotlivými pojmami, tzv. tezaurus. Zaoberá sa vzťahmi ako hyperonymiou 
– slovom nadradeným, hyponymiou – slovom podradeným, synonymiou – 
ekvivalentom daného slova, antonymiou – slovom protikladným a pod. Môže 
existovať viacero typov vzťahov, ktoré môžu byť nadradené, resp. podradené. 
Každý žiak je človekom, ale nie každý človek je žiakom. 

Okrem taxonómie zahŕňa v sebe ontológia aj tagovanie, priraďovanie štít-
kov. Väčšinou sa ako tagy používajú kľúčové slová alebo zaužívané termíny, 
ktoré najlepšie vystihujú podstatu danej informácie. Dané slovo-objekt potom 
opisujeme pomocou príznaku každej triedy: + patrí do nej, – nepatrí do nej, 
0 nezávisí od nej. 

Z pohľadu interakcie môžeme ontológiu chápať ako znalostnú štruktúru, 
ktorá je vybudovaná s cieľom (porov. Husáková, 2008): 

− „zdieľania“ informácií medzi ľuďmi navzájom, 
− „zdieľania“ informácií medzi strojmi navzájom, 
− „zdieľania“ informácií medzi ľuďmi a strojmi, 
− analyzovania domény. 
V súčasnosti samotnú ontológiu nájdeme v rozličných systémoch, od 

knižničných cez korpusovú lingvistiku a pod. Tieto systémy môžu mať roz-
ličnú hierarchiu. Na zápis ontológií sa používajú špecializované jazyky; medzi 
najčastejšie používané patrí Web Ontology Language (OWL). 
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OWL 

Pri webových stránkach však netreba zabúdať na skutočnosť, že okrem 
prirodzeného jazyka sú internetové dáta zapísané aj v jazyku HTML, ktorý sa 
zameriava skôr na zobrazenie webovej stránky, ako na to, aby s ním dokázali 
pracovať stroje. HTML nevie vyzdvihnúť vzťahy medzi lexikálnymi jednot-
kami, o ktorých sa na webovej stránke hovorí, a nedokáže ich ani opísať. Pre 
túto činnosť bol vyvinutý jazyk OWL, ktorý je značkovacím jazykom na 
tvorbu ontológií v prostredí sémantického webu. Obsahuje množstvo axióm 
opisujúcich triedy, vlastnosti a vzťahy medzi nimi. Ontológia v jazyku OWL 
je zapísaná v dokumente, na začiatku ktorého je uvedený zoznam slovníkov 
(priestorov mien). Napríklad <owl:Class rdf:ID="Ovocie"/> Táto definícia nám 
hovorí iba to, že existuje trieda s daným identifikátorom – nehovorí nič o jej 
vlastnostiach a vzťahu k iným triedam. Vytváraniu tvrdení, vo forme trojíc, 
sa venuje jazyk RDF. Trojica obsahuje subjekt, predikát a objekt nejakého 
tvrdenia. Subjekt označuje zdroj, predikát označuje atribút alebo charakteris-
tiku zdroja a vyjadruje vzťah medzi subjektom a objektom. RDF teda pracuje 
s jednoduchou syntaxou. Opiera sa o podmet, prísudok a predmet. Prísudok 
určuje vzťah medzi predmetom a objektom a takto vytvára jednoduchý texto-
vý reťazec s definovanou štruktúrou, ktorá špecifikuje nejakú informáciu 
avytvára tvrdenie: konkrétny zdroj má konkrétnu hodnotu konkrétnej vlast-
nosti. Vo vete Mama pečie koláč. je podmetom Mama. V logike je to niečo, 
čím je vyjadrený výrok. Signalizuje osobu ženského rodu vo vzťahu k svoju 
dieťaťu a mužovi. Predmet koláč je zdroj, na ktorý sa odvoláva predikát. Le-
xikálna jednotka pečie, prísudok, nám hovorí niečo bližšie o podmete. Tvrde-
nie môžeme veľmi jednoducho verifikovať aj na jednoduchej vete s podme-
tom a prísudkom: Tráva je zelená. Počítač ju v tvare trojice predefinuje takto: 
Tráva má farbu zelenú. Tráva predstavuje gramatický subjekt (podmet), ktorý 
je nositeľom istej vlastnosti – mať farbu. Hodnota tejto vlastnosti je pomeno-
vaná lexikálnou jednotkou zelená, ktorá je nositeľom vlastnosti mať farbu. 
Google potom podobne ako náš mozog dokáže na základe tejto schémy vy-
hľadávať všetky objekty majúce zelenú farbu. Ak do vyhľadávača napíšeme 
slovo zelená/ý/é, vyskytnú sa nám tieto možnosti: zelená lúka, káva, karta, 
zelený: čaj, jačmeň. Počítač dokáže priradiť jednotlivé slovo k príslušnej enti-
te. Automaticky generuje vlastnosť prislúchajúcu jednotlivej lexikálnej jed-
notke, pretože každú vetu je možné zobraziť pomocou spomínaného modelu. 
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<#subjekt> <#predikát> <#objekt>> 
<#marek> <#je – otcom> <#michala> 
<#marek> <#vlastní> <#firmu> 
<#firma> <#vyrába> <#automobily> 
 

Obrázok č. 2: Použitie RDF 

 
 
Na rozdiel od klasickej syntaxe v bežnom jazyku, na internete môžu pre-

dikáty plniť dvojakú funkciu. Hovoriť môžeme o dátovom predikáte, ktorý 
spája triedu s nejakým dátovým typom. Ide predovšetkým o vzťah lexikálnej 
jednoty a samotného dátového zdroja nachádzajúci sa v http://, napríklad 
www.zelenaskola.sk. Druhý typ predikátu je objektového typu, spája triedu 
s inou triedou. Keď vytvoríme jednoduchú syntaktickú konštrukciu, vyslovu-
jeme svoje myšlienky. Tieto myšlienky sú tvorené jedným slovom alebo sku-
pinou slov, ktoré sú medzi sebou spojené. Spojenie zabezpečuje na jednej 
strane ich obsah, na druhej strane ich gramaticky tvar. V sémantickom webe 
a RDF táto skutočnosť nie je ešte úplne korektná. Primitívna syntaktická väz-
ba medzi podmetom, prísudkom a predmetom sa nachádza často na začiatku, 
uprostred alebo na konci viet. Netvorí uzavretú myšlienku a nie je často ani 
stopercentným vykreslením gramatického tvaru. Gramatický tvar je pokrytý 
v minimálnej miere, v závislosti od rodovej príslušnosti danej lexikálnej jed-
notky. Sémantický web nepracuje ešte ani na báze jednoduchej vety, ktorú 
môžeme v jazykovede charakterizovať ako gramaticky usporiadané spojenie 
slov alebo jediné slovo, ktorým sa vyjadruje jedna ucelená myšlienka. Syntak-
tická konštrukcia má posunutý význam, opiera sa primárne o schopnosť zara-
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diť slovo do danej entity a predikát je nástrojom tohto zaradenia. V sémantic-
kom webe nemôžeme rozprávať ani o tom, že dochádza ku krytiu myšlienko-
vých a gramatických celkov. Aby bolo vyhľadávanie efektívnejšie, často vy-
púšťame gramatické tvary, napr. Otvorenie fitness centra Poprad (V Poprade 
otvorili nové fitness centrum). Taktiež vyhľadávače nevyužívajú základy tex-
tovej lingvistiky. Samostatné myšlienky, vyjadrené jednotlivými vetami, nie 
sú schopné transformovať do vyššieho, zložitejšieho myšlienkového celku. 

 
ZÁVER 

Cieľom tohto príspevku bolo priblížiť čitateľovi proces komunikácie me-
dzi človekom a počítačom na poli sémantického webu a najmä možnosti pou-
žitia technológií v tejto oblasti. 

Spomínané technológie, ako i samostatný sémantický web sa v súčasnosti 
nachádzajú stále vo fáze špecifikácie a vývoja. Sémantický web poskytuje iba 
primárne informácie, dokáže priradiť pojmu jednotlivý obsah a na základe 
toho vyhľadať stránky s podobným obsahom. Vízia sémantického webu spo-
číva v predstave, v ktorej počítač funguje ako osobný asistent, ktorý dôverne 
pozná svojho majiteľa a dokáže mu odporučiť vhodnú dovolenku, naplánovať 
celú cestu, vrátane rezervácie hotela v súlade s jeho záľubami, nárokmi a ča-
sovými možnosťami. 
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Semantic Web: Interaction Between Man and Computer 

Abstract 

The paper highlights the increasingly frequent application of semantics in computer 
systems, explains how computers work with natural language in order to mediate 
information to other users, and how to understand the text contained in the web 
document. The emphasis is on the interaction between the searching engine and the 
user, as well as on the characteristics of the communication schemes and technologies 
of the semantic Web.  
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