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W yszukiw anie inform acji 
w  Sem antycznym  Web

Internet, a w szczególności jego najbar
dziej popularna obsługa World Wide Web 
(w skrócie Web) porównywany jest często do 
olbrzymiej biblioteki, w której ktoś zrzucił 
wszystkie książki na wielki stos na podłodze, 
przez co znaleźć w nim coś można tylko po 
omacku. Istnieją oczywiście wyszukiwarki in
ternetowe, takie jak  np. AltaVista czy nowszy 
Google, lecz również one nie są w stanie 
zapanować nad tym chaosem. W dalszej części 
artykułu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, 
czy można zmienić ten stan rzeczy.

Problemy te interesują nie tylko przecięt
nych użytkowników Web. Również World Wi
de Web Consortium (W3C -  http://www.w3. 
org/), organizacja promująca rozwój i ewolucję 
Web, jest zaniepokojona nieuporządkowanym 
rozwojem Internetu i negatywnymi gawiska- 
mi, które mu towarzyszą. Dlatego też podjęte 
zostały tam prace nad rozwiązaniem tego pro
blemu. Rozwiązanie to nazwano Semantycz
nym Web (zwanym też semantyczną siecią); 
powinien on stanowić następną generację 
współczesnego WWW

Obecny Internet odniósł olbrzymi sukces 
-  mało kto mógł przewidzieć dziesięć lat temu, 
że Web będzie miał tak olbrzymi wpływ na 
nasze życie codzienne, prywatne i zawodowe 
(w tym także usługi bibliotek). Z drugiej jednak 
strony ma on także wiele ograniczeń. Jego 
zasoby dostępne są dla tych, którzy mówią 
językiem naturalnym (głównie zresztą angiel
skim) i potrafią rozpoznawać obrazy i inne 
elementy graficzne. Ludzie zazwyczaj radzą 
sobie z takimi treściami bardzo dobrze, ale 
tylko oni; procesy percepcji informacji są bar
dzo trudno algorytmizowane. Przez to kom
putery nie są w stanie zarządzać współczesnym 
Web, a przynajmniej nie jego zasobami. Obec
nie działające wyszukiwarki uzyskują bardzo 
wysoką kompletność wyszukiwania: są w sta
nie znaleźć wszystko, co jest w sieci. Gorzej jest 
z trafnością: oprócz wyników poprawnych wy
szukiwarki przekazują wielkie ilości informacji 
zbędnej. Oprócz zwiększenia trafności wyszu
kiwania należałoby także udoskonalić sposób 
prezentacji informacji użytkownikowi. Np.
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użycie wyszukiwarki do wyszukania wg ter
minu „wenus” spowoduje otrzymanie wielu 
różnych rodzajów wyników. Większość będzie 
dotyczyła planety Wenus i stron związanych 
z astronomią, ale oprócz tego otrzymamy ad
resy stron hotelu Wenus, kina Wenus, wróżki 
i stron różnego rodzaju salonów masażu. Wy
szukiwarka nie jest w stanie dokonać rozróż
nienia pomiędzy tymi rodzajami informacji, 
więc po prostu tworzy jedną listę wyników. 
Realizacja Semantycznego Web spowoduje, że 
wyszukiwarka będzie potrafiła stwierdzić, że 
wyszukane zostały różne rodzaje informacji 
i w związku z tym powinny one zostać wy
świetlone oddzielnie, a najlepiej winna ona 
zapytać użytkownika, czego właściwie szuka.

W efekcie komputery tylko w niewielkim 
stopniu są w stanie wspomóc nas w wyszuki
waniu informacji w WWW. Mogą one jedynie 
(w pewnym uproszczeniu) przesyłać informację 
z jednego miejsca w drugie oraz wyświetlać ją  
na ekranie komputera. Nie są jednak w stanie 
zrozumieć tej informacji, scalać ją, interpreto
wać, selekcjonować i oceniać. Te funkcje pozo
stawiane są człowiekowi, który zwykle narzeka 
na nadmiar informacji, ujrzawszy na ekranie 
kilkanaście tysięcy stron wyświetlonych w od
powiedzi na jego zapytanie. Komputer może 
jedynie wspomagać nas w tych pracach, gdyż 
po prostu nie rozumie on tego, co znajduje się 
na tych wszystkich stronach Web. W związku 
z tym główna idea Semantycznego Web polega 
na rozszerzeniu obecnego Web o dodatkowe 
informacje umożliwiające zrozumienie kompu
terom zawartości stron Web. Oznacza to, że 
musimy rozszerzyć informacje znajdujące się 
na obecnych stronach Web w sposób pozwala
jący na ich zrozumienie przez komputery.

Prace nad Semantycznym Web trwają. 
Stworzono wiele języków zrozumiałych dla 
komputerów, w których można opisać treść 
każdej strony Web. W języku tego typu można 
np. określić, że istnieje coś takiego jak  „Uni
wersytet Jagielloński w Krakowie” oraz ktoś 
o nazwisku „Marek N ahotko”, a także, że oba 
te fakty łączy specyficzna relacja, nazwana np. 
„miejsce zatrudnienia”. M ożna także zdefinio
wać pojęcie „budynku” w taki sposób, że 
określone budynki są „częścią” Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, a M arek Nahotko „pracuje w” 
danym budynku. Wszystkie wymienione rela
cje trzeba zdefiniować; relacja między osobą 
o budynkiem („pracuje w”) jest zasadniczo 
różna niż między uniwersytetem a budynkiem 
(„część-całość”). Opisanie wszystkich zależności
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tego typu w jednym z istniejących języków 
umożliwia komputerowi zrozumienie zapyta
nia użytkownika, po prostu dlatego, że znacze
nie jego poszczególnych elementów zostało mu 
wcześniej wyjaśnione. Dzięki temu komputery 
mogą wspomagać wyszukujących w o wiele 
większym stopniu niż poprzednio.

Oczywiście praca całego systemu zależy od 
sposobu, w jak i pełna informacja tego typu 
zostanie mu dostarczona. W yobraźmy sobie, 
że ktoś poszukuje adresu M arka Nahotko. 
Może się okazać, że adresu nie uda się znaleźć 
przy pomocy Google, gdyż osoba ta zapom
niała umieścić go na swojej stronie domowej. 
Jednak, jeżeli kom puter wie, że pracuje on 
w Uniwersytecie Jagiellońskim i może znaleźć 
adres Uniwersytetu, to  może wnioskować, że 
informacja ta  przyda się zadającemu pytanie. 
Niezbędne jest naturalnie dostarczenie całej 
informacji wstępnej (wiedzy) do systemu, od 
tego bowiem zależy właściwe jego funkcjono
wanie. Bardzo wiele więc zależy od jakości 
narzędzi zwanych ontologiamL W dużym upro
szczeniu można powiedzieć, że ontologie to 
wykazy terminów wraz z relacjami pomiędzy 
nimi. Ontologię można uznać za ustruktury- 
zowany sposób na reprezentację znaczenia ter
minów w danej dziedzinie (praktyce lub nauce). 
Z tej uproszczonej definicji wynika, że biblio
tekarze mieli z podobnymi narzędziami (do 
których należą np. tezaurusy) do czynienia od 
zawsze. Wracając do wcześniejszych przykła
dów, musimy wyjaśnić komputerowi, czym jest 
uniwersytet, kim jest pracownik, jakie istnieją 
relacje pomiędzy nimi (np. że adres służbowy 
pracownika jest adresem uniwersytetu) itp. 
Wszystkie te informacje nazywane są metada- 
nymi. Wynika z tego, że dla właściwego funk- 
qonow ania Semantycznego Web niezbędne 
jest stworzenie odpowiednich zasobów meta- 
danych2. Tworząc analogie do narzędzi zna
nych nam z praktyki bibliotecznej możemy 
porównać ontologie do języków informacyjno- 
-wyszukiwawczych (zawierających elementy 
opisu zarówno rzeczowego, jak  i formalnego), 
natomiast metadane do opisów tworzonych 
z elementów zawartych w ontologiach.

Powstaje pytanie skąd mają pochodzić te 
ogromne ilości metadanych. N ikt nie oczekuje 
od użytkowników ich tworzenia. Początkowo 
większość stron Web tworzona była ręcznie 
przez ludzi, którzy wpisywali z klawiatury 
kody HTM L. Taka sytuacja jednak nie może 
trwać nadal Niemożliwe jest ręczne tworzenie 
milionów stron Web. Większość stron już powstaje



automatycznie z zawartości baz danych, kon
struowana jest przez programy komputerowe 
itp. W przyszłości programy te będą nie tylko 
tworzyć strony w HTM L (dla ludzi), ale także 
towarzyszące im metadane (dla komputerów). 
Dobrym przykładem są zastosowania e-handlu, 
np. księgarnia Amazon. Jej strony generowane 
są na podstawie zawartości bazy danych; infor
macje znajdujące się w bazie danych są prze
twarzane na strony HTM L, dzięki czemu użyt
kownicy (ludzie) mogą je czytać i rozumieć. 
Z drugiej strony Amazon może wykorzystywać 
te same bazy danych do tworzenia metadanych 
w językach zrozumiałych dla komputera. Po
zwoli to na wspomaganie użytkowników w do
konywaniu zakupów przez ich osobistych 
agentów -  specjalne oprogramowanie, które 
będzie wyszukiwało interesujące nowości książ
kowe czy nagrania muzyki, odpowiednie dla 
indywidualnych gustów, także opisanych przy 
pomocy metadanych. Innym ważnym źródłem 
metadanych są wyspecjalizowane programy, 
które mogą rozumieć (w pewnym sensie i za
kresie) języki naturalne i mogą tworzyć meta
dane na podstawie zdań języka naturalnego. 
Programy takie już istnieją i zarabiają pienią
dze dla wykorzystujących je przedsiębiorstw. 
Należy więc stwierdzić, że metadane są i będą 
coraz częściej tworzone przez maszyny auto
matycznie lub częściowo automatycznie.

M etadane te jednak muszą być standaryzo
wane w celu umożliwienia ich wymiany. Jeżeli 
ktoś np. mówi o „pracownikach” a ktoś inny 
o „personelu”, to kom puter musi wiedzieć, że 
jest to to samo pojęcie, w takim sensie, że jeżeli 
ktoś szuka informacji nt. pracowników, system 
powinien przekazać także informacje nt. per
sonelu. W taki właśnie sposób ma funkcjono
wać Semantyczny Web. Obecnie wykorzysty
wane wyszukiwarki internetowe ograniczają 
się do porównywania ciągów znaków. Można 
stwierdzić, że ich praca polega na znajdowaniu 
takiej samej sekwencji bajtów na stronach 
Web (w rzeczywistości działają one nieco bar
dziej inteligentnie). Zastosowanie ontologii po
winno pozwolić na doprowadzenie do sytuacji, 
w której nie będziemy dłużej zmuszeni do 
wyszukiwania przez porównywanie ciągu zna
ków „pracownik”, ale użyjemy pojęcia „praco
wnik” wraz z jego relacjami z innymi pojęciami 
zdefiniowanymi w odpowiedniej ontologii.

Problem pojawi się w momencie, gdy ktoś 
inny także użyje pojęcia „pracownik” znaj
dującego się w jego ontologii, innej od naszej. 
Obie ontologie powinny mieć ze sobą jakiś

związek. Tylko wtedy komputer będzie w sta
nie stwierdzić, że oba pojęcia z różnych on
tologii są tym samym pojęciem i mogą być 
używane do wyszukiwania zamiennie. Do 
osiągnięcia takiego stanu niezbędne są dalsze 
prace nad standardowymi językami dla meta
danych, prowadzone w W3C.

Najlepiej byłoby, gdyby linki pomiędzy róż
nymi ontologiami były tworzone automatycz
nie. Obecnie trwają badania nad rozwiązaniem 
tego problemu. Wykonywane są odpowiednie 
testy w sztucznych, zamkniętych środowiskach, 
nie udaje się ich jednak przenieść do otwartego 
środowiska Web. Być może problem scalania 
ontologii stworzy nowy rynek dla rozwiązań 
dotyczących oprogramowania komercyjnego.

Już obecnie istnieją firmy sprzedające on
tologie. Mogą to być bardzo duże ontologie 
komercyjne opisujące m.in. terminy takie jak 
.„pracownik”, „pracodawca”, „personel”, „ad
res”, „produkt”, „cena” wraz z relacjami pomię
dzy tymi terminami. Za odpowiednią opłatą 
można tworzyć połączenia do terminów w tej 
ontologii, czyli indeksować posiadaną infor
mację. Firma natomiast dba o tworzenie właś
ciwych połączeń pomiędzy swoją ontologią i in
nymi ontologiami. W ten sposób dostarczane są 
klientowi usługi semantycznego indeksowania, 
pozwalające na łatwiejsze i szybsze wyszukanie 
dostarczanej przez niego informacji.

Semantyczny Web odniesie sukces, gdy po
zostanie niewidzialny dla zwykłego użytkow
nika Internetu. Wszystkie wcześniej opisane 
technologie pozostają jakby schowane pod 
widzialną powierzchnią. Jedyna zauważalna 
zmiana dla internauty będzie polegała na 
znacznym wzroście jakości wyników wyszuki
wania otrzymywanych od wyszukiwarki. Nie 
jest to jedyna korzyść z zastosowania Seman
tycznego Web. Bardzo ważnym zagadnieniem 
jest także personalizacja informacji. Każdy 
użytkownik ma własne zainteresowania i po
trzeby, stąd ta  sama strona Web przez różne 
osoby jest postrzegana inaczej -  z treści strony 
każdy wybiera interesujące dla siebie elementy. 
Dlatego też wyszukiwarki powinny wyświetlać 
tę samą stronę Web dla każdego użytkownika 
inaczej, pomijając informacje zbędne z punktu 
widzenia jego potrzeb. Personalizacja wyników 
wyszukiwania może także być wykorzystana 
do redukcji szumu informacyjnego, który 
jest obecnie bardzo uciążliwym problemem. 
Wszystko, co nie mieści się w profilu zaintere
sowań użytkownika nie powinno być mu pre
zentowane.
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Semantyczny Web działający w sposób 
przedstawiony wcześniej jest wciąż jeszcze nie
zrealizowaną wizją. Nie zastąpi on naturalnie 
w ciągu jednej nocy obecnego Web. Jest on 
dodatkową konstrukcją, nową warstwą doło
żoną do istniejących rozwiązań. Prace nad jej 
urzeczywistnieniem prowadzone są jednak 
bardzo dynamicznie. Obecnie można mówić
0 realizacji wielu, odseparowanych od siebie 
pracach w różnych dziedzinach. Być może 
wyniki tych prac zostaną połączone i powsta
nie z nich jeden, skutecznie działający system. 
Wiele zależy od firm komercyjnych, które roz
poczną wdrożenia poszczególnych rozwiązań. 
Szczególnie szybko nowych rozwiązań należy 
się spodziewać w zakresie e-handlu. Bez wzglę
du jednak na tempo i kierunek rozwoju no
wych rozwiązań wydaje się, że Semantyczny 
Web jest jedyną szansą rozwoju dla współ
czesnego Web.
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