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Povzetek 

Učinkovito računalniško obvladovanje informacij je v informacijski družbi ključnega 
pomena. Delno strukturirani dokumenti na spletu so mešanica nestrukturiranih in 
strukturiranih enot in so zaradi odsotnosti metapodatkov, ki bi natančno označevale 
strukturo in semantiko dokumentov, in zaradi dvoumnosti naravnega jezika, v katerem 
so zapisani, trd oreh za avtomatsko računalniško obdelavo. Ena najpomembnejših nalog 
semantičnega spleta je pretvorba delno strukturiranih dokumentov v strukturirane.  
 
Osrednji prispevek doktorske disertacije predstavlja izvirna metoda za avtomatsko 
gradnjo modelov znanja v obliki ontologij iz spletnih tabelaričnih struktur. Metoda je 
zajeta v sistemu TARTAR, ki je del večagentnega sistema OntoGeMS in temelji na 
Hurstovem formalnem kognitivnem tabelaričnem modelu. Metodo sestavljajo štirje 
ključni koraki. V prvem koraku so tabele preoblikovane v pravilen matrični zapis. V 
naslednjih dveh korakih se matrika tabele obdela s strukturnega in funkcionalnega, v 
zadnjem koraku pa še s semantičnega vidika, kjer se odkrije semantiko oziroma pomen. 
Na izhodu sistem vrne dve strukturi, obe zapisani v formalizmu F-Logic, obenem pa 
vsebino tabele formalizira v bazi znanja. Zapis v obliki okvira eksplicitno izraža pomen 
vsebine celic, funkcionalni vidik tabele, primerljiv z relacijsko shemo, in glede na 
strukturo tabele tudi njen pomen. V primeru ontologije pa so koncepti urejeni v 
usmerjen acikličen graf, kjer povezave predstavljajo relacije med koncepti, povezavam 
pa se določi tudi njihov tip. 
 
Empirično preverjanje delovanja metode je bilo izvedeno na štiri načine. Učinkovitost 
pristopa je merjena glede na delež pravilno transformiranih tabel, pripadajočih dvema 
domenama, turistični in geopolitični, s čimer je potrjena tudi načelna domenska 
neodvisnost razvitega pristopa. Uporabnost pristopa prikazuje delež sintaktično in 
semantično pravilno zgrajenih okvirov v primerjavi s človeškim modeliranjem. 
Aplikativna uporabnost je bila ovrednotena iz nadaljnjih dveh pogledov. Pri 
poizvedovanju po vsebini tabel oziroma bazi znanja je s pomočjo mehanizma sklepanja 
OntoBroker ugotovljen delež pravilnih odgovorov na podane poizvedbe. Rezultati so se 
v vseh poskusih izkazali za pravilne in popolne. Nazadnje je prikazana uporaba 
avtomatsko zgrajenih ontologij za avtomatizacijo gradnje ovojnic, saj tako zgrajene 
ontologije nadomestijo ročno sestavljene hevristike, ki predstavljajo temelj pri gradnji 
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ovojnic. Prednosti se izkažejo v smislu boljše prilagodljivosti, lažje razširljivosti in 
domenski neodvisnosti. 
 
Pričujoče raziskovalno delo odpira številne možnosti za nadaljnje raziskave v smeri 
obvladovanja informacij in nadgradnje v semantični splet. 
 
 
 
Ključne besede:  
 
ontologija 
učenje/gradnja ontologij 
semantični splet 
tabelarična struktura 
luščenje informacij 
inteligentni agent 
 
 
 



 

Abstract 

Efficient automatic information handling has become increasingly important in 
information society. Most information on the Web is presented in the form of semi-
structured or unstructured documents, encoded as a mixture of loosely structured natural 
language text and template units. The lack of metadata, which would precisely annotate 
the structure and semantics of documents, and ambiguity of natural language makes 
automatic computer processing very complex. The Semantic Web aims to overcome this 
bottleneck. 
 
The central contribution of the dissertation presents a novel method for automatic 
generation of knowledge models such as ontologies from arbitrary tabular structures 
found on the Web. An accompanying implementation is reflected in a system named 
TARTAR (Transforming ARbitrary TAbles into fRames) which is a component of the 
multi-agent system OntoGeMS (Ontology Generation Multi-agent System). The method 
is based on a grounded cognitive table model introduced by Hurst. The methodology is 
stepwise instantiated in four steps. In the first step, a table is transformed into regular 
matrix form. In the following two steps the table is handled from a structural and 
functional, and in the last step from a semantic point of view. The outcome of the 
method is threefold: a knowledge frame, an ontology, and a knowledge base, all 
encoded in an F-Logic representation language. The frame makes explicit the meaning 
of cell contents, the functional dimension of the table which is comparable to the 
relational schema, and the meaning of the table based on its structure. In the ontology 
the concepts are arranged into a directed acyclic graph, where the arcs represent 
relations among concepts and also the types of relations. The table content is formalized 
according to the frame into the knowledge base. 
 
The empirical evaluation is performed from four perspectives. The efficiency of the 
method is measured according to the portion of correctly transformed tables belonging 
to two domains, tourist and geopolitical, enabling us to prove the domain independency 
of the approach. Usability of the approach clearly shows the syntactic and semantic 
correctness of generated frames that are compared to the manually annotated frames. 
Approach applicability is shown from two views. By querying the content of tables 
encoded in the knowledge base, it is shown that returned answers are true and complete 
in all cases. The querying is enabled by the use of the inference engine OntoBroker. In 
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the last case of the evaluation we make use of the automatically generated ontologies for 
automatic construction of wrappers. Ontologies generated in this way can substitute 
hand-crafted heuristics that are used as a foundation for wrapper construction tasks. The 
benefits are clearly shown in terms of better adaptability, easier extensibility, and 
domain independence.  
 
The present research work opens a number of potential for further research in 
information handling and the promotion to the Semantic Web.  
 
 
 
Keywords: 
 
ontology 
ontology learning/generation 
semantic web 
tabular strucuture 
information extraction 
intelligent agent 
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1. Uvod 

1.1 Opredelitev problema raziskave 

Svetovni splet je postal v letih svojega eksponentnega razvoja univerzalno skladišče 
človeškega znanja in kulture, ki omogoča izmenjavo idej in informacij na globalni 
ravni. Nivo komunikacije med uporabniki je povzdignjen do abstraktnega nivoja, ki 
omogoča uporabo enotnega vmesnika v različnih delovnih okoljih [92], poleg tega pa 
omogoča preprosto dodajanje spletnih dokumentov in njihovo povezovanje z že 
obstoječimi dokumenti v spletu. Razlogi, ki govorijo v prid izrednemu uspehu interneta, 
so preprostost uporabe, učinkovitost in velik tržni potencial [66]. 
 
Svetovni splet ponuja izjemno obsežen vir informacij in storitev, ki so dostopne na zelo 
različne načine (npr. prosto, v zameno za plačilo, samo za pripadnike zaprtih skupnosti, 
itd.). Iskanje želenih informacij se je izkazalo kot težka in zamudna naloga 
predvsem zaradi velikosti, slabe strukture in pomanjkljive organizacije interneta. To je 
razlog, da se je v zadnjem desetletju pojavila vrsta različnih pristopov, namenjenih 
iskanju in zbiranju informacij [60],[100],[121]. Eden izmed prvih pristopov so bili 
spletni iskalniki, kjer uporabnik vnese ključne besede, iskalnik pa vrne množico 
povezav z opisi, ki naj bi najbolje opisovali iskalni niz. Slabost tega pristopa je 
predvsem v tem, da kot rezultat poizvedbe iskalnik lahko vrne tudi do nekaj tisoč 
uporabniku ‘zanimivih’ povezav, ki naj bi jih uporabnik ročno obiskal. Študija, opisana 
v [86], je pokazala, da je število ključnih besed v poizvedbah v povprečju krajše od treh 
besed, kar očitno ne more zadosti skrčiti iskalnega prostora, saj so poizvedbe dvoumne 
in brez konteksta [86],[138]. Nadalje takšen pristop daje prednost velikim 
informacijskim dobaviteljem predvsem zaradi časovne optimizacije in blagovnih znamk 
[10]. Rezultat tega se odraža v znatnem zmanjševanju osnovne prednosti interneta.  
 
Spletni dokumenti se od klasičnih dokumentov razlikujejo predvsem v strukturi, 
povezljivosti in dinamičnosti. Večina zanimivejših spletnih dokumentov vsebuje vrsto 
nadaljnjih povezav in dinamično vsebino, ki je izdelana iz spletnih podatkovnih baz. 
Struktura zanimivejših dokumentov je bodisi delno strukturirana ali nestrukturirana, le 
majhen delež dokumentov je popolnoma strukturiran [10],[123]. Nestrukturirani 
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dokumenti vsebujejo ohlapno strukturirane enote naravnega jezika, popolnoma 
strukturirani dokumenti pa so ustvarjeni iz spletnih podatkovnih baz na osnovi različnih 
šablon. Delno strukturirani dokumenti so mešanica nestrukturiranih in strukturiranih 
enot in so zaradi odsotnosti metapodatkov, ki bi natančno označevale strukturo in 
semantiko dokumentov, in zaradi dvoumnosti naravnega jezika, v katerem so zapisani, 
zelo zapleteni za avtomatsko računalniško obdelavo [124],[132]. 
 
Semantični splet je nova tehnologija [16], ki naj bi jo razumeli kot nadgradnjo 
obstoječega spleta, in se nanaša na označevanje virov oziroma dokumentov s pomočjo 
ontologij. Ontologija je formalna, eksplicitna specifikacija skupne konceptualizacije 
[18],[65],[139]. Cilj semantičnega spleta je predvsem čim bolj avtomatsko graditi 
modele znanja ali ontologije iz poljubnih dokumentov, oziroma le-te uporabljati za 
označevanje relevantnih informacij z metapodatki. Pri nadgradnji v semantični splet in 
izkoriščanju njegovih prednosti bodo igrali zelo pomembno vlogo računalniški agenti, 
ki bodo namesto ljudi neposredno komunicirali z informacijskimi viri in v njihovem 
imenu izvajali zadane naloge [61],[73]. Prednost agentnega pristopa je, da se ljudem pri 
opravljanju zapletenih in zamudnih nalog ni potrebno spopadati z množico 
informacijsko prenasičenih spletnih virov [47],[131]. 
 
Učinkovito obvladovanje različnih vsebin in tipov dokumentov postaja ključnega 
pomena in priteguje vse več raziskovalcev ter sredstev k področju modeliranja znanja in 
nadgradnji v semantični splet [100]. Slika 1 prikazuje idealno, v splošnem neizvedljivo, 
avtomatizirano preobrazbo svetovnega spleta v semantičnega, kjer naj bi iz spletnih 
dokumentov avtomatsko izdelovali ontologije, le-te pa naj bi se uporabljale za 
označevanje poljubnih dokumentov. Izbira jezika, v katerem se izvede modeliranje 
ontologij in označevanje dokumentov, je predvsem odvisna od stopnje formalnosti in 
granularnosti, ki jo zahtevamo pri predstavitvi znanja [104],[120].  
 
Popolna avtomatizacija nadgradnje bi omogočila kvalitativno izboljšanje želenih 
rezultatov, žal pa takšne metode delujejo le na zelo omejenih domenah. Slika 2 
prikazuje naš doprinos pri nadgradnji svetovnega v semantični splet. Metoda je 
načeloma domensko neodvisna, omejitev velja na delno strukturirane vhodne 
dokumente, še posebej na tabelarične strukture prisotne v teh dokumentih. Za takšno 
omejitev smo se odločili, ker je relativno veliko informacij zapisanih v tabelaričnih 
strukturah, poleg tega pa so te lahko najrazličnejših oblik in se lahko med seboj znatno 
razlikujejo, čeprav predstavljajo isto ali vsaj zelo podobno vsebino [78],[85],[115]. Ti 
dejavniki dvigujejo kompleksnost pri odkrivanju fizične in logične strukture tabel in pri 
določanju semantike. Cilj metode je avtomatsko formalizirati informacije, zapisane v 
tabelaričnih strukturah, v obliki ontologij (okvirov), in te zapisati v formalizmu F-
Logic. S takšnim pristopom želimo pripomoči k avtomatizaciji preobrazbe spleta v 
semantični splet. 
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Slika 1. Idealna avtomatizirana preobrazba svetovnega v semantični splet. 

 
Dognani problemi pri dostopu do pomembnih informacij na internetu so naslednji: 

• (pre)velika količina dostopnih informacij, 

• slaba struktura oziroma pomanjkljiva organizacija interneta, 

• težko dostopne relevantne informacije, 

• jezik HTML1 je namenjen predstavljanju informacij in ni primeren za 
(avtomatsko) računalniško obdelavo (npr. odkrivanje znanja),  

• odsotnost metapodatkov, ki nedvoumno določajo pomen relevantnih informacij, 

• odsotnost ontologij, ki omogočajo navezovanje z metapodatki in nadaljnje 
sklepanje, 

• ročnih pristopov za označevanje dokumentov ali gradnjo modelov znanja (v 
obliki ontologij) se v splošnem ne da preprosto nadgrajevati/širiti, 

• avtomatske metode za označevanje/luščenje informacij iz spletnih dokumentov 
delujejo na zelo omejenih domenah, 

• iskanje po tabelaričnih strukturah z uporabo ključnih besed oz. analizo povezav 
ne deluje. 

 
Izpostavljeni problemi predstavljajo povod in motivacijo za opravljanje raziskav, pri 
čemer je potrebno najprej definirati namen in cilje raziskav. 
 

                                                 
1 Jezik za označevanje nadbesedila (angl. HyperText Markup Language, standardna oznaka HTML) 
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1.2 Namen in cilji raziskave 

Z novo razvito metodo želimo delno rešiti problem avtomatske transformacije in 
konceptualizacije informacij, zapisanih v tabelaričnih strukturah, v formalno, 
računalniško razumljivo notacijo (npr. ontologijo), ki se lahko naknadno uporablja pri 
označevanju dokumentov z metapodatki oziroma pri luščenju primerov z dokumentov. 
Natančneje, semantiko tabelaričnih struktur smo želeli zapisati na modelno-teoretičen 
način, pri čemer naj bi bila sintaksa uporabljenega formalizma relativno intuitivna. 
Poleg tega smo želeli na koncu dobiti ontologijo, ki vsebujejo formaliziran zapis 
tabelarične strukture, kot tudi primere, ki so se pojavili v obdelani tabelarični strukturi.  
 
Cilj doktorske disertacije je bil razviti novo metodo in jo implementirati v obliki 
delujočega prototipnega sistema TARTAR, ki iz delno strukturiranih spletnih 
dokumentov, natančneje iz tabelaričnih struktur, prisotnih v teh dokumentih, 
avtomatsko in učinkovito gradi ontologije. Natančneje, metoda tabele formalizira v 
obliki okvirov in ontologij, primeri iz tabel pa se, glede na okvire in s pomočjo 
formalizma F-Logic, zapišejo v bazo znanja. Tak zapis ontologij je ustrezen in primeren 
za računalniško razumevanje, neposredno uporabo v povezavi z ustreznim mehanizmom 
sklepanja ali posredno uporabo v množici aplikacij. Slika 2 prikazuje pristop 
avtomatizirane nadgradnje v semantični splet. Naš pristop je omejen tako, da je proces 
možen in izvedljiv z omejenimi viri, v primerjavi z idealnim, v splošnem neizvedljivim 

Slika 2. Naš doprinos p

pristopom, prikazanim na sliki 1. 

ri preobrazbi svetovnega v semantični splet. 
 

ezultati razvitega dela imajo lahko velik in pomemben vpliv pri preobrazbi v 

– zmožnost 
obdelave poljubnih tabel v poljubnem zapisu (tekst, pdf, excel, itd.), 

tabelarične 
strukture
v spletnih 

dokumentih
(HTML)

označene
tabelarične
strukture

(F-Logic)

Svetovni splet Semantični splet

AVTOMATSKOontologije
(F-logic)

AVTOMATSKO

R
semantični splet. Tu so predstavljene dognane prednosti razvitega pristopa:  

• načelna neodvisnost metode od domene in tipa vhodnih dokumentov 
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• popolnoma avtomatizirana formalizacija in prilagoditev znanja iz tabelaričnih 
struktur, 

• enotna formalizacija različnih tabelaričnih struktur, ki predstavljajo isto/podobno 
vsebino,  

• omogočeno neposredno poizvedovanje po vsebini tabel, 

eksplicitna s• emantika izdelanih okvirov in ontologij. 

 
Sli ma sistema TARTAR, ki 

redstavlja glavno komponento pri gradnji ontologij. Na vhodni strani prejme sistem 

 
 

ka 3 prikazuje shematičen opis razvite metode oziro
p
zbirko pravih spletnih tabelaričnih struktur iz določene, npr. turistične domene, torej 
tistih struktur, ki niso namenjene zgolj oblikovnim namenom. Na podlagi predznanja 
(poznavanja sintakse spletnega jezika in uporabe obstoječih ontologij ter spletnih 
storitev) se zbirka obdela najprej s sintaktičnega vidika, nato še s strukturnega in 
funkcionalnega vidika, nazadnje pa se s pomočjo splošnih (leksikalnih) ontologij 
določijo ustrezne semantične kategorije. Temu sledi transformacija tabel iz 
funkcionalnega tabelaričnega modela (FTM) v okvirje in ontologije, navsezadnje pa se 
sestavi še baza znanja, ki poleg okvirjev in ontologij vsebuje še formalizirane primere iz 
tabel. Vsi zgrajeni modeli znanja so zapisani v formalizmu F-Logic. 

Slika 3. Shematični prikaz delovanja sistema TARTAR  
za gradnjo ontologij iz spletnih tabelaričnih struktur. 

POSTOPKOVNI OPIS:

a) sintaktična obdelava zbirke 
vhodnih tabelaričnih struktur,

b) obdelava tabel s strukturnega 
in funkcionalnega vidika,

c) uporaba obstoječih (splošnih) 
ontologij za ugotavljanje/ 
določanje semantičnih kategorij,

d) gradnja okvirov iz 
funkcionalnih tabelaričnih
modelov (FTM) in zapis v 
formalizmu F-Logic,

e) gradnja ontologij iz FTM in 
zapis v formalizmu F-Logic,

f) izdelava baze znanja, ki 
vključuje tudi formalizirane 
primere iz tabel

predznanjepredznanje

zbirka
pravih

spletnih
tabelaričnih

struktur
iz izbrane domene

(npr. turizem)

okviri
(F-Logic)

ontologije
(F-Logic)

primeri 
konceptov

TARTAR



 

Hotel Season Rooms Price (in A$)
 Single Room 170  
 Double Room 195  

 Extra Bed 80  
 Single Room 95  
 Double Room 125  
 Extra Bed 35  
 Single Room 120  
 Double Room 150  
 Extra Bed 50  
 Single Room 70  
 Double Room 95  
 Extra Bed 25  
 Single Room 90  
 Double Room 115  
 Extra Bed 30  

High

Calypso 
Inn

LowRoyal 

Shipwreck 
Motel

Low

High

Low

 Extra Bed 60  
 Single Room 195  
 Double Room 225  High

Harbour 
Hotel

v1)  Pokaži

  p1)   FORALL  –> P]. 

o1) X=ʺ P=ʺ170 A$ʺ 
X=ʺ P=ʺ195 A$ʺ 
X=… 
X=ʺ P=ʺ30 A$ʺ 

v2)  Kakšne

  p2)   FORALL

o2)  X=ʺ P=ʺ225 A$ʺ 
X=ʺ P=ʺ150 A$ʺ 
X=ʺ P=ʺ115 A$ʺ 

Slika 4. odne spletne 
 (c) izvajanje  

različ

 hotelske cene ! 

 X,Y,Z,P <– EXISTS H H:HotelPrice[Price@(X,Y,Z)

Royal Harbour Hotelʺ,  Y=Low,  Z=ʺSingle Roomʺ 
Royal Harbour Hotelʺ,  Y=Low,  Z=ʺDouble Roomʺ 

Y=…  Z=…  P=… 
Calypso Innʺ,    Y=High,  Z=ʺExtra Bedʺ   

 so cene dvoposteljnih sob v visoki sezoni? 

 X,P <– EXISTS H H:HotelPrice[ 
Price@(X,High,“Double Room”) –> P]. 

Royal Harbour Hotelʺ,           
Shipwreck Motelʺ,           
Calypso Innʺ,             

Cilj uporabe razvite metode je transformacija (a) poljubne vh
tabele v (b) okvir, zapisan v formalizmu F-Logic, ki omogoča

nih poizvedb s pomočjo mehanizma sklepanja (npr. Ontobroker). 

HotelPrice [
Price (Hotel, Season, Room) => NUMBER].

(b)

(a)

(c)
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S shematičnim primerom, prikazanim na sliki 4, je ponazorjeno delovanje metode. Slika 
je sestavljena iz treh delov:  

a) prikazuje grafični primer tabele, ki služi kot vhod v sistem. Primer je preprost, 
zato je v namen seznanitve uporabljen le v uvodnem poglavju, v nadaljevanju pa 
celoten postopek transformacije temelji na bolj zapletenem primeru. Tabela s 
slike 4(a) podaja informacije o nastanitvah v hotelih in zatorej pripada domeni 
turizma; 

b) predstavlja izhod iz sistema, to je okvir, zapisan v formalizmu F-Logic. Okvir 
vsebuje ime okvira (“HotelPrice”), štiri koncepte, povezane v metodo, in zalogo 
vrednosti oziroma podatkovni tip metode. Koncept “Price”, ki oblikuje metodo, 
je odvisen od treh konceptov, t.j. “Hotel”, “Season” in “Room”, ki so v metodi 
zajeti kot argumenti. Sistem vzporedno z gradnjo okvirov sestavlja tudi 
ontologijo, ki je prav tako formalizirana v jeziku F-Logic. Ontologija na sliki 4 
sicer ni eksplicitno predstavljena, vendar vsebuje koncepte in relacije med njimi, 
ki so pridobljene iz okvirov in tabelaričnih podatkov; 

c) predstavlja možen aplikativen pristop, to je poizvedovanje po bazi znanja, 
oziroma po informacijah prisotnih v tabelaričnih strukturah. Ker je ontologija 
skupaj z dejstvi tabele zapisana v bazi znanja, omogoča ustrezen mehanizem 
sklepanja neposredno poizvedovanje in sklepanje o implicitnih relacijah med 
zapisanimi podatki. Podroben opis o poizvedovanju je podan v razdelku 5.3.1. 

 
Pr  spletnih tabel je ovrednoten s štirih pogledov: a) 
uč vi rili delež ustrezno preoblikovanih tabel, za neuspešne 
pr er smo 
pokazali sintaktično in semantično pravilnost zgrajenih okvirov v primerjavi s 
človeški po l, 
kjer se a i rmaci e , 
da se z uporabo me m epanja nad bazo izvajajo poizvedbe, zapisane v 
formaliz h od porab ij 
za avtomatsko gradnjo ovojnic, kjer so izpostavljene prednosti, ki jih omogočajo 
av ts nimi hevristikami, pri 
od n nic. 

Z razvitim pristopom žel tovnega spleta v 
semantični splet. Predvsem smo z opravljenimi raziskavami želeli premostiti probleme, 
pr vl h 
šest pom h 
tehnolog a 
učinkovito modeliranje znanja ter veščin objektno usmerjenega programiranja za 
izdelavo prototipne rešitve. 

istop za gradnjo ontologij iz 
inko tost pristopa, kjer smo me
imere pa smo skušali dognati tudi vzroke neuspeha, (b) uporabnost pristopa, kj

m modeliranjem, (c) zmožnost neposrednega poizvedovanja vsebini tabe
vtomatsko zgrajene ontolog je in info je iz baze znanje prev rijo na način

haniz a skl
mu F-Logic, meri pa se delež pravilni govorov, in d) u nost ontolog

toma ko zgrajene ontologije v primerjavi z ročno sestavlje
kriva ju in luščenju pomembnih informacij ter pri gradnji ovoj

 
imo dodati svoj delež pri nadgradnji sve

edsta jene v poglavju 1.1, še posebej pa nas je pri razvoju metode motiviralo zadnji
anjkljivosti. Zastavljena naloga je kompleksna, saj zahteva poznavanje spletni
ij, tehnologij semantičnega spleta, metod umetne inteligence in metod z

 



8 Avtomatska gradnja ontologij iz spletnih tabel 

1.

Organizacija disertacije je sledeča: 

• drugo poglavje opisuje osnovne tehnologije, relevantne za disertacijo. Poleg 
tehnologij v poglavju uvedemo potrebno terminologijo in notacije, ki se 
uporabljajo skozi celotno predstavitev disertacije; 

• tretje poglavje predstavlja inteligentni večagentni sistem OntoGeMS, ki 
vključuje agente, odgovorne za posamezne naloge v procesu gradnje modelov 
znanja, t.j. agenta za zbiranje in sestavljanje domenskih zbirk dokumentov 
WebWorm, agenta za sestavljanje zbirke pravih tabelaričnih struktur FiTS in 
agenta za avtomatsko gradnjo ontologij TARTAR. Prednost agentnega pristopa 
se pokaže predvsem v preprosti nadgradljivosti in razširljivosti; 

• četrto poglavje predstavlja osrednjo temo doktorske disertacije, t.j. metodo za 
avtomatsko gradnjo ontologij, kjer je podrobno opisana celotna štiridelna 
metodologija pristopa; 

• peto poglavje podaja ovrednotenje razvitega pristopa s štirih vidikov: 
učinkovitost avtomatske gradnje ontologij, uporabnost pristopa v primerjavi s 
človeškim modeliranjem, zmožnost neposrednega poizvedovanja po vsebini 
tabel s pomočjo mehanizma sklepanja in uporabnost ontologij za avtomatsko 
gradnjo ovojnic; 

• šesto poglavje predstavi dosežke sorodnih del in prijemov; 

• sedmo poglavje poda sklep in ugotovitve disertacije ter izvirne prispevke k 
znanosti, poleg tega pa nakaže tudi predloge za nadaljnje delo; 

 
Na koncu so v prilogi priloženi: (a) primeri konceptualizacije tabel, (b) slovensko-
angleški terminološki slovar, (c) navodila za ročno modeliranje tabel, (d) seznam slik, 
(e) seznam definicij, (f) seznam tabel, in (g) zgoščenka z izvorno kodo razvitega sistema 
in elektronsko verzijo doktorske naloge.  
 
 
 

3 Organizacija doktorske disertacije 



 

2.

Doktor
tehnolo
predsta
raziska
 

2.1 

Slika 5. Delovanja agenta v delovnem okolju. 
 
Definicija 1 (Agent). V splošnem je agent računalniški sistem (program), z naslednjimi 
lastnostmi [19],[56],[87],[88],[116],[132],[135],[136],[152]: 

 Pregled uporabljenih tehnologij  

ska disertacija zajema tri glavna področja: inteligentne agentne sisteme, 
gije luščenja informacij in semantični splet. V nadaljevanju poglavja so 
vljene tehnologije, definicije in bistveni mehanizmi, potrebni za opravljanje 
v.  

Inteligentni agentni sistemi 

2.1.1 Programski agenti 

V literaturi obstaja mnogo definicij izraza programski agent, oziroma krajše agent, 
glede na različne pristope, pričakovanja in vizije. Izraz se pojavlja že več kot desetletje, 
vendar njegova definicija že od samih začetkov povzroča burne debate. Vprašanja, ki se 
običajno zastavljajo, so podobna sledečim: ”Kaj je agent? Ali lahko del programa 
opredelimo kot agenta zaradi njegovih značajskih karakteristik ali zaradi metodologije, 
na kateri je bil zasnovan? Če del programa ni agent, ali obstaja možnost, da to postane?” 
Več poskusov je bilo usmerjenih v tovrstne definicije, končni rezultati pa so segali od 
splošnih do zelo omejujočih definicij.  

DELOVNO OKOLJE

izhodni tokvhodni tok opazovanje akcija

AGENT
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• avtonomnost: agent je sposoben neodvisno določiti in izv
neposrednega človeškega posredovanja (ali posredovanj

esti množico akcij brez 
a drugih agentov) glede 

na dogodke, ki se prožijo v okolju (predvideni ali nepredvideni). Agent tako 
i akcijami in internimi stanji.  

• t pridobi izkušnje, na podlagi 

• 

znem časovnem 

ciljev, marveč je zmožen tudi prepoznavanja priložnosti 

• 

ju aktivnosti. 

metne inteligence pri 

• antropomorfizem: agent lahko izraža človeške mentalne in čustvene kvalitete; 

se lahko prosto giblje (npr. po internetu), 
oziroma se je sposoben premestiti iz enega okolja v drugo. 

• reprodukcija: agent se je zmožen reproducirati. 

 
Program z večino lastnosti agenta, opisanimi v definiciji 1, tudi štejemo med agente. 
Wooldridge [152] trdi, da je glavna lastnost agentov avtonomnost. Če se doda agentom 
predpono inteligentni, mora agent poleg avtonomnosti zadostiti še načelu 
prilagodljivosti, dojemanju okolja in dojemanja drugih agentov, kjer mora biti 
zadovoljena predvsem komunikacijska komponenta.  
 

vzdržuje kontrolo nad svojim

• neprestanost delovanja: v nasprotju z navadnimi programi, ki se po opravljeni 
nalogi zaustavijo, agenti delujejo neprestano skozi daljše časovno obdobje. 

prilagodljivost: v nekem časovnem obdobju agen
katerih je zmožen prilagoditi svoj odnos (vedenje), tako da se čim bolje prilega 
željam in pričakovanjem različnih uporabnikov. 

dojemanje okolja: agent deluje v okolju, v katerem je nastanjen, z dvema 
namenoma:  

 prilagoditev okolju: agent občuti in zaznava svoje okolje ter spremembe v 
njem; na podlagi teh informacij primerno reagira v ustre
intervalu; rezultat akcij agenta lahko povratno vpliva na okolje (glej sliko 5).  

 prevzem pobude: agent ne odreagira samo na spremembe v okolju pri 
doseganju zadanih 
in prevzemanja pobude, kjer je to primerno. 

dojemanje drugih agentov: agent lahko modelira druge agente (ali ljudi), logično 
razmišlja o njih in komunicira z njimi preko komunikacijskih/koordinacijskih 
protokolov; namen zahteve je zadovoljevanje načrtovanih ciljev in medsebojna 
pomoč pri izvajan

• inteligenca: agent vključuje različne pristope in tehnike u
učenju, kot so npr. strojno učenje, avtomatsko načrtovanje, sklepanje, 
modeliranje, itd. 

zna se opredeliti glede svojih “prepričanj” ali “dolžnosti”, zna izražati 
“razumevanje” ali “presenečenje” s pomočjo obraznih upodobitev, prikazati 
“jezo”, “prijaznost”, itd. 

• mobilnost: zmožnost agenta, da 
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2.1.2 Informacijski agenti 

Informacijski agenti so posebna vrsta inteligentnih agentov, ki so namenjeni 
obdelovanju informacij iz množice porazdeljenih virov na internetu.  
 

teligentni agent, ki ima 
formacijskih virov in od 

tod, v imenu uporabnika ali drugih agentov, namensko pridobiva, filtrira, strukturira, 
strnjuje, upravlja in vzdržuje informacije. 
 

atkovnimi bazami, uporabniki in drugimi agenti. Pri komunikaciji z drugimi 
agenti se uporabljajo agentni komunikacijski jeziki (npr. ACL, KQML, itd.). 

• sposobnost sodelovanja delimo na dva tipa sodelovanja. Prvi vključuje 
in temelji na posredovanju storitev, 
 ko drugi vključuje sodelovanje z 

uporabnikom, ki temelji na tehnikah interakcije med uporabnikom in agentom 
(IUA). 

nja se odraža s pridobivanjem in vzdrževanjem 
znanja o sebi in svojem okolju s pomočjo različnih tehnik, kot so na primer 

eg tega je sposoben nadzorovanja virov in 
obnavljanja pomembnih informacij. Na splošno zbiranje informacij obsega širok 

 
pom

 
 
 
 
 

 

Definicija 2 (Informacijski agent). Informacijski agent je in
dostop do množice raznovrstnih in geografsko porazdeljenih in

Glede na razvrstitev programskih agentov in definicijo informacijskih agentov ločimo 
štiri tipe sposobnosti informacijskih agentov [93],[122], ki jih prikazuje slika 6, in sicer:  

• sposobnost komunikacije obsega komunikacijo z informacijskimi sistemi, 
pod

sodelovanje med (informacijskimi) agenti 
ujemanju, pogajanju ter filtriranju, medtem

• sposobnost obvladovanja zna

obvladovanje ali ustvarjanje znanja, izraženega v obliki ontologij ali 
metapodatkov, pridobivanje znanja s pomočjo tehnik za obdelovanje naravnega 
jezika in prijemov strojnega učenja. 

• sposobnost obvladovanja nalog agentu zagotavlja transparenten dostop do 
množice raznovrstnih in geografsko porazdeljenih informacijskih virov, iz 
katerih pridobiva, lušči, analizira, filtrira informacije, sposoben je strukturirati in 
strniti pomembne informacije z različnih virov, ter te predstaviti v univerzalni, 
več dimenzionalni obliki. Pol

spekter nalog, od tehnik pridobivanja informacij iz podatkovnih baz do nakupa
embnih informacij na elektronskem trgu.  
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Slika 6. Osnovne sposobnosti informacijskih agentov. 
 
Slika 6 p
tehnologija
agentov: 
obvladov
vidika. Na
zanimive p  informacijskemu večagentnem 
sistemu
 
 
 

rikazuje sposobnosti informacijskih agentov s pripadajočimi ključnimi 
mi. V disertaciji se osredotoča predvsem na dve sposobnosti informacijskih 

(a) obvladovanje znanja, kjer bo zajet ključen znanstveni doprinos dela, in (b) 
anje nalog, kjer so pristopi obdelani predvsem z aplikativno-uporabnega 

 sliki so debeleje označene tiste značilnosti in tehnologije, ki so še posebej 
ri predstavljanju raziskav in so realizirane v

 OntoGeMS, natančneje predstavljenem v poglavju 3. 

agent

viri uporabnik

uporabnik

obvladovanje 
nalog

sposobnost 
sodelovanja

obvladovanje 
znanja

sposobnost 
komunikacije

agent

• IUA • pogovor
• pogajanje 
• posredovanje
• ujemanje

a priori pridobljeno

• ontologije
• meta podatki
• procesiranje        

naravnega
• stro

 jezika
jno učenje

• infor
ri
lt

- str
- strn

p
zd

• iskan
• poizv

macije:
- p dobivanje
- fi riranje

ukturiranje
jevanje

- u ravljanje
- v rževanje

je zakonitosti
edovanje

• ACL

• V/I procesiranje
• človeška 

• ovijanje
• dostop preko:

signalizacija- spleta
- vmesnika API
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2.2 Luščenje informacij in ovojnice 

2.2.1 Luščenje informacij 

Luščenja informacij se ukvarja z odkrivanjem pomembnih informacij iz vhodnih 
dokumentov, ciljna naloga pa je preoblikovanje teh informacij v enotno, strukturirano 
obliko s pripisano semantiko [114],[117].  
 
Enotna predstavitev informacij in njihovih relacij je zelo primerna za nadziranje in 
primerjanje informacij [36], kot so to npr. seznami objavljenih prostih delovnih mest ali 
seznami izdelkov za primerjalno nakupovanje. Ko so informacije zbrane v enotni obliki, 
se te lahko posredujejo kot vhod v druge procese, npr. metodam za iskanje zakonitosti v 
podatkih [29],[57],[94].  
 
Informacije se v spletnih dokumentih lahko nahajajo v naslednjih oblikah [23],[33]: 

• strukturirani obliki: informacije ustrezajo v teoriji predpisanim in definiranim 
oblikam. Luščenje tako predstavljenih informacij je relativno preprosto. Primer 
strukturiranih dokumentov so strani, zapisane v jeziku XML2. 

• delno strukturirani obliki: struktura informacij je le delno urejena/formalizirana, 
delno pa je svobodna oziroma ohlapna. Dodatno se pojavljajo večvrednostni 
atributi, manjkajoče vrednosti, permutacije atributov, itd. in prosto besedilo. V 
praksi je danes večina strani zapisana v jeziku HTML in so zatorej le delno 
strukturirane [10],[39]. Preprost primer prikazuje slika 7, ki podaja mednarodne 
oznake in klicne številke bivših jugoslovanskih republik. Predstavljene 
informacije so delno strukturirane, saj je načinov za predstavitev istih informacij 
veliko (npr. v obliki tabele, seznama, tekstovno, itd.), poleg tega pa imamo lahko 
opravka z manjkajočimi ali nepopolnimi vrednostmi. 

• nestrukturirani obliki: dokumenti z neurejenim besedilom, kjer so za obdelavo 
potrebna dodatna (npr. jezikoslovna) znanja. 

 
V nadaljevanju je skozi definicije podan formalni model za luščenje informacij. Prve tri 
definicije omejujejo prostor modela in opredeljujejo koncepta svetovni splet in spletna 
stran. 
 
Definicija 3 (Spletna stran). Spletna stran je dokument na svetovnem splet, ki ga 
določa enolični identifikator vira URI3. 

                                                 
2 Razširljiv označevalni jezik (angl. eXtensible Markup Language, standardna oznaka XML) 
3 Enolični identifikator vira (angl. Uniform Resource Identifier, standardna oznaka URI) 
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Primer spletnega dokumenta prikazuje slika 7, kjer so prikazane mednarodne oznake in 
publik. 

 
Defini

klicne številke bivših jugoslovanskih re

Slika 7. Spletni dokument, ki predstavlja mednarodne  
oznake in klicne številke bivših jugoslovanskih republik. 

cija 4  (Svetovni splet). Svetovni splet je graf G =(V,E), kjer je vsako vozlišče 
označeno z enoličnim identifikatorjem vira URI in se navezuje na spletno stran v V∈  

p P∈ , in vsaka povezava e E∈  označuje povezavo med dvema spletnima stranema p1 
in p2, poleg tega pa nosi še dodatne informacije o izvedbi povezave.  
 
Poveza
stranem
ali POS

Slika 8. Zapis vsebine dokumenta s slike 7 v jeziku HTML. 

va je označena z informacijami, ki so potrebne za prehod med dvema spletnima 
a. V osnovi informacija vključuje protokol (npr. HTTP), tip prenosa (npr. GET 
T) in če je potrebno še množico atributov s pripadajočimi vrednostmi.  

<html><head> 
  <title>Rezultat poizvedbe</title> 
</head><body> 
  <b>Mednarodne oznake in klicne številke držav:</b> 
  <ul> 
    <li>SLO, Slovenija, <i>386</i></li> 
    <li>CRO, Hrvaška, <i>385</i></li> 
    <li>BIH, Bosna in Hercegovina, <i>387</i></li> 
    <li>MKD, Makedonija, <i>389</i></li> 
    <li>SCG, Srbija in Črna Gora, <i>381</i></li> 
  </ul> 
</body></html> 
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Slika 8 prikazuje vsebino dokumenta s slike 7, zapisano v jeziku HTML. Pomembne 

ja 
 

 

 
reden podamo f ukture, v kateri 

informacije, na sliki debelo poudarjene, so podane v delno strukturirani obliki, kot je to 
način večine odgovorov na poizvedbe. V takšnih primerih se lahko za potrebe luščen
namesto jezikoslovne analize izkorišča regularnost izrazov, t.j. uporabijo se metode, ki
temeljijo na pojavitvah sintaktičnih ločilnih elementov, npr. ‘<ul>’, ‘,’,‘<li>’, ‘<i>’, itd. 

2.2.2 Ovojnica 

Sistemi, ki so namenjeni združevanju informacij z raznovrstnih spletnih informacijskih 
virov, kjer vsak vir uporablja edinstven način za posredovanje rezultatov, za izdelovanje 
in izvajanje pravil pri luščenju želenih informacij uporabljajo ovojnice [96],[97],[111], 
[133].  

P
o

ormalno definicijo ovojnice, si oglejmo še definicijo str
vojnica vrne rezultate. 

 
Definicija 5 (Informacijska matrika). Informacijska matrika je množica n-izluščenih 
m-teric (entitet), podanih v strukturirani, matrični obliki ( n mT M ×∈ ). Vrstica matrike 
vsebuje informacije o različnih, a povezanih atributih, medtem ko v stolpcu najdemo 
primere posameznega atributa. Elementi matrike pripadajo Kleenovemu zaprtju 
abecede, v kateri je spletna stran zapisana.  
 
Če uporabimo terminologijo relacijskih podatkovnih baz [45], potem predstavlja 

formacijska matrika množico m-teric oz. entitet. Vsaka entiteta povezuje množico 
atributov A ( ), kjer vsak atribut prestavlja stolpec v informacijski 
matriki (relacijskem v vhodnem dokumentu niso nujno eksplicitno 
prikazani, ko  sliki 7. Vsaka izmed izluščenih n-entitet (vrstic 
informacijske m lja vektor primerov I (

in
{ }, 1..kA A k m= =

u modelu), in 
t je to primer tudi na

atrike) predstav { }, 1..kI I k m= = ), torej niz Ik 
predstavlja vrednost atributa Ak obravnavane entitete.  
 
Pri analizi informacij, prikazanih na sliki 8, je razvidno, da so predstavljene 
mednarodne oznake in klicne številke bivših jugoslovanskih držav. Natančneje, 
informacijska matrika t, pridobljena iz omenjene slike, vključuje pet trojk, kjer prvi 
stolpec vsebuje primere atributa oznaka, drugi atributa naziv in tretji atributa 
mednarodne klicne številke držav: 

  (2.1) 

SLO; "Slovenija"; 386
HRV; "Hrvaška"; 385
BIH; "Bosna in Hercegovina"; 387
MKD; "Makedonija"; 389
SCG; "Srbija in Črna Gora"; 381

t

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
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Definicija 6  (Ovojnica). Ovojnica (angl. Wrapper, standardna oznaka W) je 
procedura, ki implementira funkcijo , torej definira preslikavo pomembnih  :W P T→
informacij iz spletne strani p P∈  v strukturirano informa
 

cijski matriko . 

Glavna naloga ovojnice je preslikati informacije iz dokumentov v podatkovno strukturo, 
elavo. Poudariti je potrebno, da je spletna stran s, 
i pridobljena kot rezultat poizvedbe, rezultati pa so 

zapisani v različnih alternativah, npr. v jeziku HTML, XML, po standardu KIF4, itd. 

 
Slika 9
dokum
<i>šte

 t T∈

primerno za nadaljnjo uporabo in obd
ki služi kot vhod v ovojnico, ponavad

Slika 9. Ročno sestavljen algoritem ovojnice za primer s slike 8. 

 predstavlja preprost primer ročno sestavljene ovojnice, ki na vhodu dobi spletni 
ent s, ki ustreza primeru s slike 8, in vzorec v (v = “<li>niz_1, niz_2, 

vilo_1</i></li>”) za luščenje trojk (npr. 1 {SLO, Slovenija, 386}I = ), katere 
sti se pripišejo ustreznim atributom A ( {oznakaAvredno _dr, država, klicna_št}= ). Ti 

atr t
hevrist stavljanje znanja in predstavljajo a 
riori znanje sistema. Kot izhod ovojnica vrne predstavljeno informacijsko matriko t, 

acij, kot to prikazuje slika 10. Pri spletnih aplikacijah je naloga vsake ovojnice, 

čenju informacije iz več raznolikih, neodvisnih 
virov, potrebna knjižnica ovojnic (po eno za vsak vir). 

ibu i določajo strukturo in semantiko, saj so sistemu predočeni vnaprej, v obliki 
ike, ontologije, ali drugega formalizma za pred

p
predstavljeno kot formula (2.1).  
 
Ovojnica predstavlja temeljno komponento sistema za zbiranje in posredovanje 
nformi

da sprejme zahteve od uporabnikov, zahteve prevede v poizvedbe, ki jih sprovede, nato 
pa iz zbranih odgovorov izlušči želene informacije ter te predstavi uporabniku. Ovojnica 
je specifična za vsak vir, torej je pri luš

                                                 
4 Format za izmenjavo znanja (angl.Knowledge Interchange Format, standardna oznaka KIF) 

    algoritem OVOJNICA (stran s, vzorec v) v=”<li>niz_1, niz_2, <i>število_1</i></li>”

atch(v) do   (nizj ustreza vzorcu v)

e)
 
  9 
10 
1
12  

  1  preskoči do oznake <ul> na strani s 
  2  t ← null 
  3  k ← 0 
  4  while oznakai ≠ </body> na s do 
  5    for each nizj..m
  6      k ← k + 1 
  7      tk,oznaka_dr = niz_1  (izlušči vrednosti nove n‐teric
8      tk,država = niz_2 

    tk,klicna_št = število_1 
  end 

1  end 
return t   // informacijska matrika
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Slika 10. Način dostopa posrednega sistema preko ovojnic do informacijskih virov. 
 
Glavna prednost uporabe ovojnic je v hitrem, avtomatskem in učinkovitem luščenju 
informacij, saj uporabniki zahtevajo odgovor neposredno po vnosu zahteve, problemi pa 
se pojavlja zdelovanju ovojnic, ki je lahko ročno, delno avtomatsko, ali 
avtomatsko z azmerah bi lahko pričakovali, da so 
ovojnice z i spremenljivo in nestabilno naravo spleta, kot so razne 
napake na ri in izgledu 
dokumentov, itd. V realnosti pa se gla ajhnih 
strukturnih postanejo ovojnice praktično 
neuporabne rlo predstavlja gradnja ovojnic, 
medtem ko vojnic časovno enako potratni 
nalogi [31]
 
 
 

jo predvsem pri i
, a vsak posamezen vir. V idealnih r

možne obvladovat
 omrežju, nepopolni dokumenti, spremembe v struktu

vna slabost ovojnic pokaže že ob m
 spremembah vhodnih dokumentov, ko 
. Kljub temu pa še vedno velja, da ozko g
 sta prepoznavanje virov in vzdrževanje o

,[33],[97]. 

Sistem za zbiranje in 
posredovanje informacij

informacijski vir

ovojnica

ovojnica

ovojnica

ovojnica

ov
oj

ni
ca

informacijski vir rmacijski vir

informacijski vir

info

informacijski vir
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2.3 Semantični splet 

Svetovni splet je bil načrtovan kot informacijski prostor, pri čemer naj ne bi bil 
ed ljudmi, ampak naj bi bili tudi računalniki sposobni 

kega opravljanja najrazličnejših opravil. Ena izmed glavnih ovir 
pri tem pa je, da je večina informacij na spletu namenjena človeški uporabi. Celo 

ja 7 (Semantični splet). Semantični splet je nadgradnja svetovnega spleta, kjer 
 spletnim informacijam pripisani nedvoumni, računalniško razumljivimi metapodatki, 

emantični splet temelji na viziji Tima Berners-Leeja [16], ustanovitelju svetovnega 

Slika 11. Vizija semantičnega spleta z vidika uporabe. 
 
Slika 11 prikazuje vizijo semantičnega spleta z vidika uporabe. Leva stran slike 
podablja svetovni splet z dokumenti in podatkovnimi 
omembnih informacij uporabljajo večinoma spletni iskal

učinkovitosti še vedno prepogosto vračajo preobsežne ali nepopolne sezname zadetkov. 
Desna stran zajema semantični splet, ki na podlagi ontologij, omogoča, pri delu z 

uporaben le za komunikacijo m
sodelovanja in avtomats

dokumenti izdelani na podlagi šablon (npr. iz podatkovnih baz) z dobro definirano 
strukturo in pomenom ne olajšujejo dela programskim agentom [74].  
 
Definici
so
ki bistveno olajšajo sodelovanje med ljudmi in računalniki. 
 
S
spleta, po katerem je povzeta definicija. Proces gradnje semantičnega spleta je v 
velikem razmahu. Pod okriljem konzorcija W3C poteka, v povezavi z množico 
raziskovalnih skupin in industrijskih partnerjev, cela vrsta aktivnosti in iniciativ pri 
definiranju standardov, jezikov in tehnologij, ki bodo omogočala predstavitev in 
povezovanje informacij na spletu za njihovo bolj učinkovito odkrivanje, strnjevanje in 
onovno uporabljivost.  p

u bazami, kjer se pri iskanju 
p niki, ki kljub relativno veliki 

Semantični 
splet

Ontologije

Inteligentni
agenti

Aplikacije

Dokumenti

Podatkovne 
baze

Svetovni
splet



2. Pregled uporabljenih tehnologij 19 

velikimi količinami informacij, učinkovito uporabo inteligentnih agentov in izvajanje 
raznolikih aplikacij. Ontologije naj bi t stile semantično dvoumnost informacij 
na spletu. 

ako premo

sliki 12:  

. 
več nivojev inteligentnega vedenja od 

dzivnosti pa do prilagodljivosti in zmožnosti učenja, kjer naj bi se 
resnično’ učili preferenc svojih uporabnikov. Tak pristop bi varoval 

ormacijami.  

vlečenja informacij, i 
enjala paradigma delegiranja nalog vse bolj 

m agentom. 

, ki jih bodo uporabniki želeli izvajati, bodo vse bolj 
e. Ag jo zato naučiti delovati v družabnemu okolju in temu 

vati ali se pogajati s prisotnimi agenti. 

 

 
Semantični splet bo dosegel svoj višek, ko bo postal okolje, kjer bodo informacije 
semantično povezane in tako uporabne za avtomatsko računalniško obdelavo kot tudi za 
ljudi [74]. Pri uresničevanju zastavljenega cilja pa bodo kot podlaga za kvaliteto in 
uporabnost infrastrukture igrale pomembno vlogo naslednje tri dimenzije, prikazane na 

• nasičenost informacij: problema prenasičenosti informacij na spletu se lahko 
deloma lotimo z dodajanjem inteligence v obliki modelov znanja, npr. ontologij
Programski agenti bi tako pridobili 
preproste o
agenti ‘
uporabnike pred nepomembnimi inf

• delegiranje nalog: paradigma kjer morajo uporabnik
rmacije, naj bi zamaktivno iskati info

nim pravtonom ogramski

• kompleksnost: naloge
zapleten enti se mora
primern  sodelovati, tekmoo

int
a

agentov

avtonomnost 

acij
k

odelovanje

eligenca 
gentov socialnost

nasičenost inform
ompleksnost

delegiranje nalog

učenje

prilagodljivost

preudarnost

ciljna usmerjenost

odzivnost naklonjenost

tekmovalnost

s

pogajanje

agentov
priporočanje zavračanje izvrševanjeopozarjanje

Slika 12. Tri pomembne dimenzije pri razvoju semantičnega spleta. 
 
Slika 13 prikazuje večplastno strukturo semantičnega spleta, predlagano v [16]. 
Nivojska struktura, podrobneje predstavljena v naslednjih odstavkih, nakazuje postopen 
razvoj infrastrukture semantičnega spleta.  
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Prva dva nivoja na sliki 13 vzpostavljata skupno sintakso tehnologije. Na prvem nivoju 
predstav 5 ja entitet na 
spletu6

sim čenih 
ente. XML 

dokume
določajo ivojih 

 
ntičnega 

sp o 
etapodatkov, saj zagotavlja interoperabilnost med aplikacijami, ki si izmenjujejo 

ik F-Logic, ki je uporabljen za potrebe disertacije, se precej 
zlikuje od omenjenih jezikov, po moči modeliranja pa ustreza jeziku DAML+OIL. 
odrobnejši opis jezika F-Logic se nahaja v poglavju 2.4.1. 
                                              

lja enolični identifikator vira URI  standardni način naslavljan
, medtem ko je standard Unicode namenjen zapisovanju in izmenjavi znakov ali 

bolov. Na drugem nivoju jezik XML definira notacijo za opisovanje ozna
dreves, XML shema pa definira gramatiko za veljavne XML dokum

nt se lahko nanaša na kopico različnih imenskih prostorov, ki eksplicitno 
 vsebino in tako pomen njegovih oznak. Formalizacija je na teh dveh n

dandanes široko sprejeta in tudi število XML dokumentov hitro narašča. 

Slika 13. Večplastna struktura semantičnega spleta, povzeta po [16]. 

Ogrodje za opisovanje virov RDF7 lahko obravnavamo kot prvi nivo sema
leta. Glede na priporočila konzorcija W3C [3], RDF predstavlja temelj za obdelav

m
računalniško razumljive informacije. Namenjen je opisovanju virov (npr. spletnih strani, 
delov strani ali celo fizičnih objektov), kjer je vir opisan z identifikatorjem URI. Pomen 
v RDF dokumentih je zapisan v obliki trojic, ki se glede na elementarni stavek ujemajo 
s predstavitvijo osebek-povedek-predmet (npr. profesor-zaposlen-fakulteta), podatkovni 
model dokumentov zapisanih v RDF pa je usmerjen, označen graf med objekti. RDF 
shema (RDFS) definira preprost jezik za modeliranje RDF dokumentov. Jezika, skupno 
označena kot RDF/S, izrazno nista zelo močna, saj je z njima mogoče predstaviti le 
koncepte, taksonomije in binarne relacije. Novejša jezika semantičnega spleta, ki sta 
zmogljivejša od predhodnikov in omogočata bolj zapleteno modeliranje, sta 
DAML+OIL [75],[76] in OWL [40],[125]. Skupna lastnost vseh jezikov je, da temeljijo 
na XML sintaksi. Jez
ra
P
   
5 Enolični identifikator vira (angl. Uniform Resource Identifier, standardna oznaka URI) 
6 Enolični krajevnik vira (angl. Uniform Resource Locator, standardna oznaka URL) se nanaša na sledljiv 
URI (npr. http://www.domena.si). Pogosto se izraza uporabljata kot sinonima, vendar dosledno ločevanje 
opredeljuje URL kot podrazred URI (za nadaljne informacije glej http://www.w3.org/Addressing). 
7 Ogrodje za opisovanje virov (angl. Resource Description Framework, standardna oznaka RDF) 

samo-
opisni
dok.

Unicode URI

XML + xmlshema + imenski prostor

RDF + rdfshema
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Na naslednjih nivojih sta ontološki slovar in logika. Združba semantičnega spleta 
povezuje ta dva nivoja v enega, saj večina današnjih ontologij dopušča logične 

 in mehanizmi sklepanja so v splošnem od ontologij 
ntologij najdemo v poglavju 2.3.1, problem, ki pa se 

tu pojavlja, je, da različne skupnosti različno dojemajo te definicije. Kljub temu pretežni 

vitev zaupanja na 

olike vsebine. Na poti bo 

 trenutno podanih le implicitno. 

• evolucija, razvoj in razpoložljivost ontologij: ontologije predstavljajo bistven del 
e 

i 

jo 

informaci učinkovito in 
preprosto

operacije. Bolj kompleksna logika
ločeni per se. Različne definicije o

del vključuje množico konceptov, večinoma hierarhično urejenih, in relacij med 
koncepti, poleg tega pa vključujejo še aksiome, predstavljene v določeni logiki. 
Pomemben cilj na tem nivoju je omogočiti učinkovit način izdelave različnih ontologij 
in načinov preslikav/prehodov med njimi.  
 
Višji nivoji bodo funkcionalnost tehnologije še bistveno izboljšali, saj bodo vključevali 
bolj kompleksno logiko in omogočali izmenjavo dokazov za vzposta
podlagi digitalnih podpisov.  
 
Kljub vsem prednostim, ki jih obljubljajo nove tehnologije, pa bo njihov uspeh odvisen 
predvsem od preprostega dostopa do kvalitetne in razn
potrebno rešiti še vrsto problemov, med katerimi so najpomembnejši [15]: 

• razpoložljivost semantično povezanih informacij na spletu: semantično 
povezovanje informacij omogoča prehod iz današnjega spleta s preprostimi 
nadpovezavami v izrazno bogatejši splet, v splet, kjer lahko postopoma 
dodajamo pomen in izražamo vrsto novih relacij (npr. imaLokacijo, delaPri, 
jeAvtor, itd.) med viri, in tako omogočimo eksplicitno podajanje vsebinsko 
povezanih relacij,

semantičnega spleta, saj omogočajo eksplicitno izražanje semantike določen
vsebine. Vendar pa bo potrebno zagotoviti primerno infrastrukturo za razvoj 
splošnih in domenskih ontologij, za preslikavo in združevanje le-teh ter za 
primeren nadzor nad evolucijo ontologij in označevanjem vsebine.  

• razširljivost: potrebno je vložiti veliko truda za učinkovito organizacijo vsebine 
semantičnega spleta, shranjevanja in iskanja le-te. Vse te naloge morajo bit
skrbno načrtovane in izvedene, saj se pričakuje velika rast.  

• večjezičnost: problem se pojavlja že na svetovnem spletu, s pomoč
semantičnega spleta pa bi bil bolje obvladljiv, saj naj bi pristopi semantičnega 
spleta omogočali dostop do informacij neodvisno od jezika. 

• vizualizacija: intuitivna vizualizacija vsebine semantičnega spleta bo olajševala 
jsko prenasičenost. Uporabniki namreč zahtevajo 
 predstavitev njim relevantnih informacij.  

• vzpostavitev in stabilnost jezikov semantičnega spleta: s standardizacijo 
semantičnih jezikov se na podlagi priporočil konzorcija W3C ukvarja vrsta 
raziskovalnih skupin; med jeziki so najpomembnejši RDF/S, DAML+OIL in 
najnovejši jezik OWL.  
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Poglavitna naloga disertacijske naloge je evolucija in razvoj domenskih ontologij ter 
omogočanje semantičnega označevanja oziroma povezovanja različnih virov, hkrati pa 
tudi izboljšava komponente razširljivosti. 

tologija izvira iz filozofije, kjer razlaga teorijo obstoja [64]. V zadnjem 
desetletju je beseda postala pom
na d
[132]. 
podane
 
Eno iz
 
De i
slov r 
slovarj
 
Ta i
poznej
 
Definicija 9 (Ontologija). Ontologija je eksplicitna specifikacija konceptualizacije.  

so bili od a so tipi 
porablje efinirani. 

 

2.3.1 Ontologije 

Beseda on
embna na različnih računalniških področjih, predvsem 

 po ročjih, kot so: umetna inteligenca, upravljanje z znanjem in jezikovne tehnologije 
V literaturi obstaja množica definicij o tem, kaj naj bi ontologija bila, tu pa so 
 le najpomembnejše. 

med prvih definicij so Neches in drugi [113] podali takole: 

fin cija 8 (Ontologija). Ontologija definira osnovne izraze in relacije, ki sestavljajo 
a tematik, in pravila za kombiniranje izrazov in relacij, ki definirajo razširitve 

a.  

 op sna definicija poda samo nekaj okvirnih napotkov pri gradnji ontologij. Nekaj let 
e je Gruber [65] podal naslednjo definicijo: 

 
Ta definicija je postala v literaturi najbolj citirana, posledica tega pa je, da je na tej 
osnovi nastala cela vrsta dopolnjenih definicij. Na primer, Borst [18] je rahlo popravil 
Gruberjevo definicijo:  
 
Definicija 10 (Ontologija). Ontologija je definirana kot formalna specifikacija skupne 
konceptualizacije. 
 
Studer in drugi [139] so združili definiciji, ki sta ju podala Gruber [65] in Borst [18], 
poleg tega pa so v definicijo vključili tudi razlago terminologije: 
 
Definicija 11 (Ontologija). Ontologija je formalna, eksplicitna specifikacija skupne 
konceptualizacije.  

“Konceptualizacija” se nanaša na abstraktni model določenega fenomena v svetu, kjer 
kriti pomembni koncepti tega fenomena. “Eksplicitno” pomeni, d

nih konceptov in omejitve pri njihovi uporabi eksplicitno du
“Formalno” se nanaša na dejstvo, da bi morala biti ontologija strojno berljiva. 
“Skupno” pa odseva stališče, kjer naj bi ontologija zajemala sporazumno znanje, torej 
znanje, ki ni vezano na posameznika, ampak ga podpira skupina ljudi. 
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Podajmo še formalno definicijo ontologije, povzeto po [104]. Definicija je zgrajena na 
modularen način in obsega jedro strukture z logičnimi aksiomi, postopoma pa je 
razširljiva, da lahko vključuje še slovar in bazo znanja. Definicija je uporabna za 
modeliranje ontologij v večini obstoječih jezikov za predstavitev ontologij (npr. F-
Logic).  
 
Definicija 12 (Ontologija). Jedro ontologije z aksiomi predstavlja peterica O := 
(C,≤ ,R,σ,≤ ,A), ki jo sestavljajo: C R

• ljajo identifikatorje 
konceptov in

• delna ureditev  nad C, imenovana hierarhija konceptov ali taksonomija, 

• funkcija  imenovana podpis, kjer C + predstavlja množico vseh 
možnih dvojic elementov iz C, 

• delna ureditev nad R, imenovana hierarhija relacij, kjer  implicira 

dve disjunktni množici C in R, čigar elementi predstav
 relacij,  

C≤

: R Cσ +→

R≤  1 2Rr r≤

1 2( ) ( )r rσ σ=  in 1 2( ( ))  ( ( ))i C ir rπ σ π σ≤  za vsak 11.. ( )i rσ= , tako da iπ  
predstavlja projekcijo i-te komponente, 

• mn logijo in 
omogo

 domene. 
 

jajo: množica 

arhija 

ožico A aksiomov v logičnem jeziku L, ki dodatno omejujejo onto
čajo pretvarjanje implicitnih dejstev v eksplicitne. 

OSEBAPROJEKT

ŠTUDENT

KOREN sodeluje_z (X,Y)
⇒ sodeluje_z (Y,X)

INSTITUCIJA
zaposlen_vdela_na

ZAVODFAKUL
TETA

MINISTR
STVO

sodeluje_z

CRPOP

razpisuje_nacionalni

RAZISKO
VALEC

razpisuje

Slika 14. Primer ontologije iz raziskovalne

Slika 14 prikazuje primer ontologije iz raziskovalne domene, ki jo sestavl
konceptov C (C = {Koren, Projekt, Oseba, Institucija, OP, CRP, Raziskovalec, Študent, 
Ministrstvo, Fakulteta, Zavod}), predstavljenih v ovalnih elementih, množica relacije R 

r(R = {dela_na, sodeluje_z, zaposlen_v, razpisuje_nacionalni, razpisuje}), hie
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konceptov C≤ , ki je označena s povezavami z odebeljenimi trikotnimi glavami, 
hierarhija relacij R≤ , povezanih črtasto, podpisi relacij, na primer podpis relacije 
‘dela_na’ je (Oseba, Projekt), ki so označene s povezavami z okroglimi glavami in 
aksiom, ki na sliki definira refleksivno relacijo ‘sodeluje_z’ kot simetrično. 
 
Ontologije lahko modeliramo z različnimi formalizmi, izbira primernega pa je odvisna 
predvsem od stopnje formalnosti in granularnosti, ki jo zahtevamo pri predstavitvi 
znanja [104],[120]. Formalizma DL (Description Logics) in F-Logic (Frame Logic), ki 

meljita na pristopih umetne inteligencte e, omogočata modeliranje bolj zapletenih 
ontologij, saj sta izrazno močnejša, formalizma UML (Unified Modeling Language) in 
ER (Entitetni/Relacijski), pa sta bolj omejena, kar pomeni, da z njima lahko modeliramo 
samo preprostejše ontologije [64],[107]. 
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2.4 Formalizem F-Logic in mehanizem sklepanja 
OntoBroker 

orablja mehanizem sklepanja OntoBroker, podrobneje 

erjenih sistemov, npr. dedovanje. Formalizem so sprva 

 

čitveno teorijo 

st neposrednega 
efiniranja binarnih relacij, zapletena predstavitev disjunktnega (angl. disjoint) znanja, 

omejitve pri tipih kardinalnosti, nezmožnost definiranja začetnih vrednosti, itd. Večino 

2.4.1 Formalizem F-Logic 

Pri raziskavah se za predstavitev modelov znanja v obliki ontologij opiramo na 
formalizem F-Logic. Razlogi za izbiro ter podrobnejši opis lastnosti, gradnikov, 
sintakse in primerov je podan v nadaljevanju razdelka. Za učinkovito izkoriščanje 

delanih modelov se upiz
opisanega v razdelku 2.4.2. 
 
Formalizem F(rame)-Logic je nastal leta 1995 na Odseku za računalništvo državne 
univerze v New Yorku [91]. Sprva je bil formalizem razvit kot razširitev logike prvega 
reda z objektno usmerjeno paradigmo, kjer je bila logika namenjena upoštevanju 

gičnih lastnosti objektno usmlo
uporabljali na področju deduktivnih (npr. Datalog) [6],[22],[143] in objektnih 
podatkovnih baz [6],[12], kasneje pa so ga priredili za zapisovanje ontologij, kjer zapis 
nanja temelji na paradigmi okvirov. z

 
efinicija 13 (F-Logic). F-Logic je formalizem, ki povezuje objektno usmerjeneD

pristope s pristopi deduktivnega sklepanja. Jezik deduktivnega sklepanja zagotavlja 
deklarativno semantiko in izrazno moč, objektno usmerjen podatkovni model pa bogate 
zmožnosti podatkovnega modeliranja. 
 
Formalizem F-Logic dopušča jedrnate definicije z gradniki objektno usmerjene 
paradigme vključno z gradniki predikatne logike. Jezik ima modelno-teoretično 

mantiko ter pravilno (angl. sound) in popolno (angl. complete) odlose
dokazljivosti (angl. decision proof theory). To pomeni, da formalizem zagotavlja 
vrnitev (dokaz) vseh rešitev problema (načelo popolnosti), kjer so vse podane rešitve 
ravilne (načelo pravilnosti).  p

 
Pomembna prednost formalizma je, da združuje različne tehnologije, t.j. metode 
objektnega programiranja, paradigmo okvirov za predstavljanje znanja in logiko prvega 
reda. Le-te omogočajo naslednje najpomembnejše prednosti: objektni podatkovni 
model, kompleksne objekte, dedovanje, polimorfične podatkovne tipe, poizvedovanje in 
kapsuliranje. Gledano s strani uporabnika je pomembna prednost zapisa ontologije v 
formalizmu F-Logic tudi ta, da je jezik razmeroma preprosto razumljiv človeku.  
 
Formalizem F-Logic ima tudi nekaj pomanjkljivosti, kot so: nezmožno
d
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pomanjkljivosti je možno na nek način zaobiti, razen zadnjih dveh. Kljub temu pa 
predstavljene pomanjkljivosti raziskav ne bodo ovirale.  
 
V nadaljevanju so predstavljeni najpomembnejši elementi formalizma F-Logic, za 
boljše razumevanje pa je predstavitev dopolnjena s preprostimi primeri. Poleg tega so 
odane formalne definicije treh temeljnih elementov formalizma. 

jekt o ziku F-Logic, saj omogoča modeliranje entitet 
ič dentifikatorji objektov označujejo ostale gradnike 

jez ,
 
Atribu  objekta, definicija atributa pa sledi sintaksi atribut => 
razred ah  ali 
vrednost. P
for l bstajajo. Lo
Najpom  potrebno pri atributu primera definirati tip 
razreda a pripišejo samo končne vrednosti, kar pomeni, da 
de a i n
oči  
instantiation) atributa buti primera so definirani z dvojno puščico (=> ali =>>),
atribut −>>). Število robov na puščici določa 
ma m
ka a
omejuj kjer prvi definira naziv 
hotela s kardinalnostjo ena in tipom niz, drugi pa število sob hotela s kardinalnostjo ena 
in tipom število. V vrstici 5 je definiran atribut razreda, kjer je končna vrednost atributa 

 
A 

 

 
 

 

opredeljen kot den

p
 
Ob  je snovni gradnik pri je
resn nega sveta. Objekti oziroma i

ika  npr. okvire, koncepte, atribute, metode, podatkovne tipe, spremenljivke, itd. 

t predstavlja lastnost
, kjer razred l ko predstavlja koncept, podatkovni tip, spremenljivko

oleg tega se atributi uporabljajo za definiranje binarnih relacij, saj te v 
ma izmu ne o čimo dve vrsti atributov: atribut primera in atribut razreda. 

embnejša razlika med obema je, da je
, medtem ko se atributu razred

dov nje po hierarhij avzdol ni možno. Razlika med obema tipoma atributov je 
tna iz centralnega dela definicije, to je v tipu puščice, ki določa konkretizacijo (angl. 

. Atri  
i razreda pa z enojno puščico (−> ali 

ksi alno kardinalnost atributa; enojni rob (−> ali =>) omejuje maksimalno 
rdin lnost atributa na ena, dvojni rob (−>> ali =>>) pa maksimalne vrednosti ne 

e. Slika 16 vključuje v vrstici 2 in 3 atributa primerov, 

direktor niz hotelir.  

Definicija 14 (Atribut). Atribut je trojica A := (imeA, kardA, zalogaA), kjer ime
ponazarja naziv, kardA kardinalnost, in zalogaA zalogo vrednosti atributa. 

Na primer atribut, definiran v vrstici 2 na sliki 16, se formalno zapiše kot (Naziv, 1, 
STRING). 

Metoda predstavlja relacijo med objekti (npr. koncepti), definicija metode pa sledi
sintaksi metoda@(objekt1, objekt2,… objektn) => razred. Definicija metode je podobna 
definiciji atributa, le da so tu prisotni še v oklepaje oviti argumenti metode, od katerih je 
metoda odvisna, in obvezen znak ‘@’. Primer metode je prikazan v vrstici 4 na sliki 16,
kjer je definiran koncept ‘cena’, odvisen od dveh argumentov, razred metode pa je 

arna vrednost. 
 
Definicija 15 (Metoda). Metoda je četverica M := (imeM, argM, kardM, zalogaM), kjer 
imeM ponazarja naziv, kardM kardinalnost, zalogaM zalogo vrednosti, in argM množico 
argumentov metode. Če je množica argumentov prazna (argM = ∅ ), potem definicija 
metode ustreza definiciji atributa. 
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Na primer todo, prikazano v vrstici 4 na sliki 16, se formalno zapiše kot (Cena, 
{TipSobe, Obdobje , 1, DenarnaVrednost). 
 
Koncept je najpomembnejši element formalizma F-Logic. Koncept je definiran v obliki 
kvira, ki zajema množico atributov, metod in drugih objektov. Definicije

me

 elementov 

Slika 15. Primer definicije okvira. 
 
Definicija 16 (Okvir). Okvir je par F := (imeF, MF), kjer je imeF ime okvira, MF pa 
ponazarja množico metod oziroma atributov. 
 
Aksiom predstavlja neodvisen element, ki je zapisan v predikatni logiki, in omogoča 
omejevanje interpretacije modela. Aksiomi se uporabljajo v več namenov: (a) za 
definicijo logičnih pravil, ki s pomočjo deduktivnega sklepanja pretvarjajo implicitno 
znanje v eksplicitno (glej sliko 14), (b) za opredelitev logičnih omejitev vhodnih in 
izhodnih argumentov relacij in metod, in (c) za predstavitev disjunktnega (angl. 
disjoint) znanja. Pravila v jeziku F-Logic imajo izrazno moč Hornove logike z negacijo 
in jih je mogoče preoblikovati v pravila Hornove logike. Semantika množice stavkov v 
jeziku F-Logic je definirana z dobro osnovano (angl. well-founded) semantiko [62], ta 
semantike pa je podobna semantiki prvega reda (angl First-Order Semantics). V 
nasprotju s semantiko prvega reda pa se tu ne upoštevajo vsi možni modeli, ampak se 
izbere najbolj očiten model kot semantika množice pravil in dejstev. Logika ima lahko 
tri vrednosti; saj model tvorijo množica resničnih dejstev, neznanih dejstev in dejstev, 
za katere je znano, da so nepravilna.  
 
Primer predstavlja konkretizacijo koncepta oziroma okvira. Definiran je z enoličnim 
identifikatorjem, s konceptom, kateremu pripada, in s končnimi vrednostmi vseh 
objektov (atributov, metod, razredov, itd.). Slika 16 prikazuje primer, ki temelji na 
definiciji okvira s slike 15, vrednosti objektov pa deloma ustrezajo četrti vrstici tabele, 
prikazane na sliki 4(a). 
 
 
 
 

}

o
znotraj okvira so med seboj ločene s podpičji, celoten koncept pa je zavit v oglate 
oklepaje in zaključen s piko. Primer definicije koncepta ‘Hotel’ v obliki okvira 
prikazuje slika 16 in vsebuje tri definicije atributov in definicijo metode. 

  1  Hotel [ 
  2    Naziv => STRING; 
  3    SteviloSob => NUMBER; 
  4    Cena@(TipSobe, Obdobje) => DenarnaVrednost; 
  5    Direktor −> “hotelir”]. 
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Slika 16. Primer okvira, definiranega na sliki 15, kjer vrednosti  
atributov deloma ustrezajo vrstici tabele, prikazane na sliki 4. 

 

na, ki se označi z ‘::’. Izraz X je nadpomenka izraza Y 
takrat, ko je X podpomenka Y, kar se označi z relacijo is-a (je podzvrst, angl. 

ic od ostalih objektov ločijo po tem, da so vedno 
eklarirane s pomočjo logičnih kvantifikatorjev FORALL in EXISTS. Podrobnejše 

OntoBroker 

ntoBroker vsebuje tri glavne komponente: vmesnik za podajanje poizvedb, 

Poleg glavnih objektov formalizma F-Logic sta pomembna še dva sintaktična elementa:  

• primer koncepta, ki se označi z ‘:’; vrstica 1 na sliki 16 prikazuje takšno 
definicijo, 

• relacija nad/podpome

tudi “kind of”). Ta relacija omogoča gradnjo taksonomij. Primer relacije 
ponazarjata naslednja primera, grafično prikazana na sliki 14: 

o RAZISKOVALEC :: OSEBA, torej raziskovalec je podzvrst koncepta oseba, 

o FAKULTETA :: INSTITUCIJA, torej fakulteta je podzvrst koncepta institucija. 

 
Spremenljivke se v formalizmu F-Log
d
informacije o formalizmu F-Logic so v [59],[64],[91]. 
 

.4.2 Mehanizem sklepanja 2

OntoBroker [41],[54] je eno izmed prvih orodij, ki je bilo razvito z namenom podpore 
tehnologijam semantičnega spleta in uporabi ontologij. Razvito je bilo leta 1999 na 
Institutu za uporabno računalništvo in formalno opisovanje postopkov AIFB (nem. 
Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren) na nemški 
tehnični univerzi Karlsruhe.  
 
Glavni cilj orodja je zagotavljati podporne storitve pri upravljanju znanja in pri 
integraciji delno formalnih dokumentov z mehanizmom sklepanja. Pri modeliranju in 
obdelavi znanja, t.j. pri zapisu in obdelavi ontologij ter pri podajanju poizvedb, temelji 
orodje na formalizmu okvirov, natančneje na jeziku F-Logic, ki je predstavljen v 
prejšnjem poglavju. 
 
O
mehanizem sklepanja in spletni iskalnik. Orodje v sklopu mehanizma sklepanja 
uporablja pravilno (angl. sound) in popolno (angl. complete) odločitveno teorijo 
dokazljivosti za monotoni del jezika. Algoritem dokazljivosti je neodvisen od zaporedja 

  1  RoyalHarborHotel : Hotel [ 

  3  31; 
  4   

  2    Naziv –> “Royal Harbour Hotel”; 
  SteviloSob –> 1

Cena@(“Enoposteljna soba”, “Visoka sezona”) –> 195]. 
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logičnih pravil, stavkov znotraj pravil in definicij entitet, kar pomeni, da so entitete 
modela lahko poljubno razvrščene. To se razlikuje od ostalih jezikov, kot je na primer 
rolog, kjer zaporedje stavkov določa red izvrševanja.  

i primerov je tehnika 
recej bolj učinkovita kot preprosta strategije ocenjevanja, saj je izpopolnjena za iskanje 

i jih 
rne, pravilni. OntoBroker se lahko, poleg tega da sklepa na nova znanja iz ontologij, 

p
 
OntoBroker pri iskanju odgovora na poizvedbo temelji na dinamičnem filtrirnem 
algoritmu [54], ki vrne najmanjšo podmnožico modela. V večin
p
vseh možnih odgovorov, namesto samo enega. Pri obdelavi izjem v hierarhijah 
konceptov pa teorija dokazljivosti pri orodju ni več popolna, ampak samo pravilna. To 
pomeni, da ne vrne vseh možnih odgovorov na poizvedbo, ampak so odgovori, k
v
uporablja tudi za testiranje omejitev v ontologijah.  
 
Podrobnejše informacije o orodju OntoBroker so dostopne na spletnem naslovu 
http://ontobroker.aifb.uni-karlsruhe.de/index_ob.html. 
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2.5 Tabelarične strukture 

truktura nekaj 
preprostega, temeljit vpogled v problematiko in izčrpna raziskava o tem, kaj določa 

m larično strukturo? 

 celoti prikazane na sliki 4(a). 

jem 

Pod izrazom tabelarične strukture sta zajeti dve strukturi: (a) tabele in (b) seznami. Ti 
strukturi sta med najbolj priljubljenimi, uporabljenimi in primernimi za predstavljanje, 
vizualizacijo in primerjavo podatkov. Mnogi menijo, da je tabelarična s

tabelo, pa kažeta, da je na to vprašanje izredno težko najti dober odgovor [78],[102]. Na 
pri er, ali slika 7 ponazarja tabe

Hotel Season Rooms Price (in A$)
 Single Room 170  
 Double Room 195  

Harbour  Extra Bed 60  
Hote 195  

High  Double Room 225  

Royal Low

l  Single Room

Extra Bed 80  

Slika 17. Izsek preproste tabele, v
 
Slika 17 prikazuje izsek preproste tabele, ki je v celoti predstavljena na sliki 4(a), iz 
katere lahko razberemo informacije o hotelskih nastanitvah. Pri preučevanju takšne 
tabele, nas načeloma zanimajo cene nastanitev, ki pa so, kot je tudi iz tabele razvidno, 
odvisne od množice parametrov oziroma atributov. Prva vrstica tabele po stolpcih 
podaja atribute, v ostalih vrsticah pa pripadajoče vrednosti ali primere atributov. Cena je 
odvisna od treh atributov, ki se v tabeli nahajajo v stolpcih levo od nje. Tabela je 
uporabljena kot primer pri opisu definicij, v nadaljevanju disertacije pa bo temelj 
predstavljala bistveno bolj zapletena tabela, prikazana na sliki 18. V nadaljevanju dela 
izraz tabela pogosto označuje oz. nadomešča splošnejši izraz tabelarična struktura. 
 
Definicija 17 (Tabela). Tabela je matrično urejeno zaporedje celic 

1,1 1,2 ,[ , ,..., ]m nT c c c= , kjer m predstavlja število vrstic, n pa število stolpcev v matriki. 
sebino poljubne celice označimo z vektor ,i jc . 

= . Poleg tega obstajata v tabeli še 
bl celic  in  z enako vsebino. Zanimiva je tudi primerjava s 

belo na sliki 4(a).  

V
 
Tabela, prikazana na sliki 17, je predstavljena v matrični obliki in ima sedem vrstic 
(m=7) in štiri stolpce (n=4). Celice, ki so v tabeli med seboj ločene s črtkanimi črtami, 
predstavljajo blok celic, ki nosi enako vsebino. Primer takšnega bloka so celice od 

2,1c do 7,1c  z vsebino (2c ,1)..(7,1) "Royal Harbour Hotel"

dva oka  (2,2)..(4,2)c (5,2)..(7,2)c
ta
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Definicija 18 (Shema tabele). Shema tabele je definirana s funkcijo , kjer T 
p n pod

:S T L→ 
o azarja tabelo, množica { ,atr }L l= l  pa možne funkcionalne tipe celic, torej 

a i j označuje lego celic, ki predstavljajo 
b d Označimo s C S L−=  še množico vseh atributnih 
c i

tr butni ali podatkovni tip. Shema tabele tore
o isi atribute bodisi podatke. 1( )ATR ATR

el c in s 1( )POD PODC S L−=  množico vseh podatkovnih celic.  
 
Primer she nji obliki: me tabele s slike 17 lahko zapišemo v nasled

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1,1 1,2 1,4 2,1 7,4atr atr atr pod pod⎣ ⎦
so celice v prvi vrsti atributne, ostale (telo tabele) pa so podatkovne. Množica atributnih 

, , , , , , , , , , ,c l c l c l c l c l⎡ ⎤= … … . Od tod je razvidno, da 

celic je

S

  torej 
4

1,
1

ATRC c= , množica podatkovnih pa 
7 4

i
i=
∪ ,

2 1
POD i j

i j

C c= . 
= =
∪ ∪

 
Definicija 19 (Struktura tabele). Strukturo tabele definira surjektivna preslikava 

: POD ATRC→ , kjer velja, da se vsaki podatkovni celici pripiše ustrezna atributna 
 Struktura tabele torej povezuje podatkovne celice s pripada

U C
celica. jočimi atributnimi 
celicami. Označimo s 1( )POD ATRC U C−′ =  množico vseh podatkovnih celic, ki pripadajo 
posame mi 

enuje o dimenzija tabele. 
znemu atributu. Takšno povezavo atributne celice s pripadajočimi podatkovni
mim

 
Primer strukture tabele ponazarja množica ( ){ }, 1,, , 2 7,1 4i j jU c c i j= ≤ ≤ ≤ ≤ . Od tod je 

razvidno, da se vsem podatkovnim celicam istega stolpca priredi atributna celica tega 
olpca. Velja tudi obratno, torej vsaki atributni celici se priredijo vse podatkovne celice 

 za 

st

istega stolpca, kar prikazuje formula ( )1, ,
2

POD j i j
i

C c c
=

′ =∪
7

1 4j≤ ≤ . V tabeli so torej 

štiri dimenzije.  
 
Definicija 20 (Odvisnost dimenzij). Odvisnost dimenzij v tabeli je definirana s 
preslikavo : PODV C L′ ′→ , kjer PODC′  predstavlja množico podatkovnih celic, ki 

pripadajo posameznemu atributu (dimenziji), množica { },L l l′ =  pa 
DOSTOP VREDNOSTpod pod

možne funkcionalne vloge podatkovnih celic, torej dostop ali vrednost. Odvisnost torej 
omogoča določanje neodvisnih in odvisnih dimenzij v tabeli.  
 
Primer odvisnosti dimenzij prikazuje preslikava V, od koder je razvidno, da so prve tri 
dimenzije neodvisne, dimenzija z atributno celico “Price” pa je odvisna od prvih treh 
dimenzij.  

7 7 7 7

,1 ,2 ,3 ,4
2 2 2 2

, , , , , , ,
DOSTOP DOSTOP DOSTOP VREDNOSTi pod i pod i pod i pod

i i i i

V c l c l c l c l
= = = =

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
∪ ∪ ∪ ∪  
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Tabele predstavljajo entitete in relacije med njimi. Natančneje, tabele izražajo relacijske 
sheme [45], ki jih lahko razumemo kot množico n-teric, kjer n označuje število dimenzij 
v relaciji. Relacijska shema je lahko prisotna v tabeli na veliko načinov, medtem ko so 
jene dimenzije razporejene po različnih vrsticah ali organizacija dimenzij v tabeli 

a struktura raztegne za velikost reda 
na in novo pridobljene celice (s prazno vsebino) služijo kot navidezne atributne celice. 

rimer seznama prikazuje slika 7. Če se seznam pretvori v tabelo, kjer so vejice 
ntaktična ločila, nastane tabela velikosti 5×3. V prvem stolpcu so oznake držav, v 
rugem njihovi nazivi in v tretjem mednarodne klicne številke. Ker v tabeli ni prisotnih 

atributnih celic, jo je potrebno razširiti, tako da se na vrh doda ena vrstica s praznimi 
celicami, vsaka izmed novih celic pa postane navidezna atributna celica. Določanje 
sheme in strukture ‘pridelane’ tabele ter odvisnost dimenzij sedaj ustreza primeru, 
prikazanim ob zgornjih definicijah. 
 
Slika 18 prikazuje tabelo, ki predstavlja temelj za opis metodologije v nadaljevanju 
disertacije; zapisana je v matrični strukturi in se sklada z objektom, predstavljenim na 
sliki 4(a). Tabela prikazuje izpitne rezultate študenta “John Doe” za predmet 
“CS.AI.131 Artificial Intelligence (Introduction & Algorithms)”, ki so razdeljeni na 
različna obdobja, naloge in izpite.  
 
Poleg vsebine je na sliki 18 predstavljena tudi osnovna tabelarična terminologija, ki je 
povzeta po [147]. Vsaka tabela je sestavljena iz vrstic in stolpcev; vsaka vrstica in 
stolpec imata svojo celico imenovano bodisi glava stolpca bodisi glava vrstice. 
Značilno za oba tipa takšnih celic je, da sta lahko poljubnega funkcionalnega tipa 
(atribut ali podatek); v primeru, da gre za celico funkcionalnega tipa podatek, tedaj je 
funkcionalna vloga celice dostop (

n
določata dostopnost in primerljivost podatkov [35],[68]. 
 
Definicija 21 (Seznam). Seznam je tekstovni zapis množice n-teric, kjer je mogoče 
odkriti sintaktična ločila, ki omogočajo preoblikovanje zapisa v matrično strukturo, in s 
tem pretvorbo seznama v tabelo.  
 
Seznam se po pretvorbi v tabelo od prave tabele loči v tem, da v njem praviloma ne 
nastopajo atributne celice. V tem primeru se matričn
e
Tako predelan seznam formalno ustreza tabeli.  
 
P
si
d

DOSTOPpodl ). Najmanjša enota tabele je celica, s 
povezovanjem sosednjih celic v večje enote dobimo blok celic oziroma krajše blok. 
Termin dimenzija je podan v definiciji 19, združuje pa atributno celico in pripadajoče 
podatkovne celice. Atributno celico imenujemo tudi glava dimenzije, podatkovne celice 
pa telo dimenzije. Vsebina atributne celice označuje oziroma semantično opisuje ostale 
celice znotraj dimenzije, značilnost teh celic pa je, da so pogosto (hierarhično) 
gnezdene, saj hierarhično gnezdenje vizualno nakazuje njihovo pomensko soodvisnost 
in razčlenitev. V takšnih primerih govorimo o gnezdenih glavah stolpca oziroma 
gnezdenih glavah vrstice. Na primer, na sliki 18 se celica “Term” razčleni na dva dela; 
prvi del tvori leto (npr. 2003), nanj pa se gnezdi sezona (npr. Spring). Za gnezdene 
celice veljajo enake lastnosti kot za negnezdene. Najbolj zanimiv del tabele predstavlja 
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telo, ker vsebuje podatke, ki jih iščejo uporabniki, nahaja pa se vedno v skrajnem 
desnem spodnjem kotu. 

tov, 

problemi:  

ele n relativni položaj celic; 

oznaka za nov odstavek); 

 označu belo, se
n ureditev spletne predstavitve [85],[151]. Raziskave so pokazale, 

Dimenzija

Glava dimenzije

Slika 18. Simbolen primer tabele s terminologijo, povzeto po [147]. 
 

2.5.1 Razvrstitev spletnih tabel 

V disertaciji velja omejitev na obdelavo spletnih tabel, vendar se lahko načeloma z 
azvitim pristopom obdelujejo tabele iz različnih domen in tipov vhodnih dokumen

Glava vrstice
Gnezdena glava vrstice

Telo

r
npr. iz tekstovnih, pdf ali excel datotek. Poleg tega velja omejitev na spletne tabele, ki 
vsebujejo večinoma tekstovne podatke, saj v takšni predstavitvi obstajajo zanimivi 

• oznake jezika HTML določajo mrežo tab  i

• oznake jezika HTML ne omogočajo določanja strukture tabele in prisotnih 
relacij;  

• znotraj tabele se uporabljajo oznake, ki niso del množice tabelaričnih oznak (npr. 

• oznaka, ki je ta  pogosto izkorišča v druge namene, na primer za 
boljši izgled i

CelicaCelicaBlokBlok

Glava telesa
Glava stolpca

Gnezdena glava stolpca

ExamsAssignments
Term

John DoeStudent

CS.AI.131 - Artificial Intelligence (Introduction & Algorithms)Course

61,3

75,88075756382Winter

70,87570687760Fall

2004

62,88055-8978Spring

67,3706082,550,579,5Winter

77,58560908085Fall

2003

FinalMidterm321
Final 

Grade

8575-100-Spring 61,3

75,88075756382Winter

70,87570687760Fall

2004

62,88055-8978Spring

67,3706082,550,579,5Winter

77,58560908085Fall

2003

FinalMidterm321
Final 

Grade

8575-100-Spring

ExamsAssignments
Term

John DoeStudent

CS.AI.131 - Artificial Intelligence (Introduction & Algorithms)Course
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da je le od 15% do 30% vseh tabel, ki so definirane znotraj ustrezne oznake, tudi 
pravih tabel [24],[150];

• v zelo redkih primer določajo oznake naziv tabele in področje za opombe.  

 
V praksi l stavljajo, spreminjajo, prirejajo in 

  

judje pogosto se popravljajo tabele ali dele 
bel po svojih nazorih, iz česar sledi, da obstaja neskončno mnogo različnih oblik tabel. 

hierarhično gnezdenje, spremenili glave, dodali opisni tek
nekaterih primerih lahko tabele vključujejo znotraj celic no

čina tipov ta ajeta v tabeli na sliki 18.  

 disertaciji so pokriti trije glavni tipi tabel, ki se najpogosteje pojavljajo na spletu:  

• dvodimen

. Podobna razvrstitev tabel po tipih je 

Slika 19. Enodimenzionalna (1D) tabela. 

 glave stolpca in vsaj eno vrstico celic telesa tabele s podatki. Vsak stolpec 
predstavlja eno dimenzijo, kjer je glava dimenzije atributna celica, telo dimenzije pa 
njeni primeri. Značilnost tega tipa je torej, da se atributne celice nahajajo le v eni 
razsežnosti. Če je vrstic z glava celicami več, tedaj prihaja do hierarhičnega gnezdenja 
celic. Seznami sodijo v ta tip tabele, saj se po definiciji preoblikujejo v to strukturo. 
Posebna lastnost seznamov je le, da so glave dimenzij navidezne. Primer tega tipa tabele 

5

23-3L

707259-15LM208

50520-7LM202

InCostays) 

ta
Na primer, tabelo s slike 18 bi lahko oblikovali na mnogo načinov, kjer bi spremenili 

st znotraj tabele, itd. V 
ve tabele, ali pa so tabele 

združbe večih tabel, kar ustvarja zelo zapletene indeksne strukture [68],[147]. Kljub 
temu pa je ve bel, preučenih v literaturi, z
 
V

• enodimenzionalne (1D) tabele,  

zionalne (2D) tabele in  

• zapletene tabele. 

 
Prva dva tipa tabel sta relativno preprostejša v primerjavi z zadnjim, zapletenim tipom 

 se posledično tudi pogosteje pojavljata na spletuin
bila predstavljena tudi v [146],[154]. 

surance

Trip 
Duration 
(in d

Trip 
Code

 
Enodimenzionalne (1D) tabele: ta tip tabel mora imeti vsaj eno vrstico celic 
imenovanih

220318046-60XM001

19227532-45LM223

12014951M311

9094916-23LM209
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prikazuje slika 19, kjer so podane informacije o stroških potovanj in zavarovanj. Tabela 
vsebuje štiri dimenzije, od katerih glavo vsake dimenzije sestavlja ena celica, telo 
dimenzije pa šest celic. 

Slika 20. Dvodimenzionalna (2D) tabela. 
 
Dvodimenzionalne (2D) tabele: ta tip tabel mora imeti vsaj eno vrstico celic 
imenovanih glave vrstic in vsaj en stolpec celic imenovanih glave stolpca, telo tabele s 
podatki pa je vpeto v desni spodnj

F2-Baggage Claim:

i kot. Značilnost tega tipa je torej, da se atributne 
elice nahajajo v dveh razsežnostih. Če je vrstic ali stolpcev s celicami tipa glava več, 

18A29Gate/Terminal:

HI (HNL)TX (DFW) 

Arrival Departure 

Honolulu, 
Dallas/Ft 
Worth, 

City:

Mar 16 -
Not Available 

Mar 16 -
Not Available

Actual:

Mar 16 -
4:20pm 

Mar 16 -
11:45am 

Scheduled: 

18A29Gate/Terminal:

HI (HNL)TX (DFW) 

Arrival Departure 

Mar 16 -
Not Available 

Mar 16 -
Not Available

Actual:

Mar 16 -
4:20pm 

Mar 16 -
11:45am 

Scheduled: 

F2-Baggage Claim:

Honolulu, 
Dallas/Ft 
Worth, 

City:

c
pride do hierarhičnega gnezdenja celic. Prepoznavanja tega tipa tabel je večinoma 
izredno zapleteno, saj avtomatsko prirejanje atributnega tipa celicam v najbolj levem 
stolpcu zahteva veliko a priori znanja. Takšna naloga je velikokrat zelo težka že za 
človeka, kaj šele za računalnik. Primer tega tipa tabele prikazuje slika 20, kjer so 
podane informacije o določenem poletu. 
 
Zapletene tabele: ta tip tabel zajema vse mogoče oblike tabel, ki niso pokrite z 
zgornjima tipoma tabel. Znotraj zapletenega tipa tabel so tri podskupine:  

• tabele z ločilnimi podatkovnimi celicami: tabela vsebuje posebne ločilne 
podatkovne celice, ki se nahajajo med podatkovnimi in/ali atributnimi celicami, s 
čimer razbijajo tabelo na manjše razdelke. Ti razdelki onemogočajo neposredno 
povezavo atributnih in podatkovnih celic. Pomembno pri tej podskupini je, da 
imajo vsi razdelki vsebinsko enake atributne celice. Primer prikazuje slika 21, 
kjer sta prikazan isti tabeli, a v različnih oblikah. Vsebina tabel govori o različnih 
bančnih obrestnih merah. Pri obeh tabelah so ločilne podatkovne celice označene 
s poševnim tekstom, atributne pa odebeljeno.  

• tabele z razširjenimi celicami: tabela vsebuje logične celice, ki se fizično 
raztezajo preko več celic. Pojavita se dve možnosti: (a) podatkovne celice se 
raztegujejo čez več vrstic v enem stolpcu, ali (b) atributne celice se raztegujejo 
preko več stolpcev. Primer je predstavljen na sliki 18, kjer tabela vključuje obe 
možnosti. Na primer, možnost (a) predstavlja podatkovna celica “2003”, ki se 
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razprostira preko treh vrstic, možnost (b) pa atributna celice “Term”, ki sega 
preko dveh stolpcev. 

• kombinacija tabel: v to podskupino sodijo tabele, ki so sestavljene iz vrste 
manjših, preprostejših tabel, torej tabel, ki posamezno pripadajo drugim tipom ali 
podskupinam. Primer predstavlja tabela na sliki 18, saj je sestavljena iz dveh 
strukturno neodvisnih tabel. Natančneje, prvi dve vrstici obsegata prvo 
(enodimenzionalno) tabelo, medtem ko preostanek tvori drugo (zapleteno tabelo 
z razširjenimi celicami) tabelo. Odkrivanje, razločevanje in razdeljevanje 
zapletenih tabel v manjše enote je običajno zelo zapletena naloga, včasih celo 
neizvedljiva za računalnike.  

le, predstavljene na sliki 18, predstavlja temelj za opis metodologije v 
dis a skupino s 
ko in
 

2.

Jezikos
pragma

2

551 Year

4,74,79 Months

6 Month

4,354,353 Months

Fixed Deposit 

5,15,13 Years

5,15,12 Years

5,055,051 Year

Regular Fixed Deposit 

FloatRegularRate (%)

Slika 21. Zapleteni tabeli z ločilnimi podatkovnimi celicami. 
 
Primer tabe

5,055,053 years

ert ciji, se uvršča med zapletene tabele, še bolj natančno pa v pod
mb acijo tabel, kjer posamezne tabele sodijo v podskupino z razširjenimi celicami.  

5.2  Tabelarični modeli 

lovni modeli pri opisovanju naravnega jezika temeljijo na sintaksi, semantiki in 
tiki. Prav tako kot pri jezikoslovnih modelih tudi pri obravnavi tabel obstajajo 
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modeli
tabelar

 tabel 
iz opisov logičnih struktur predstavljen Wangov model [147]. Model je relativno 

re tabel. 
Ti modeli so v splošnem precej bolj zapleteni kot modeli za gradnjo tabel, 

jih 
 zelo malo eksplicitno opisanih modelov za 
 modelov je najbolj popoln Hurstov kognitivni 

ju tudi podrobneje predstavljen. 

 
urstov model [45],[81] omogoča analizo tabel iz naslednjih vidikov:  

osu na relativne medceličnih položaje, 

• strukturni: zajem logijo) kot kazalnik 
navigacijskih razm

• funkcionalni islu orientacije tabele 
ozirom

• semantični: zajem ri tolmačenju vsebin 
celic, pom

 
Razvit pristop temelji n i prilagoditvami. Prvič, 
grafični vidik  grafičnih dokumentov. 
Pri fizičnem vidiku ej za vsako celico 
določiti njen zgornji-levi in  Ker tu velja omejitev 
le na spletne dokumen o in je zato določitev 

zičnega modela tabele relativno preprosta naloga.  

, ki le-te opisujejo na podoben način. V literaturi obstajata dva glavna tipa 
ičnih modelov [157]:  

a) modeli za gradnjo tabel: v literaturi je kot najpopolnejši model za gradnjo

preprost in razdeli strukturo tabele na tri dele: (a) abstraktna shema relacij, (b) 
topologija, ki podaja postavitev in razvrščanje dimenzij, in (c) oblikovni 
elementi, na primer pisava ali oblika in velikost znakov. Preprostost modela se 
kaže tudi pri omejitvah, ki jih upošteva pri gradnji, kot je na primer 
onemogočanje gnezdenja tabel oziroma hierarhičnega gnezdenja atributov. 

b) modeli za analizo tabel: ti modeli morajo podpirati naslednji dve glavni nalogi: 
(a) razpoznavanje tabel in (b) rekonstrukcijo (fizične in logične) struktu

predvsem zato, ker morajo upoštevati vse strukture, definirane pri zgorn
modelih. V literaturi najdemo
obdelavo tabel [157]. Izmed teh
model [45],[81], ki je v nadaljevan

H

• grafični: zajema slikovni opis tabel na nivoju pik, črt in drugih prostorskih 
elementov, 

• fizični: zajema opis tabel v odn

a organizacijo celic oziroma dimenzij (topo
erij, 

: zajema namen področij (regij) tabele v sm
a dostopa do podatkov, 

a pomen vsebine celic v tabeli, relacije p
en strukture tabele in pomen orientacije tabele.  

a predstavljenemu modelu z določenim
 ni upoštevan, saj se ne ukvarjamo z razumevanjem

 je potrebno določiti relativne pozicije celic, tor
spodnji-desni kot v tabelarični mreži.

te, je struktura tabele podana eksplicitn
fi
 
S strukturnega vidika tabele je potrebno izvedeti, kakšno predstavitev omogoča 
struktura in kakšne relacije med celicami oziroma dimenzijami označuje struktura. Za 
določanje strukturne dimenzije tabele se je potrebno osredotočiti na dve nalogi: 

• odkrivanje (bralne) orientacije tabele, na primer navpične (gor-dol) ali vodoravne 
(levo-desno) in 
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• odkrivanje dimenzij tabele oziroma povezovanje celic v skupne regije. 

 
Pri funkcionalnem vidiku Hurst [81],[82] loči med dvema funkcionalnima vlogama: 
dostop in vrednost, ki sta predstavljeni v definiciji 20. Celice z vlogo vrednost so tiste, 
za katere se zanim
informacijsko vrednost, m  pot ali kazalo pri 
iskanju zanimi ma strategijama 
iskanja celic: (a) ezno celico in (b) 
globalno iskanje  kombiniranjem 

a lokalno strategijo iskanja, kar 

• 

• 
 
V razvitem  iskanjem, vendar kot 
izhod metoda vrne za  prisotno v tabeli. To 
omeni, da pristop posredno zajema globalno strategijo iskanja.  

Pri
[81],[8
semant
dopoln
namreč
zahtev
tabele,
 

ajo uporabniki pri branju tabele, in ki pravzaprav nosijo 
edtem ko celice z vlogo dostop služijo kot

vih podatkovnih celic. Hurst razlikuje tudi med dve
lokalno iskanje, kjer je cilj najti pot za vsako posam

, kjer je cilj iskanje relacijskih informacij z učinkovitim
lokalnih strategij iskanja. Funkcionalni vidik zajem
zahteva izvajanje naslednjih dveh nalog: 

odkrivanje vseh podatkovnih celic (telo) tabele in 

odkrivanje vseh dostopnih celic za doseg določene podatkovne celice. 

 pristopu se ne ukvarjamo neposredno z globalnim
pis, ki predstavlja tudi relacijsko shemo,

p
 
Pomensko tolmačenje tabel je, kot to predlaga Hurst, sestavljeno iz več nivojev, od 
katerih vsak sistematično in konceptualno doprinaša k semantičnemu pogledu na tabelo:  

• pomen relacij, kjer je modeliranje oprto na standardni relacijski podatkovni 
model,  

• analiza vsebine celic, ki skupaj s funkcionalnimi vlogami vpliva na analizo in 
tolmačenje ostalih celic,  

• medcelične relacije in  

• pomen organizacije tabele. 

 
 semantičnem vidiku je bila izbrana nekoliko drugačna paradigma kot Hurstova 

2]. Hurst se namreč opira na standardni relacijski podatkovni model [30], tu pa se 
ika tabel zapiše v obliki okvirov in ontologij v jeziku F-Logic, saj jezik 
juje intuitivnost modeliranja z izrazno močjo sklepanja. Z jezikom F-Logic je 
 omogočen zapis semantike tabele na modelno-teoretičen način, saj okviri, kot to 

a Hurst, eksplicitno izražajo: (a) pomen vsebine celic, (b) funkcionalni vidik 
 in (c) pomen tabele glede na njeno strukturo. 



 

3. In

Multi-agen tizacije 
avljen 

a)  

b) 

iltriranja 

c) lja 
acije 

Kratek metodologije 
pa v p

. 
ako predstavljeni modeli znanja so primerni za uporabo v raznolikih realnih 

aplikacijah, kot je to podrobneje predstavljeno v razdelku 5.3, na primer za neposredno 
močjo mehanizma sklepanja, ali kot vir znanja pri 
 značilnost takšnih modelov je, da predstavljajo 

prehod med različnimi informacijskimi viri na eni in končnimi uporabniki oziroma 

 

teligentni večagentni sistem OntoGeMS 

3.1 Shema sistema OntoGeMS 

V tem poglavju je predstavljen večagentni sistem OntoGeMS (Ontology Generating 
t System), ki je bil prototipno razvit z namenom popolne avtoma

gradnje ontologij. Slika 22 prikazuje arhitekturo večagentnega sistema, ki je sest
iz treh glavnih agentov: 

agent WebWorm za usmerjeno spletno preiskovanje; upoštevajoč skrbnikove
vsebinske zahteve, omejitve in pogoje, avtomatsko sestavi zbirko spletnih 
dokumentov, ki služi kot vhod v naslednjega agenta. Podrobnejši opis agenta in 
načina sestavljanja zbirke dokumentov je podan v razdelku 3.2.1; 

agent FiTS (Filter Tabular Structures) iz vhodne zbirke dokumentov sestavi novo 
zbirko, ki lahko vključuje le prave tabelarične strukture, in služi kot vhod v 
zadnjega, najpomembnejšega agenta. Podrobnejši opis agenta in načina f
dokumentov je podan v razdelku 3.2.2; 

agent TARTAR (Transforming ARbitrary TAbles into fRames): predstav
osrednji del doktorske disertacije in opravlja nalogo avtomatske transform
in konceptualizacije vhodnih tabelaričnih struktur v okvire oziroma ontologije. 

 opis agenta je podan v razdelku 3.3, podroben opis zajete 
oglavju 4. 

 
Izhod agenta TARTAR predstavljajo okviri in ontologije, ki skupaj s formaliziranimi 
tabelaričnimi informacijami zajemajo bazo znanja, zapisano s formalizmom F-Logic
T

poizvedovanje po vsebini tabel s po
avtomatski gradnji ovojnic. Glavna

agentnimi aplikacijami na drugi strani [64],[93],[104]. 
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Slika 22. Arhitektura večagentnega sistema OntoGeMS. 
 

 nadaljevanju doktorske disertacije bo termin agent pogosto zamV enjan s sorodnimi 
termini, kot so sistem, aplikacija, pristop, ali celo metoda.  
 

WebWorm

krbniks

zbirka
okvirov
(F-Logic)

internetinternet

TARTAR

zbirka
ontologij
(F-Logic)

zbirka
pravih

tabelaričnih
struktur
(HTML)

zbirka
dokumentov

(HTML)

FiTS



3. Inteligentni večagentni sistem OntoGeMS 41 

3.2 

ih domen leži je pokazati načelno domensko 
ne i  je bil agentu podan seznam 
na n

• turistična domena: 

• geopolitična domena: 

rld Info: http://dlbeck.com/ 

 
Ag t n shrani dostopne dokumente. Na ta način sta nastali dve 
obsežni dom
 

, saj se oznaka, ki v jeziku HTML 
označevanje mejnike tabel, v vsaj 70% izkorišča za boljši izgled in ureditev 
spletnih predstavitev [24],[85],[150],[151]; 

b) avtomatsko preoblikuje sezname v tabelarične zapise: seznam načeloma 
predstavlja enakovreden zapis tabeli, le da je zapisan v preprostejši, tekstovni 
obliki, kjer so primeri med seboj ločeni z ločili. Pomembna razlika med tabelo in 
seznamom je tudi v tem, da so v seznamu relacije med primeri zakrite, ker 

Sestavljanje zbirke dokumentov 

3.2.1 Sestavljanje domenskih zbirk dokumentov 

Za potrebe doktorske disertacije je bil razvit agent WebWorm, ki je zmožen 
avtomatskega preiskovanja spleta in zbiranja/shranjevanja ‘zanimivih’ spletnih 
dokumentov. Agent WebWorm je implementiran v programskem jeziku java in skupno 
obsega preko 12.000 vrstic. Pri naši nalogi je agent avtomatsko prebrodil spodaj podane 
spletne vire in sestavil dve zbirki spletnih dokumentov, od katerih vsaka pripada različni 
domeni. Razlog za izbiro dveh neodvisn

odv snost gradnje ontologij. Za vsako izmed domen
sled jih enoličnih krajevnikov vira URL:  

o Lonely Planet: http://lonelyplanet.com 

o Discover Germany: http://www.all-in-all.de/english/ 

o World Factbook: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook 

o World Atlas: http://www.worldatlas.com/geoquiz/thelist.htm 

o Wo

o Can China Feed Itself? www.iiasa.ac.at/Research/LUC/ChinaFood/ 

en obišče vse podane vire i
enski zbirki, ki služita kot vhod agenta FiTS.  

3.2.2 Sestavljanje zbirke pravih tabelaričnih struktur 

Agent FiTS pri sestavljanju zbirke dokumentov s pravimi tabelaričnimi strukturami, kot 
to predstavlja algoritem na sliki 23, opravi naslednji dve nalogi: 

a) avtomatsko odkriva prave tabelarične strukture po dokumentih: razvrščanje tabel 
med prave in kvazitabele je zapletena naloga
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atributne oznake primerov praviloma niso podane. Posebne oznake jezika HTML 
in odkrivanje skupnih sintaktičnih ločil med elementi seznama omogočajo 
pretvorbo poljubnega seznama v tabelo. 

 
Predpostavljamo, da so vhodni HTML dokumenti predstavljeni v okviru objektnega 
dokumentnega modela DOM8 [4]. Model DOM predstavlja urejeno drevo, kjer vsako 
vozlišče ustreza bodisi elementu jezika ali tekstovnemu nizu. Vozlišče, ki ustreza 

elementi 
<table>, <h1>, 

itd.) in argumentov (npr. href, src, itd.). Tekstovno vozlišče vsebuje le tekstovni niz in 
nima otrok. 

el, ki vsebujejo večinoma tekstovne 
podatke, saj v takšni predstavitvi obstaja nekaj zanimivih problemov in izzivov. Oznake 
jezika HTML določajo mrežo tabele in relativni položaj celic, redkeje celo njen naziv 

umentih nahajajo znotraj oznake <table>, kar dopušča njihovo 
relativno preprosto odkrivanje.
tab
algorit
npr. od
uporab tic, stolpcev in 
do a
obraze
na teh
avtoma tabele, ki je bila dosežena pri obdelavi 
vh e
Re t
posred
 
Postop
ponaza  do 15. Seznami so v spletnih dokumentih definirani z dvema 

poma oznak: 

                                              

elementu, vključuje urejen seznam (med nič in mnogo) otrok, ki so lahko ali 
ali tekstovni nizi, in vsebuje tekstovni opis pripadajoče oznake (npr. 

 
V disertaciji velja omejitev na obdelavo spletnih tab

ali področje opomb, vendar ne določajo strukture tabele ali identificirajo vsebovanih 
relacij.  
 
Tabele se v spletnih dok

 Pri avtomatskem odkrivanju oziroma filtriranju pravih 
el, ki ga na sliki 23 postopkovno ponazarjajo vrstice od 4 do 8, je uporabljen 

em, ki so ga razvili Wang in drugi [150], in temelji na metodah strojnega učenja, 
ločitvenih dreves in metod podpornih vektorjev. Pri učenju modelov je bila 

ljena vrsta cenilk, kot so strukturno-oblikovne cenilke (število vrs
lžin  celic), vsebinske cenilke, za katere so definirali vsebinske tipe, kot so slika, 

c, povezava, število, alfa-numerični in prazni tip, in besedne cenilke, ki temeljijo 
nikah razvitih na področju pridobivanja informacij [13],[89],[114]. Natančnost 
tskega razvrščanja med prave in kvazi

odn  zbirke dokumentov, je slabih 94%, kar se sklada z rezultati, podanimi v [150]. 
zul at avtomatskega razvrščanja je sprejemljiv in zadovoljiv, saj človeško 

ovanje tako skoraj ni potrebno.  

ek avtomatskega preoblikovanje seznamov v tabele na sliki 23 postopkovno 
rjajo vrstice od 9

ti

• oznaka <ul> zajema neurejen, oznaka <ol> pa urejen seznam, kjer je vsak 
element znotraj seznama označen z oznako <li>, 

• oznaka <dl> zajema seznam definicij, kjer je vsaka definicija sestavljena iz 
njenega izraza, podanega z oznako <dt> in opisa izraza znotraj oznake <dd>. 

   
bjektni dokumentni model (angl. Document Object Model, standardna oznaka DOM) 8 O
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Slika 23. Algoritem za izdelavo zbirke, ki vključuje le prave tabelarične strukture. 

Algoritem za preoblikovanje seznamov je tu predstavljen podrobneje, vključuje pa
nekatere pristope, ki so podrobneje opisani šele v naslednjem poglavju. Slika 24 
prikazuje preprost primer neurejenega seznama s tremi elementi, na katerem bo temeljil 
opis algoritma.  

 
 

 

Slika 24. Preprost primer neurejenega seznama s tremi elementi. 
 

    algoritem IZDELAVAZBIRKEPRAVIHTABELARIČNIHSTRUKTUR (zbirka Z) 
  1  Z’ ← {} 
  2  for all p ∈  Z do begin 
  3    while ((vozlišče ∈  p) ≠ null) do begin 
  4      if (vozlišče = <table>) then begin 
  5        tip ← ALGORITEMWANG (vozlišče) 
  6        if (tip = true) then  
  7          Z’ ← Z’ + vozlišče 
  8       end 
  9      else if (vozlišče ∈  {<ul>, <ol>, <dl>}) then begin 
10        naslov ← prvo predhodno tekstovno vozlišče 
11         it  ← za vse elemente seznama (vozlišča <li> oz. <dd>) določi 

vektor podatkovnih tipov (glej razdelek 4.1.2.1) 
12         v ← iz vektorjev podatkovnih tipov  it  zgradi skupen vsebinski 

vzorec v, kjer prednostno vlogo igrajo sintaktična ločila in 
sestavljeni tipi (glej razdelek 4.1.2.4.2) 

13         tabela ← preoblikuj seznam v tabelo glede na vzorec v 
14         Z’ ← Z’ + tabela 
15       end 
16     end 
17   end 
18  return Z’  

    Organizing Committee 

ribor, co‐chair 
      • Aleksander Pivk, MSc, Jozef Stefan Institute 

      • Matjaž Gams, PhD, Jozef Stefan Institute, co‐chair 
      • Vladislav Rajkovič, PhD, University of Ma
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Ko se v dokumentu odkrije vozlišče, ki označuje seznam, 
najpre  izloči naziv seznama, to je prvo predhodno tekst

kot na primer na sliki 24, se 
j ovno vozlišče, pri zgornjem 

primeru torej “Organizing Committee”. V nadaljevanju se vsem členom elementov 
liki 29. Na primer, 
 tipov t1 = {‘lastno 

ime’, ‘ločilo’, ‘mešane črke’, ‘ločilo’, ‘lastno ime’, ‘ločilo’, ‘male črke’}, podobno se 

eli element na dva dela. V prvem primeru 
je pres rosta, saj vsi deli elementov, določeni s skupnim vzorcev, 
postanejo podatkovne celice. Če so na voljo le podatkovne celice, je potrebno pri 
preslikav  t navidezne atributne celice. V 
drugem prim  operiramo 
nad sezn o azarja izraz 
de c ibutno celico, drugi del pa njegov opis in se preslika v 
podatkov  a 
ustrezno es jo 
obdelavo k imer 
preobliko n
 

O

seznama določijo podatkovni tipi glede na hierarhijo, podano na s
prvemu elementu seznama se priredi naslednji vektor podatkovnih

tipi priredijo tudi ostalima elementoma. Vektorji podatkovnih tipov se uporabijo pri 
gradnji skupnega, posplošenega vsebinskega vzorca, kot je to opisano v razdelku 
4.1.2.4.2, kjer je cilj določiti skupna ločila, ki v elementih označujejo mejnike med 
primeri. Posplošen vzorec, zgrajen s pomočjo algoritma DataPro, je naslednji: v = 
{‘lastno ime’, ‘vejica’, ‘mešane črke’, ‘vejica’, ‘lastno ime’, ‘vejica’, ‘male-črke’}. V 
tem primeru pri gradnji posplošenega vzorca posebno vlogo igrata ločili vejica in 
dvopičje, saj vejica načeloma predstavlja pravi mejnik med različnimi primeri, npr. v 
primeru na sliki 24, medtem ko dvopičje razd

likava v tabelo prep

i v abelo na vrhu dodati še vrstico, ki predstavlja 
eru, bodisi ko podpičje določa razbitje na dva dela, bodisi ko

am m definicij, se ravna pri preslikavi enako, in sicer prvi del pon
fini ije in se preslika v atr

no celico. Na ta način se prevede poljuben seznam v tabelarično obliko, n
m to se vpiše tudi naziv tabele, le-ta pa se doda v zbirko za nadaljn
, ot to prikazuje algoritem na sliki 23. Slika 25 prikazuje pr
va ja neurejenega seznama s slike 24. 

rganizing Committee      
Matjaž Gams  PhD Jozef Stefan Institute  Co‐chair 

Vladislav Rajkovič  PhD University of Maribor Co‐chair 
Aleksander Pivk  MSc Jozef Stefan Institute   

Slika 25. Primer tabele, preoblikovane iz neurejenega seznama s slike 24. 

 v turistično 
domeno spada 369 (369/714 = 51,68%), v geopolitično pa 345 (345/714 = 48,32%). Ta 

3.3 

Os
TA s
15.000
postop
in ontologije, kot to prikazuje

 
Z opisanim pristopom je bila sestavljena zbirka 714 tabel, od katerih jih

zbirka služi kot vhod agentu TARTAR, ki je zadolžen za avtomatsko gradnjo ontologij. 

Avtomatska gradnja ontologij  

rednji del doktorske disertacije predstavlja agent TARTAR (Transforming ARbitrary 
ble  into fRames), ki je implementiran v programskemu jeziku java in obsega preko 

 vrstic. Agent na vhodni strani sprejme zbirko pravih tabelaričnih struktur, ki jih 
oma skozi korake metodologije transformira in konceptualizira v izhodne okvire 

 slika 22. Zgrajene ontologije in okviri skupaj s primeri iz 
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tabel n
podrob
 

isani so v spletnem jeziku HTML, in 

bele ni prisotnih domenskih operacij, pristop pa je, glede na modularno 
zasnovo, prilagodljiv in razširljiv, in načeloma deluje na poljubnih vhodnih, npr. 

meni, da integracija med posameznimi agenti ni popolnoma 

eba 
sistemu dodati še druge, primerne vire (formaliziranega) znanja; 

• avtomatsko razvrščanje tabel: pri (avtomatskem) razvrščanju tabel med prave in 
kvazitabele (namenjene zgolj predstavitvenim namenom) je občasno potrebno 

vsem iz dveh 

aknadno tvorijo še bazo znanja. Metodologija pristopa agenta TARTAR je 
no predstavljena v poglavju 4. 

3.4 Predpostavke in omejitve večagentnega pristopa 

Pri razvoju večagentnega sistema so predvidene naslednje predpostavke:  

• učna zbirka: pri oblikovanju učne zbirke se omejimo na dokumente s svetovnega 
spleta, ki izpolnjujejo dva pogoja: (a) zap
(b) vključujejo tabelarične strukture. Razlog omejitvi je preprost dostop do 
velike množice potencialnih zanimivih virov. 

• domenska neodvisnost: v splošnem je pristop za obdelavo tabel neodvisen od 
domene in od tipa vhodnih dokumentov. V celotnem postopku formalizacije 
ta

tekstovnih, pdf ali excel dokumentih. Pristop je testiran na spletnih dokumentih 
dveh domen, turistične in geopolitične. 

• avtomatsko razvrščanje tabel: avtomatsko razvrščanje tabel med prave in 
kvazitabele je zapletena naloga, saj je potrebno upoštevati, da se oznaka, ki se v 
jeziku HTML uporablja za označevanje tabel, pogosto izkorišča v druge namene, 
na primer za boljši izgled in ureditev spletne predstavitve [85],[151]. Raziskave 
so pokazale, da je le od 15% do 30% vseh tabel, ki so definirane znotraj ustrezne 
oznake, tudi pravih tabel [24],[150]. 

• uporaba splošne ontologije: pri določanju semantičnih oznak in kategorij 
zaključenih področij tabele je pristop oprt na splošno leksikalno ontologijo 
WordNet in spletno storitev GoogleSets. 

 
Delovanje agentnega sistema poleg predpostavk določajo še naslednje omejitve:  

• raziskovalni večagentni sistem: nastali prototipni sistem je raziskovalnega tipa, 
kar po
avtomatizirana in je za celotno delovanje potrebno ročno zaganjanje delov 
sistema; 

• uporaba splošne ontologije: uporaba splošne leksikalne ontologije WordNet in 
spletne storitve GoogleSets najverjetneje ne bo zadoščala za uporabo v poljubnih 
specializiranih domenah, zato bo za obdelavo tabel iz takšnih domen tr

ročno poseganje strokovnjaka. Delovanje sistema je omejeno pred
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razlogov: (a) to ni temeljna naloga disertacije, in (b) popolna avtomatizacija 
razvrščanja je nemogoča, saj tudi najsodobnejši raziskovalni sistemi ne dosegajo 

 rezultatov. 

činov predstavljanja informacij v 
ov tabel precej. Tedaj se pojavljajo 

 tabel mora sistem poznati? Ali mora 
iji so zajete enodimenzionalne, 

apletenih tabel, s čimer je pokritih velika večina 

z : s odkrivanja semantičnih kategorij je v razvitem pristopu primeren za 
e potrebne določene 
tih jezikov; 

t so 
naslov, podatk , ki podajajo 

e 

 
Na osnovi zadanih mejitev je bila razvita 
m anju. 
 
 
 

optimalnih

• obvladovanje različnih tipov tabel: različnih na
obliki tabel je veliko, torej je tudi samih tip
naslednja vprašanja: “Koliko različnih tipov
poznati tudi variante tipov?”. V disertac
dvodimenzionalne in vsi tipe z
možnih zapisov. 

• je ik proce
angleški jezik, za uporabo v drugih jezikih pa bi bil
prilagoditve, kjer bi morali upoštevati ustrezne lastnosti zaje

• neupoštevanje sobesedila tabel: tabele so pogosto obkrožene z besedilom, ko
ovni viri, opombe, pojasnila, navedbe v tekstu, itd.

mdodatne informacije o njihovi vsebini. Teh infor acij se v razvitem pristopu n
upošteva in izkorišča. 

ciljev in izpostavljenih predpostavk ter o
etodologija za avtomatsko gradnjo ontologij, ki je predstavljena v nadaljev



 

4. Metodologija za avtomatsko gradnjo ontologij  

Metodologija preoblikovanja in konceptualizacije tabelaričnih struktur temelji na 
formalnemu kognitivnemu tabelaričnemu modelu [81],[82], predstavljenem v poglavju 
2.5.2. Model je razvit za rekonstrukcijo tabel, analiza tabel pa je mogoča iz petih 
vidikov, od katerih bodo tu zajeti le štirje, saj se s prvo, grafično, ne bomo ukvarjali.  

Slika etode, ki na sliki 4 ustrezajo pretvorbi iz (a) v (b). 
 
Slika 26 pr , ki st  g kjer se 
vsak izmed sam odela in tako skrbi 
za njegovo taci ste u prič uje tabelo, 
zapisan ak in 
oravna v pravilno mrežo. Izhod iz prvega metodološkega koraka vrne zapis, ki je 

 
ne doseže končnega, semantičnega nivoja transformacije. Na izhodu sistem vrne dve 
strukturi, okvir in ontologijo, obe zapisani v formalizmu F-Logic. Takšen zapis 

nalni vidik tabele, primerljiv z 
n pomen.  

 

26. Metodološki gradniki m

ik ijo
 njih tesno prilega po

azuje metodolog  je se avljena iz štirih glavnih radnikov, 
eznemu vidiku tabelaričnega m

ustrezno implemen jo. Si m TARTAR na vhod ak
o v označevalnem jeziku HTML. Sistem tabelo očisti sintaktičnih nap

p
neodvisen od tipa vhodnega dokumenta. Prednost takšnega pristopa je v modularni 
zasnovi, zato je razširitev za druge tipe vhodnih dokumentov preprosta. V sledečih 
korakih se glede na metodologijo izvedejo ustrezni postopki preoblikovanja, dokler se

eksplicitno izraža: (a) pomen vsebine celic, (b) funkcio
relacijsko shemo, in (c) glede na strukturo tabele tudi nje

 

1 Čiščenje in poravnava

2 Odkrivanje strukture

3 Gradnja FTM

4 Semantično oplemenitenje FTM

Fizični

Strukturni

Funkcijski

Semantični

HTML

F-Logic

okvir

metodološki korakivhod

tabela

tabelarični model izhod
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Slika 27. Diagram poteka metodologije.

HTML TABELA 
(slika 18) 

4.1.1 Sintaktično čiščenje in poravnava 

MATRIKA 
(slika 28)

4.1.2 Odkrivanje strukture 
 

4.1.2.2 Začetna nastavitev funkcionalnih tipov in verjetnosti 
4.1.2.3 Odkrivanje logične orientacije tabele 
4.1.2.4 Odkrivanje in poenotenje regij 

4.1.2.4.1 Začetna nastavitev logičnih enot in regij 
4.1.2.4.2 Izdelava vsebinskih vzorcev za regije 
4.1.2.4.3 Razvrstitev logičnih enot tabele 
4.1.2.4.4 Izbor najboljše nepretrgane regije 
4.1.2.4.5 Izravnava sosednjih regij 
4.1.2.4.6 Določanje tipa strukture logične enote 
4.1.2.4.7 Določitev končnega tipa tabele

STRUKTURIRANA MATRIKA 
(slika 37)

4.1.3 Gradnja funkcionalnega tabelaričnega modela (FTM) 

DREVO FTM 
(slika 45)

4.1.4 Odkrivanje semantičnih kategorij in oplemenitenje FTM 

OKVIR (F-Logic)  
(slika 47) 

ONTOLOGIJA (F-Logic)  
(sliki 48 in 49) 

4  .1.5 Preslikava FMT v formalizem F-Logic 4.1.6 Gradnja ontologije iz FTM 
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Metod
poteka
metodologije podani v zaobljenih pravokotnikih, kjer vsak element zajema glavni 
me
ele n
elemen
kot vh
elemen
 
V nadaljevanju je podrobneje predstavljen opis vsakega metodološkega koraka. 

4.1 

4.1.1

ilj tega metodološkega koraka je iz vhodnega HTML dokumenta izločiti tabele in jih 

ološki koraki so podrobneje predstavljeni na sliki 27, tokrat v obliki diagrama 
, ki podrobno odraža algoritem metodologije. Na sliki so posamezni koraki 

todološki korak in pripadajoče podkorake. Številska oznaka pri vsakemu zapisa v 
me tu označuje poglavje, kjer je podan njegov podroben opis. Poleg zaobljenih 

tov so na sliki podani še pravokotniki, ki predstavljajo strukturo zapisa, ki služi 
od v naslednji oziroma izhod iz prejšnjega koraka. Poleg strukture zapisa ti 
ti vključujejo še oznako slike, kjer je sama struktura tudi grafično podana.  

Metodološki koraki 

 Sintaktično čiščenje in poravnava 

C
pretvoriti v matrične strukture m nM × . Pri tem je potrebno opraviti naslednji dve nalogi: 
(a) čiščenje sintaktične strukture dokumenta in (b) poravnava izločenih tabel.  
 
P
d

redpostavlja se, da je vhodni HTML dokument predstavljen v okviru objektnega 
okumentnega modela DOM9 [4]. Obdelava DOM drevesa ni preprosta in v celoti ne 

ustreza algoritmu, ki ga priporoča konzorcij W3C [2]. Spletni dokumenti so namreč zelo 
pogosto šumni, saj je njihova sintaktična struktura nepravilna oziroma nepopolna. V 
postopku sintaktičnega čiščenja je cilj odpraviti oziroma dodelati dokument in ga tako 
predelati v sintaktično pravilnega. V ta namen je uporabljeno prosto dostopno orodje 
CyberNeko HTML Parser [5], ki opravi zahtevano nalogo in kot rezultat vrne očiščeno 
in sintaktično pravilno DOM drevo. 
 
V sintaktično pravilnem DOM drevesu je potrebno nato izločiti vozlišča z oznako 
<table>, ki označujejo tabele, poleg tega pa je potrebno nad vsako tabelo preveriti še 
pravilnost pravokotne oblike njene mreže. Vsako vozlišče, ki označuje celico (oznaki 
<td> in <th>) v tabelaričnemu poddrevesu, dobi ustrezno mesto v matriki, posebno pa 
so obravnavane celice, ki se razprostirajo preko več vrstic/stolpcev. Elementi (oznake 
<td>, <td> in <tr>) takšnih celic namreč vsebujejo argument rowspan in/ali colspan, ki 
označuje število vrstic/stolpcev, prek katerih se celica razprostira, njihova vsebina pa je 
v matriki podvojena tako, da odraža stanje argumenta.  
 
Proces poravnave nad tabelo je potreben takrat, ko se v elementu celice pojavi 
argument, ki nakazuje, da se celica razprostira preko več vrstic/stolpcev, kot jih v tabeli 

                                                 
9 Objektni dokumentni model (angl. Document Object Model, standardna oznaka DOM) 
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sploh obstaja. V takšnem primeru se argumenti po elementih celic prilagodijo tako, da 
je mreža tabele pravilne pravokotne oblike.  

Slika 28. Očiščena in poravnana tabela s slike 18, predstavljena v matrični obliki. 
 

č

62,88055-8978Spring2003

67,3706082,550,579,5Winter2003

Final GradeExamsExamsAssignmentsAssignmentsAssignmentsTermTerm

John DoeJohn DoeJohn DoeJohn DoeJohn DoeJohn DoeStudentStudent

CS.AI.131 -CS.AI.131 -CS.AI.131 -CS.AI.131 -CS.AI.131 -CS.AI.131 -CourseCourse

61,38575-100-Spring2004

75,88075756382Winter2004

70,87570687760Fall2004

77,58560908085Fall2003

Final GradeFinalMidterm321TermTerm

Slika 28 prikazuje preureditev tabele s slike 18, nad katero je bilo izvedeno sintaktično 
iščenje in poravnava, v matrično strukturo 10 8M × . Poleg tega so celice, ki se 

razprostirajo preko več vrstic/stolpcev, ustrezno podvojene, npr. celica “Term” se 
razteza v matriki od celice c3,1 do c4,2.  

V splošnem je razvit pristop za tolmačenje tabel neodvisen od domene, saj v celotnem
 

 
po v, 

el 
stopku transformacije ni prisotnih domenskih operacij, in tipa vhodnih dokumento
j metoda načeloma deluje na poljubnih vhodnih, npr. tekstovnih, pdf ali excsa

dokumentih. Le korak sintaktičnega čiščenja in poravnave je odvisen od tipa vhodnega 
dokumenta, od izhoda dalje pa se sistem ne zaveda več vhodnega tipa, saj operira le še 
na izhodni matrični strukturi m nM × . Metoda je prototipno implementirana za spletne 
tabelarične strukture, modularna zasnova sistema pa omogoča preprosto razširljivost na 
druge vhodne tipe. 
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4.1.2 Odkrivanje strukture 

V tem razdelku so podrobneje opisani naslednji trije sklopi: 

a) začetna nastavitev funkcionalnih tipov in verjetnosti celic (razdelek 4.1.2.2), 

b) postopek odkrivanja logične orientacije tabele (razdelek 4.1.2.3) in 

c) postopek odkrivanja in poenotenja regij (razdelek 4.1.2.4).  

 
Opis posameznih sklopov je podp nejšim opisom posameznih 
sklopov je  za vrsto izračunov in 
primerjanj
 

4.1.2.1 Hie

Hierarhija po enom pripisovanja podatkovnih tipov 
posameznim nizacija eksplicitno podaja razliko 
oziroma razda ed dvema 
vozliščema. T  vrsti izračunov in primerjanj v 
nadaljnjih kor
 
Slika 29 prikazuje hierarhijo, ki h delov. Na eni strani so 
alfanumerični podatkovni tipi, ki zajem tevilske tipe. Med 
ločila spadajo znaki, ki ne sodijo med ostala
tip pa sta vsak zase naprej razdeljena še na štiri podtipe. Znakovni tip obsega: (a) člene, 
ki se začno z veliko  male, in (d) 
člene, kjer so male in velike kro števila z 
vrednostjo med 0 in 1, (b) mala števila od vrednosti 1 do 100, (c) srednja števila od 100 
do 10.000, in (d) velika števila. Negativna št
se pri razvrstitvi upošteva absolutna vred lfanumeričnih podatkovnih tipov 
lahko hierarhija vključuje tudi sestavljene ajo splošno znanje o svetu, 
domensko znanje, ipd. Hierarhija zajema tri tipe splošnega znanja: (a) datumski tip, ki 
prepoznava datums
ki prepoznava las tabelaričnih 
strukturah, takšna predstavitev pa je primerna tudi za vključevanje drugih tipov znanja. 

rt s primeri, pred podrob
 opisana še struktura, ki v nadaljevanju služi kot temelj
. 

rarhija podatkovnih tipov  

datkovnih tipov je razvita z nam
členom besedila. Hierarhična orga
ljo med posameznimi tipi, ki se meri v številu povezav m
e lastnosti se pridoma uporabljajo pri

akih metodologije.  

je sestavljena iz dveh glavni
ajo er znakovne in š ločila t

 dva podatkovna tipa, znakovni in številski 

začetnico, (b) člene, kjer so vse črke velike oziroma (c)
črke pomešane. Številski tip pokriva: (a) mi

evila spadajo pod zgoraj naštete podtipe, saj 
nost. Poleg a

 tipe, ki zajem

ke opise, (b) valutni tip, ki je zadolžen za denarne zapise, in (c) tip, 
tna imena. Ti tipi se namreč pogosto pojavljajo v 
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Ločilo

SESTAVLJEN

ČLEN

ZNAK_ŠTEV

Slika 29. Hierarhija podatkovnih tipov. 
 

u členu besedila. Bolj 
j specifičen tip iz hierarhije. Na primer, celica z 

vsebino “Profesor ima 12 šTudentov.”10, je sestavljena iz petih11 členov, kateri se 
zaporedoma pripišejo naslednji tipi: ‘znakovni tip – prva velika začetnica’, ‘znakovni 

akovni tip – mešane črke’ in 
‘ločilo’. 

Hierarhija omogoča prireditev podatkovnega tipa vsakem
natančno, členu se vedno pripiše najbol

tip – vse male črke’, ‘številski tip – malo število’, ‘zn

 
Definicija 22 (Vektor podatkovnih tipov). Vsebino poljubne celice označimo kot 
vektor c , i-ti člen celice c kot ic , velikost celice kot c . Z vektorjem t  označimo 
podatk e tipe, ki ustrezajo vektorju ovn c . Torej it  označuje i-ti podatkovni tip, ki ustreza 
i-temu členu celice c. 
 
Če se vrnemo na primer iz prejšnjega odstavka, tedaj je celica predstavljena z vektorjem 

{ }"Profesor", "ima", "12", "šTudentov", "."c = , 5c = , in vektorjem podatkovnih tipov 

{ }"PrvaVelika", "VseMale", "MaloŠtev", "Mešano", "Ločilo"t = . 

4.1.2.2 Začetna nastavitev funkcionalnih tipov in verjetnosti 

 uporabe sta definirani okrajšavi 
a oba funkcionalna tipa celic: 

                                                

Vhod v strukturni nivo modela predstavlja matrična struktura, ki nastane po obdelavi 
drevesa DOM, in jo prikazuje slika 28. Proces nastavitve obsega enkraten obhod celotne 
matrike z namenom pripisati vsaki celici njen funkcionalni tip in verjetnost tipa. V 
bistvu je cilj v začetnem koraku odkriti tiste celice, ki zelo verjetno predstavljajo 
podatkovne celice.  
 
Kot je podano že v poglavju 2.5 pri definiciji sheme tabele (definicija 18), ločimo med 
dvema funkcionalnima tipoma celic. Zaradi preprostejše
z
 

 
10 Črkovne napake v nizu ponazarjajo realne primere. 
11 Ločilo pika v nizu predstavlja svoj člen. 

Vse
Velike

Vse
Male Mešano

ŠTEVILSKIZNAKOVNI

Prva Srednje VelikoMalo
Velika Štev ŠtevŠtev Datum ValutaMikro

Štev
Lastno

Ime
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Definicija 23 (A-celica). Poljubno atributno celico catr ( atr ATRc C∈ ) krajše imenujemo 
A-celica.  
 

 
še 

 

 

 

Skladno definiramo tudi okrajšavo za drugi funkcionalni tip celice: 

Definicija 24 (P-celica). Poljubno podatkovno celico cpod ( pod PODc C∈ ) kraj
imenujemo P-celica.  

A-celice opisujejo konceptualno naravo podatkov v tabeli, medtem ko P-celice 
predstavljajo podatke oziroma primere konceptov, določenih z A-celicami. Po Hurstu se 
lahko vsaki P-celici pripiše še eno izmed dveh funkcionalnih vlog, to je dostopna
oziroma vrednostna vloga (glej definicijo 20). 

Postopek začetne nastavitve funkcionalnih tipov in verjetnosti, kot prikazuje 
psevdokoda na sliki 30, je naslednji: 

a) vsaki celici ,i jc  ( ,
m n

i jc M ×∈ ) se priredi vektor podatkovnih tipov ,i jt  (glej 

c) izračuna se delež številskih in sestavljenih členov za vsako celico, na podlagi 

). Predvideva se namreč, da je celica v zgornjem levem kotu vedno 
-celica, medtem ko naj bi bila v spodnjem desnem kotu vedno P-celica. 

V procesu odkrivanja strukture tabele so privzete določene predpostavke, predvsem v 
zvezi z lastnostmi jezika. Te predpostavke temeljijo na dejstvu, da je razviti prototipni 
pristop zmožen obdelave le tistih dokumentov, ki so zapisani v ‘zahodnih’ jezikih, npr. 
v angleščini, torej tistih, ki se berejo od leve proti desni. Vzhodni jeziki, ki se berejo od 
desne proti levi, tu niso obravnavani, vendar je razširitev pristopa za pravilno obdelavo 
tako zapisanih dokumentov relativno preprosta. Natančneje, vsaka izluščena tabela iz 
dokumenta, zapisanega v takšnem jeziku, je preoblikovana v matrično strukturo, in 
zahteva dodatno transformacijo, npr. zrcaljenje, preslikavo, ali transpozicijo, odvisno od 
obravnavanega jezika. Te transformacije zagotavljajo preoblikovanje v primerno 
strukturo, ki jo pristop zna obdelovati v nadaljnjih korakih. 

vrstico 3), tako da se vsebina vsake celice razdeli na člene, vsakemu členu pa se 
pripiše podatkovni tip glede na hierarhijo, prikazano na sliki 29. 

b) za vse celice v matriki se nastavi verjetnost funkcionalnega tipa na nič, torej 
privzeti funkcionalni tip poljubne celice ni določen (glej vrstico 4), 

katerih se določi verjetnost funkcionalnega tipa. V tem koraku je potrebno 
odkriti samo tiste celice, ki zelo verjetno predstavljajo P-celice. Funkcionalni tip 
je v psevdokodi določen z argumentom ob verjetnosti (Ptip), pri implementaciji 
pa se tipa ločita v predznaku verjetnosti; P-celice imajo pozitivno verjetnost, A-
celice pa negativno. Izračun verjetnosti na sliki 30 prikazujejo vrstice od 5 do 7.  

 
Na koncu se celici c1,1 se pripiše funkcionalni tip A-celica, celici cm,n pa tip P-celica 
(glej vrstici 10 in 11
A
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OSTIFUNKCIONALNIHTIPOV(matrika M)     algoritem NASTAVITEVVERJETN

  1  for i = 1 to m do begin 
  2    for j = 1 to n do begin 
  3      t  ← določi iz členov vektorja  c

Slika 30. Algoritem za začetno nastavitev verjetnosti funkcionalnih tipov celic. 
 

4.1.2.3 Odkrivanje logične orientacije tabele 

Za izračun podobnosti med vrsticami oziroma stolpci je potrebno najprej definirati 
postopek izračuna razlike med dvema celicama. Pri izračunih predstavlja temelj 
hierarhija podatkovnih tipov (glej sliko 29), ki omogoča merjenje razdalj med tipi, s 
katerimi so predstavljene vsebine celic tabele (glej definicijo 22). Razdalja med dvema 
tipoma je podana v številu povezav med njima, kot to prikazuje formula (4.1): 
 

Velik problem, ki je povezan s tolmačenjem tabele, je, da njena logična orientacija ni 
znana vnaprej. Celice telesa so lahko urejene na dva načina: navpično (gor-dol) ali 
vodoravno (levo-desno). Pri zapletenemu tipu tabel, ko prihaja do kombinacije tabel, 
ima lahko vsaka podtabela svojo logično orientacijo, kar proces avtomatske 
transformacije še dodatno oteži. Tak je tudi primer tabele, prikazane na sliki 28, kjer je 
relacija (“Course”, “CS.AI.131... ”) predstavljena vodoravno, medtem ko so ocene 
atributne celice “Midterm” ponazorjene navpično.  
 
Pri ugotavljanju logične orientacije tabele se zanašamo na podobnost med celicami. 
Intuicija, ki nas vodi k takemu spoznanju, je, da če so si podobne vrstice tabele, potem 
je orientacija navpična oziroma, če so si podobni stolpci, potem je orientacija 
vodoravna.  
 

,i j ,i j  ( c M,
m n

i j
×∈ ) glede na hierarhijo 

 
 

podatkovnih tipov 
4      P( ,i jc ) = 0 
5      izračunaj delezStev in delezSest iz  ,i jt  
  6      if (delezStev >= 0.6 ∨ delezSest >= 0.6) then  

  9   end 
10   P ) = 1 

  7        Ppod( ,i jc ) = max(delezStev, delezSest) 
  8     end 

atr( 1,1c
11  Ppod( c ) = 1 ,m n

12   return M   // matrika M vključuje izračunane verjetnosti tipov celic
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( , ) število povezav med  in  v hierarhiji tipovi j i jt t t tδ =  (4.1) 

Izračun razlike oziroma razdalje med dvema celicama se izvede na način, kot ga 
prikazuje formula (4.2). Izračun je razdeljen na dve možnosti: (a) v primeru, da sta 
celici enake dolžine (u = v), tedaj se paroma primerjajo istoležeči podatkovni tipi obeh 
celic, ali (b) pri različnih dolžinah celic (u ≠ v), se razlika izračuna tako, da se paroma 
primerja maksimalno število levo poravnanih členov in maksimalno število desno 
poravnanih členov. Razdalja med celicami je v obeh primeri primerno utežena.  

1 1

1

( , )
(( , ) , )c i c iP Qi i

celice P Q u
P QP Q

i

w t tt t drugače
u

δδ − + − +

=

⎨ ⎛ ⎞⎪ +⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩
∑
1

u

i
če u v

c cδ
=

=

=

1 ( , )
i iP Qt t

u
δ⎧

⎪
⎪
∑

  (4.2) 

kjer velja, da min( , )P Qu c c= , max( , )P Qv c c= , in 1w v u= − + . 
 
Sedaj ko poznamo postopek izračuna razlike med poljubnima celicama, si oglejmo še 
postopek izračuna razlike med stolpci matrike m nM × . Postopek izračuna je podan v 
formulah od (4.3) do (4.5), celotna razlika med stolpci ( stolpci∆ ) pa se izračuna kot vsota 
razlik med zadnjim, n-tim in prejšnjimi 1s −  stolpci, kjer velja, da je min( , )s m n= . 

1s

 
1

( , )stolpci stolpci n i n
i

st stδ −
=

∆ =∑  (4.3) 
−

 )
m

, ,( , ) ( ,stolpci p q celice i p i q
i m

st st c cδ δ
′=

= ∑  (4.4) 

azdalj med zadnjo, m-to in prejšnjimi 

kjer velja 

 
1

1
m s m s

m
drugače

− + >⎧′ = ⎨
⎩

 (4.5) 

Podobno kot vsota r 1s −  vrsticami, je definirana 
elotna razdalja med vrsticami ( ), sam postopek izračuna pa podajajo formule od 

)vrstice vrstice m i m
i

vr vrδ −
=

∆ =∑  (4.6) 

n

 (4.7) 

c vrstice

(4.6) do (4.8). 

1s−

∆

1
( , 

 , ,( , ) ( , )vrstice p q celice p i q ivr vr c cδ δ=∑
i n′=
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kjer velja 

 
1

1
n

drugače
= ⎨
⎩

 (4.8) 
n s n s− + >⎧′

erja enak
embno je, da se ta izračun izvede vedno na spodnjem desnem 
, n ) matrike, za kar obstajata dva glavna razloga: 

V postopku izračuna razdalj oziroma razlik se med seboj prim o število 
stolpcev in vrstic. Pom
vadratu (velikosti s sk × min( , )s m=

(a) minimizacija števila primerjav, saj ni potrebno izračunati razdalj za polja izven s s×  
kvadrata, in (b) telo tabele nosi bistvene, med seboj bolj podobne podatke, kar omogoča 
bolj zanesljivo in stabilno določanje logične orientacije tabele.  

Slika 31. Način odkrivanja logične orientacije tabele. 
 
Nazadnje je za določitev orientacije tabele potrebno primerjati oba rezultata, torej 

zdaljo med stolpci in vrsticami. Orientacije se določi glede na enega izmed naslednjih ra
dveh pogojev:  

• navpična orientacija: razdalja med stolpci je večja ali enaka razdalji med 
vrsticami ( stolpci vrstice∆ ≥ ∆ ), ali  

• vodoravna orientacija: razdalja med stolpci je manjša od razdalje med vrsticami 
( stolpci vrstice∆ < ∆ ). 

 
Slika 31 prikazuje način izračuna logične orientacije na primeru tabele s slike 18, kjer 
sistem primerja polja v spodnjem desnem kvadratu velikosti  polj 

). Natančneje, sistem primerja prvih sedem (
8 8×

( min(10,8) 8s = = 1s − ) stolpcev z osmim 
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stolpcem in zadnjih sedem ) vrstic z zadnjo vrstico. Izra
 e  kot med vrsticami, zato sistem nastavi orientacijo tabele na pravilno, navpi

 ( čunana razlika med stolpci 
je v čja čno 
s .  
 
V na orienta  

matriko , ,i jA a⎡ ⎤= ⎣ ⎦ , s čimer se doseže sprememba logične 

o j i ravne v navpično. Od tu dalje se predvideva, da je logična 
o u v razvrščeni po stolpcih, s čimer 
se poenostavi nadaljnje izvaja čne orientacije so tudi 
v u ustrezno. 
 
K  t tajajo izjeme, to so tabele zapletenega tipa, ki so sestavljene iz večih 
“neodvisnih” podtabel, kjer ima lahko vsaka izmed podtabel različno smer orientacije. 
V im istem pripiše tabeli orientacijo, kot je bilo opisano, in nato kasneje, 
ko odkrije, da je tabela pravzaprav sestavljena iz večih enot, vsaki enoti pripiše svojo 
o ta a p , tabela s slike 28 je sestavljena iz dveh podtabel; prve dve vrstici 
tv  oravn  
o a
 

.1.2.4 Odkrivanje in poenotenje regij  

poenotenje regij v tabelah. V 

strakten opis celotnega postopka. Algoritem je razdeljen na sedem 

1s −

mer

 primeru, ko je tabeli pripisana vodoravna logič cija, sistem transponira

)m n n mT
j iA a

× ×
⎡ ⎤⇒ = ⎣ ⎦(

rientacije, tore z vodo
rientacija vseh tabel navpična, torej so primeri atrib to

nje. Zaradi privzete navpične logi
si tabelarični tipi, predstavljeni v poglavju 2.5.1, zapisani tem

ljub emu obs

 takšnih p erih sr

rien cijo. N rimer
orita prvo, z vod o, preostale vrstice pa drugo podtabelo, z navpično logično

rient cijo. 

4

V tem poglavju je predstavljen algoritem za odkrivanje in 
ta namen sta najprej podani definiciji logične enote in regije, temu pa sledi podroben 
postopkovni opis algoritma, kot prikazuje slika 32. 
 
Definicija 25 (Logična enota). Logična enota (LE) je del tabele, ki nastane z 
vodoravnim prelomom pri navpični orientaciji, oziroma z navpičnim prelomom pri 
vodoravni orientaciji. Celotna tabela načeloma predstavlja eno logično enoto, tabela 
pa lahko razpade na več logičnih (pod)enot.  
 
Definicija 26 (Regija). Regija je blok celic v tabeli, ki je sestavljen iz celic istega 
funkcionalnega tipa in se v tabeli lahko razprostira le znotraj meja ene logične enote. 
 
Psevdokoda algoritma za odkrivanje in poenotenje regij, ki je zapisan na sliki 32, 
rikazuje abp

komponent, od katerih je vsaka podrobno opisana v svojem razdelku.  
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    algoritem ODKRIVANJEINPOENOTENJEREGIJ (matrika M) 
  1  nastavi začetne logične enote L in regije R   (razdelek 4.1.2.4.1)
  2  izdelaj vsebinske vzorce za regije VR   (razdelek 4.1.2.4.2)
 3  razvrsti logične enote med enotne (LP) in neenotne   (razdelek 4.1.2.4.3)

(LN),  N PL L L= ∪  
  4  for each  k Nl L∈  
  5    lk = POENOTENJELOGIČNEENOTE (lk)   (slika 35)
  6    določi tip strukture logične enote lk   (razdelek 4.1.2.4.6) 
  7     k

  8   end 
  9   določi končni tip tabele   (razdelek 4.1.2.4.7)
10   return S  // strukturirana matrika S

N NL L l= −  

Slika 32. Psevdokoda algoritma za odkrivanje in poenotenje regij. 

em o
 koraku je 

potrebno opraviti naslednji dve pomembni nalogi: 

a) razdeliti tabelo na logične eno
vodoraven prelom pojavi v vsaki vrstici, ki vsebuje vsaj eno celico, kjer se ta 
razteza preko več stolpcev. Po razcepu tabele na začetne logične enote sledi 
proces združevanja zaporednih enot.
struktura celic obeh enot popolnoma id

ikazuje primer tabele, ki je razdeljena na štiri logične enote L = {l1, l2, 
4}, ki so med seboj ločene z odebeljenimi črtami. Prvi dve vrstici sta bili 

najprej vsaka zase samostojna enota, a sta se zaradi identične strukture strnili v 
enoto l1. Naslednje dve vrstici tvo
saj struktura ni identična, ostale vrstice pa enoto 4
saj že v začetku ni prišlo do nobenega preloma. 

t L, j
Sistem vedno prične v spodnjem desnem kotu tabele in zaporedno obdela 

stolpce od desne proti levi, kjer v vsakem stolpcu določi začetne regije, nato pa 
ta postopek ponavlja v višje le
enote. 

 

4.1.2.4.1 Začetna nastavitev logičnih enot in regij 
Razcep tabele na logične enote in regije omogoča, da sist blikuje dimenzije, torej da 
poveže podatke v telesu s primernimi glavami oziroma A-celicami. V tem

te: ker je opravka le z navpično orientacijo, se 

 Dve zaporedni enoti se združita, če je 
entična. 

Slika 33 pr
l3, l

rita enoti l2 in l3, kjer združevanje ni mogoče, 
l , kjer združevanje ni potrebno, 

b) odkriti začetne regije znotraj posameznih logičnih enot: ko je tabela razdeljena 
na množico logičnih eno e potrebno znotraj vsake enote odkriti množico 
regij R. 

žečih logičnih enotah, dokler ne doseže najvišje 



4. Metodologija za avtomatsko gradnjo ontologij 59 

Slika 33. Primer razcepa tabele na logične enote. 
 

Postopek izgradnje množice začetnih regij R je naslednji: celica  se doda v 
trenutno regijo r, če so izpolnjeni vsi štirje spodnji pogoji, drugač  se ustvari 

 kc
e pa

nova regija z elementom kc , dosedanja regija pa se doda množici regij R. Pogoji 
so naslednji:  

i) celica kc  se mora nahajati znotraj iste logične enote li kot ostale celice 
regije r, 

ii) velikost celice kc  v logičnem smislu je enaka velikostim celic regije r,  

iii) funkcionalni tip celice kc  ne sme biti nasproten nobenemu tipu celice v r 
(nasprotna sta si atributni in podatkovni tip, nedoločen tip ni nasproten 
nobenemu od obeh) in 

iv) razdalja med celicami v r se ohranja znotraj vrednosti, definirane z 
neenačbo 1( )( , ) 3celice k rc cδ < , kjer 1( )rc  označuje prvo celico, dodano v 
regijo r, vrednost 3 pa signifikantno menjavo podatkovnega tipa glede na 
hierarhijo tipov, prikazano na sliki 29.  

 
Slika 34 prikazuj osamezne regije 
bkrožene z zaobljenimi pravokotniki.  

ove’ regije priredi funkcionalni tip in verjetnost tipa tiste celice, ki ima 
v r ij
se li
vrstica 11). Slika 34 prikazuje tudi regijo, kateri ta celica pripada, torej se vsem celicam 
te regi
skupaj s celico 1,1
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e primer razporeditve celic na začetne regije, kjer so p
o
 
Poleg tega je v vsakem koraku, ki ima opravka z urejanjem regij, bistveno to, da se 
vsem celicam ‘n

eg i največjo verjetnost. Na primer, pri določanju začetnih funkcionalnih tipov celic 
ce ci c10,8 priredi podatkovni tip z verjetnostjo ena (glej psevdokodo na sliki 30, 

je priredi isti tip z enako verjetnostjo. Tu velja poudariti, da se tudi celici c2,1, ki 
c  tvori regijo, pripiše atributni tip z verjetnostjo ena.  

 

61,38575-Sprin2004

75,88075756382Winter2004

70,87570687760Fall2004

67,3706082,5

Te

Te

CS.AI.131 -CS.AI.131 -CS.AI.131 -.AI.131 -
ll1

l2

l4

l3

1

l2

l4

l3

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

 



60 Avtomatska gradnja ontologij iz spletnih tabel 

Slika 34. Primer razporeditve celic na začetne regije. 
 

.1.2.4.2 Izdelava vsebinskih vzorcev za regije 

61,38575-100-Spring2004

75,8807575

70,87570687760Fall2004

62,88055-8978Spring2003

4
Za vsako regijo r ( r R∈ ) se izdela množica značilnih vzorcev VR, ki se uporabljajo pri 
nadaljnjih korakih transformacije tabele. Pomembna lastnost vzorca je, da posplošuje 
vsebino celic znotraj regij, in na koncu transformacije tabele odraža posplošen zapis 
(možnih) primerov (konceptov).  
 
Definicija 27 (Vsebinski vzorec). Vzorec v je zaporedje členov in podatkovnih tipov 
členov (glej sliko 29), ki opisujejo vsebino značilnega števila celic v regiji.  

Vsebinske vzorce delimo na dve obliki, odvisne od smeri branja vsebine celic:  

 naprej, od leve proti desni in 

ementiran DataPro algoritem, ki je 

h, je, da so pogosto precej majhne in ne 

jema vse oblike 
apisov, kjer je prva beseda zapisana z veliko začetnico, druga pa mora biti “Room”. 

Poudariti velja, da sta obe (naprej in nazaj usmerjeni) obliki vzorcev enaki, pokritje 
vsakega tipa vzorca pa je ⅔ (12/18). 

6382Winter2004
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a) vzorci usmerjeni naprej (VS): branje vsebine

b) vzorci usmerjeni nazaj (VZ): branje vsebine nazaj, od desne proti levi. 

 
a potrebe učenja vsebinskih vzorcev je bil implZ

podrobneje, skupaj s procesom učenja vzorcev, opisan v [99]. Pri učenju se razvijajo 
tisti vzorci, ki s posploševanjem pokrivajo signifikantno število primerov, stremi pa se k 
temu, da so končni vzorci čim bolj specifični. Na koncu procesa učenja se torej porežejo 
tisti (bolj) splošni vzorci, čigar specifični vzorci, iz katerih le-ti izhajajo, so prav tako 
ignifikantni. Problem, ki se pojavi pri tabelas

vsebujejo dovolj primerov, da bi s statističnimi merami lahko ugotavljali signifikantnost 
vzorcev. Torej se v primerih, ko je na voljo manj kot dvajset primerov, izberejo samo 
ajbolj specifični vzorci z zadostno stopnjo pokritja. n

 
Tabela na sliki 4(a) vsebuje stolpec “Rooms”, čigar celice govorijo o tipih sob. Eden 
izmed priučenih vzorcev na tem stolpcu je “Prva_Velika Room”, ki nastane s 
osplošitvijo celic “Single Room” in “Double Room”. Ta vzorec zap

z
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4.1.2.4.3 Razvrstitev logičnih enot tabele 
če je sestavljena iz 

p no kosti, merj  
o ta
 
Preden se nadaljuje obdelava tabele v zanki
preveriti enotnost logičnih enot tabele in jih razvrstiti v dve skupini, to je na enotne in 
n tn  enote V nadaljnjo obdelavo poenotenja napredujejo le neenotne 
lo remenjena. Poenotenje se izvede po 
a
 
Po zgornji definiciji logični enoti l1 in l4 nista enotni, saj prva vsebuje eno regije 
velikosti dve vrstici in dve regijo velikosti ena, ostali dve regiji (l2 in l3) pa sta enotni, 
saj vsebujeta le regije velikosti ena. V nadaljnjo obdelavo torej nap  

 

4.1.2.4
Poenot
uporab
temelji
v zadn

 (4.9) 

ki s z

 

Definicija 28 (Enotnost logične enote). Logična enota je enotna, 
ode t, kjer vsaka podenota vključuje regije iste veli ene v številu vrstic, in
rien cije.  

 (glej psevdokodo na sliki 32), mora sistem 

eeno e logične . 
gične enote, druga skupina enot ostane nesp

lgoritmu, predstavljenem na sliki 35. 

redujeta enoti l1 in l4. 

    alg
  1  while l ni enotna 

 l 

  6

oritem POENOTENJELOGIČNEENOTE(l) 

  2    postavi se v zadnjo (neobdelano) vrstico enote
  3    izberi najboljšo nepretrgano regijo rmax v l   (razdelek 4.1.2.4.4)
  4    izravnaj sosednje regije od rmax   (razdelek 4.1.2.4.5)
  5  end 
  return l 

Slika 35. Psevdokoda algoritma za poenotenje logične enote. 

.4 Izbor najboljše nepretrgane regije  
enje logičnih enot se odvija s pomočjo najboljših nepretrganih regij, ki se 
ljajo za širjenje in izravnavo sosednjih regij. Postopek izbire najboljše regije rmax 
 na naslednji formuli, poleg tega pa se mora najnižja celica izbrane regije nahajati 
ji, še neobdelani vrstici: 

max  v ,maxr r l r lΦ = Φ  

e i računa s pomočjo formule 

,
1: P( ) pokriva( , )

r

r l
v Vr

r
r v r

l r V ∀ ∈

⎛ ⎞
Φ = + +⎜ ⎟⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

∑  (4.10) 

kjer l označuje logično enoto, r regijo, in Vr množico značilnih vsebinskih 
) vzorcev regije r, kot je to zapisano že v algoritmu na sliki 32.  

 
(

r rr S ZV V V= +
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Glede na predstavljeno formulo izbrana regija maksimira vsoto treh operandov; prvi
operand predstavlja relativno velikost regije, merjene v številu vrstic, glede na logično 
enoto, drugi relativno verjetnost funkcionalnega tipa regije in tretji uravnoteženo 
pokritje značilnih vzorcev preko vsebine celic regije r. Funkcija pokriva(v,r) namre
vrne stopnjo pokritja vzorca v nad regijo r, kot to prikazuje primer pri predstavitvi 
izdelave vsebinskih vzorcev za regije v razdelku 4.1.2.4.2. V primeru, da več re
doseže isti rezultat, se izbere prva regija, ki je dosegla takšen rezultat.  

V nadaljevanju je podan primer izbire najboljše nepretrgane regije za logično enoto l4
kot to prikazuje slika 34. Na podlagi formule 

max 4 8 4, ,max( )
ir r l r l

 

č 

gij 

 
, 

Φ = Φ = Φ  sistem kot
najboljšo izbere regijo v osmem stolpcu (r8). Velja poudariti, da so tudi druge regije

 
 

(npr. r1, r4, r6 in r7) dosegle is
ezultat prva. Konk

 

ti rezultat kot r8, vendar je izbrana regija dosegla takšen 
reten izračun za regijo rr 8 je sledeč: 

8 4,
6 1: 1 (6 6) 3
6 6 2r lΦ = + + + =

⋅
 (4.11) 

saj je velikost regije enaka velikosti logične enote (merjena v številu vrstic), verjetnost 
podatkovnega tipa je ena, oba vzorca ( {"MaloStev"}

r rS ZV V= = ) pa vsak zase 
 šest celic regije.  vsebinsko pokrijeta vseh

 

4.1.2.4.5
Pri izravn n
nepretrgane re
 
Postopek izravnave je naslednji: 

a) sistem izbere vse sosednje reg je na r
levi in desn
Sedaj o

i) sosednje regije po stolpcih se ne raztezajo preko meja najboljše regije: 

uje levi stolpec na sliki 36(a). 

višje od najvišje 
vrstice v že obdelanemu področju.  

 Izravnava sosednjih regij  
avi sosednjih regij in poe otenju logičnih enot se uporabljajo najboljše 

gije, saj naj bi te najbolje označevale meje sorodnih področij tabele. 

i jboljše egije rmax, torej tiste regije (stolpci na 
i strani), ki imajo vsaj eno celico v vrstici, kjer se razprostira rmax. 

bstajata dva scenarija: 

rešitev je v tem primeru preprosta, saj se sosednje regije tega stolpca 
združijo v ‘novo’ regijo, tako da je velikost ‘nove’ regije enaka velikosti 
rmax. Takšen primer prikaz

ii) sosednje regije po stolpcih se raztezajo preko meja najboljše regije: v tem 
primeru sistem razširi regijo rmax za ustrezno število vrstic, kot to 
narekujejo regije sosednjih stolpcev, proces pa se začne znova in sicer z 
izbiro najboljše regije. Takšen primer prikazuje desni stolpec na sliki 
36(a). 

b) ko se obdelajo vse sosednje regije rmax, sistem to področje logične enote označi 
kot obdelano, zato da se izravnava lahko nadaljuje v vrstici 
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Slika 36. Primer neenotne logične enote l  

druževanje regij levega stolpca (LS 

d iji razcep obstoječih regij ni dovoljen. Kot prikazuje 

(a) pred procesom izravnave regij in (b) po njem. 
 
Tu velja opomniti, da je v vsakem koraku, ki ima opravka z urejanjem regij, bistveno to, 
da se vsem celicam ‘nove’ regije priredi funkcionalni tip in verjetnost tipa tiste celice, ki 
ima v regiji največjo verjetnost. Poleg tega se posodobijo tudi vsebinski vzorci regije. 
 
Slika 36 predstavlja primer, kjer je regija v srednjem stolpcu (SS) izbrana kot najboljša 
regija. Vloga najboljše regije je določiti mejo za sosednje regije, razporejene po 
stolpcih, kjer je cilj združiti čim več manjših regij v nove, večje regije. Na sliki sta 
rikazana oba možna scenarija, opredeljena zgoraj. Zp

= LS2 + LS3 + LS4) izraža popolno ujemanje z najboljšo (SS) regijo, torej je rešitev 
preprosta (scenarij i). Združevanje regij desnega stolpca (DS’ = DS1 + DS2 + DS3 + DS4) 
ustvari regijo, ki se razteza preko meja najboljše (SS) regije (scenarij ii). Tu bi načeloma 
lahko upoštevali dve možnosti rešitve: (a) rešitev po drugem scenariju, kjer se najboljša 
(SS) regija razširi tako, da ustreza velikosti desnega stolpca DS’ (SS’ = SS+SS1), ali (b) 
razdeliti regijo DS1 na dve regiji (DS1a in DS1b) in izključiti regijo DS1a (DS=DS’–DS1a), 
kar pa ni mogoče, saj v meto olog

l

p’

(a)

p

Levi 
t c

Srednji
Stolpec

Desni
StolpecS olpe

(b)

 



64 Avtomatska gradnja ontologij iz spletnih tabel 

slika 36(b), obstajata ob zaključku procesa izravnave dve rešitvi; po prvem scenariju 

1 2 3 4

4
(vrstic), od katerih sta novi regiji nastali z 

Slika 37. Primer tabele (a) pred procesom poravnave logičnih enot in (b) po njem. 
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tvorijo regije področje (LS, SS, DS), po drugem scenariju pa področje (LS’, SS’, DS’). 
Poudariti je potrebno, da če se najboljša regija (SS) razširi na SS’, to vpliva tudi na 
ostale sosednje regije (npr. LS se mora razširiti v LS’=LS +LS +LS +LS ). 
 
Slika 37(a) predstavlja tabelo, razdeljeno na štiri logične enote, od katerih sta enoti l1 in 
l4 neenotni. V procesu poenotenja sistem obdela ti dve enoti, ostali enoti ostaneta 
nedotaknjeni, rezultat procesa pa prikazuje slika 37(b). Logična enota l1 po poenotenju 
vsebuje dve regiji (prej tri) velikosti dve (vrstici), funkcionalni tip nove regije pa je 
podatkovni z verjetnostjo ena. Logična enota l  pa ob koncu poenotenja vključuje osem 
egij (prej dvanajst) velikosti šest r

združevanjem regij v tretjem in petem stolpcu in sicer po prvem scenariju izravnave.  
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John DoeJohn DoeJohn DoeJohn DoeJohn DoeJohn DoeStudentStudent

61,38575

60Fall2004

67,3706082,550,5

LE

LE

LE

LE

LE

LE

l1

l2

l3

l1

l2

l3

LELE l4l4

(b)

(a)



4. Metodologija za avtomatsko gradnjo ontologij 65 

4.1.2.4.6 Določanje tipa strukture logične enote 
Ko je logična enota poenotena, poskuša sistem ugotoviti tip strukture, zajete v enoti 
(glej vrstico 6 na sliki 32). Ti tipi se ujemajo s preprostimi tipi tabel, ki so predstavljeni 
v poglavju 2.5.1. Posamezni logični enoti se pripiše enega izmed naslednjih tipov 
struktur: 

a) brezdimenzionalna struktura: v logični enoti so zajeti bodisi atributne bodisi 
podatkovne celice, ne pa oba tipa celic. Sistem poskuša, če je to mogoče, 

čje obvladujejo A-celice.  

c) dvodimenzionalna struktura: razmislek tu je podoben kot pri enodimenzionalni 
strukturi, le da se tu tudi v spodn
celice. Ta tip strukture predpostavljamo, če je celica v zgornjem levem kotu 

ote brezdimenzionalne strukture je zahtevna 
 lastnosti, ki olajšujejo izvajanje te naloge. 

tributni tip te strukture se logični enoti določi v naslednjih primerih: 

nim atributnim funkcionalnim tipom, čigar 

ja, kot je večja razdalja med samimi vrsticami (glej 

tip

 
Podatkovni tip

• če 
verje

• če je e
biti pra

 

4.1 4
Cilj teg lgoritma na sliki 32, obdelani tabeli pripisati 
končni tip tabele, na primer 1D, 2D ali ‘zapleten’, kot so ti predstavljeni v poglavju 

ugotoviti funkcionalni tip celic v enoti in ji pripisati atributni ali podatkovni 
brezdimenzionalni tip strukture. 

b) enodimenzionalna struktura: logična enota je sestavljena iz dveh področij, 
določenih z najboljšima regijama. Predpostavka je, da spodnje področje 
predstavljajo P-celice, medtem ko zgornje podro

ji regiji čisto ob levi strani pojavljajo atributne 

enote prazna. 

 
Določanje funkcionalnega tipa logične en
aloga, kljub temu pa smo odkrili nekajn

A

• če v enoti obstaja regija s pripisa
verjetnost je (blizu) ena, 

• če je enota tanka, torej je sestavljena od ene do nekaj vrstic, pravilnost takšne 
odločitve pa je toliko več
formulo (4.6)), ali  

• če enota vsebuje celico, ki se logično razprostira še v drugo logično enoto. Na 
primer, logični enoti l2 in l3 s slike 37 vključujeta celico “Term”, ki se razteza 
preko obeh enot, torej se obema logičnima enotama pripiše atributni funkcionalni 

.  

 te strukture se pripiše logični enoti v naslednjih primerih:  

v enoti obstaja regija s pripisanim podatkovnim funkcionalnim tipom, čigar 
tnost je (blizu) ena, ali  

nota debelejša (vsaj nekaj vrstic), razdalja med samimi celicami pa mora 
viloma relativno majhna. 

.2. .7 Določitev končnega tipa tabele 
a koraka je, kot nakazuje vrstica 9 a
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2.5.1. Posebno pozornost namenjamo predvsem temu, da se logič
i tipi struktur sestavijo tako, da predstavljajo enega izme

eru, da so celicam matrike pripisani dokonč

ne enote tabele s 
pripisanim d možnih tipov tabel.  
 
V prim ni funkcionalni tipi (velja 

), je določanje tipa matrike precej enostavno. Poseben primer so zapletene 
tabele, sestavljene iz več logično neodvisnih tabel, kot na primer tabela s slike 18, kjer 
lahko pride do različnih orientacij posameznih enot. V takšnih primerih dokončno 
določeni funkcionalni tipi vseh celic enote olajšujejo odkrivanje spremembe orientacije. 
Tak primer nastopi tudi pri tabeli s slike 37, kjer so funkcionalni tipi logične enote l1 že 
dokončno določeni, le-ti pa določajo enodimenzionalni tip strukture, vendar v vodoravni 
legi. V nasprotnem primeru, ko tipi celic niso dokončni, se možna sprememba 
orientacije odkriva v naslednjem postopku določanja tipa tabele: 

a) smer obdelave poteka od najnižje proti najvišji logični enoti, kjer mora biti 
struktura najnižje logične enote bodisi podatkovnega brezdimenzionalnega ali 
kateregakoli drugega tipa in struktura najvišje enote atributnega 
brezdimenzionalnega oziroma kateregakoli drugega tipa. 

b) pogoji pri združevanju zaporednih logičnih enot so naslednji: 

i) vsaka podatkovna logična enota se mora povezati z atributno enoto, 

ii) dovoljeno je povezati več zaporednih atributnih logičnih enot, vendar le 
pod pogojem, da vsaka višja ležeča enota vsebuje celice, ki so enako 
velike ali večje (po širini), kar nakazuje hierarhično gnezdenje atributov. 
V primeru, da pride do napačne situacije, se poskuša s spreminjanjem 
tipov struktur vpletenih logičnih enot in z vračanjem na nižje nivoje. 

iii) povezovanje nižje ležeče atributne in višje ležeče podatkovne enote 
nakazuje logi er orientacije, in 
če do te pride, poslati del tabele do te podatkovne enote v ponovno 
struk

e, 
ar je opisano že v prejšnjem razdelku, enota l1, kot tudi že opisano v prejšnjem 

tip ,P ( )=1i jc

čni razcep tabele, kjer je nujno preveriti sm

turno obdelavo. 

 
Primer tabele s slike 37 se obdela po predstavljenem algoritmu od spodaj navzgor. 
Logična enota l4 zajema podatkovne celice, l3 in l2 pripada atributnemu tipu struktur
k
razdelku, pa pripada enodimenzionalnemu tipu strukture, vendar v vodoravni legi. V 
procesu združevanja zaporednih logičnih enot ne pride do nesoglasja, torej imamo 
opravka z zapleteno tabelo, sestavljeno iz dveh logičnih podtabel.  
 
Poseben primer, ki je tu obravnavan, so zapletene tabele z ločilnimi podatkovnimi 
celicami, prikazane na sliki 38. Ta tip tabele zahteva predelavo matrike, in sicer tako, da 
se ji na začetek doda še en stolpec, kamor se prepišejo vrednosti ustreznih ločilnih celic, 
same ločilne celice pa so iz matrike izločene. Za novi stolpec se ustrezno opredeli regija 
in določijo vsebinski vzorci, celicam pa pripiše podatkovni funkcionalni tip z 
verjetnostjo ena. 
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5,15,12 Years

5,055,051 Year

Regular Fixed Deposit 

FloatRegularRate (%)

Slika 38. Predelava zapletene tabele z ločilnimi podatkovnimi tipi. 
 
Po predstavljenem algoritmu je sistem zmožen pripisati tabeli njen končni tip, poleg 
tega pa je vsaki celici tabele pripisan eden izmed funkcionalnih tipov. Izhod 
strukturnega metodološkega koraka predstavlja strukturirana matrika S, ki služi kot 
vhod v naslednji, funkcionalni metodološki korak. 
 

4.1.3 Gradnja funkcionalnega tabelaričnega modela  

Ključni korak pri preoblikovanju tabele v okvir je v gradnji modela s funkcionalnega 
vidika tabele. Model poimenujemo funkcionalni tabelarični model (FTM). Bistvo je v 
preureditvi regij tabele v usmerjen acikličen graf (drevo), ki ponazarja način dostopa do 
posameznih celic. Poleg tega je cilj model skrčiti in tako minimizirati relacijsko shemo 
tabele [45], ki predstavlja najbolj abstrakten nivo pri modeliranju tabele. Zagotavljanje 
minimalnosti sheme zahteva poznavanje domene, saj ustrezne informacij v tabeli niso 
niti skrite niti prisotne, zato je te potrebno odkriti in obdelati v zadnjem, semantičnem 
metodološkem koraku. Izrazi model, drevo in graf se v nadaljevanju kot sopomenke 
mešano uporabljajo pri navezovanju na FTM. 
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    algoritem PRETVORBASTRUKTURIRANEMATRIKEVOKVIR (S) 

r each do 
 

  1  drevo = GRADNJAFTM (S)   (slika 40)
  2  določi funkcionalne vloge listov drevesa 
  3  zgosti drevo 
  4  fo   list drevo∈  
5    _sem katlist  ← ODKRIVANJESEMANTIČNIHKATEGORIJ (list)   (slika 46)

določi končne semantične oznake modela 
pretvori model v okvir   (poglavje 4.1.5)
return okvir  

  6 
  7 
  8 

Slika 39. Psevdokoda algoritma za pretvorbo strukturirane matrike v okvir. 
 
Za i
kor o
matrik
 
Pri gradnji za  dobi sistem na vhodu strukturirano matriko S, ki vsebuje 

formacije o logičnem razcepu tabele na podtabele, o razdelitvi na logične enote in o 

vrsti med liste drevesa, drugače, če vsebuje atributne celice 

• če strukturirana matrika S označuje logični razcep na podtabele (vrstice 5 do 9), 
menovanim 

revo (vrstice 20 do 24). Končni model nastane 
tako, da se vsa nepovezana vozlišča, vključno s poddrevesi, povežejo s 

rad  delnega prepletanja metod, ki pripadajo zadnjima dvema metodološkima 
ak ma, je na sliki 39 predstavljena psevdokoda algoritma za pretvorbo strukturirane 

e v okvir. 

četnega modela
in
tipe struktur posameznih enot. Iz teh informacij se po postopku, algoritemsko zapisanim 
na sliki 40, zgradi model (drevo): 

• smer obdelave je, podobno kot pri določanju končnega tipa tabele, od najnižje 
proti najvišji logični enoti (vrstica 3), kjer je za vsako enoto znan njen tip 
strukture, 

• za vsako logično enoto in vsako regijo znotraj enote (vrstica 4) je potrebno 
določiti, kam v drevesu spada. Če regija vsebuje podatkovne celice (vrstici 10 in 
11), potem se jo raz
(vrstice 12 do 16), postane notranje vozlišče, ki se navzdol poveže ali s 
pripadajočo podatkovno regijo oziroma s hierarhično gnezdeno atributno regijo, 
kot to ponazarja orientacija oziroma strukturirana matrika. Podrobnejše lastnosti 
drevesa so opisane v naslednjem odstavku.  

potem se trenutno poddrevo zaključi s posebnim vozliščem, i
povezovalnoVozlišče. Način logične cepitve je predstavljen pri določanju 
končnega tipa tabele, pri tretjem pogoju za združevanje zaporednih logičnih enot.  

• pred zaključkom je potrebno še preveriti, če je velikost podatkovnih regij 
nepovezanih vozlišč, merjena v številu primerov, dovolj velika (>1), saj se jih 
tedaj poveže v samostojno podd

korenskim vozliščem (vrstica 25). 
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    algoritem GRADNJAFTM (S) 
  1  nepovezanaVozlišča ← {} 
  2  nepovezanaPoddrevesa ← {} 

  4   

1
12 
13 
14  liščem 
1  
16   
17   
18   
19  end 
20  if (ve
21    po
22   
23    do
24  end 
25  pove  in nepovezanaPoddrevesa s korenskoVozlišče 
26  return drevo 

  3  for i = lp downto l1 do begin 
for j = r1 to rq do begin 

  5      if (logični razcep v S) then begin 
  6        poveži nepovezanaVozlišča s povezovalnoVozlišče 
  7        nepovezanaVozlišča ← {} 
  8        dodaj povezovalnoVozlišče v nepovezanaPoddrevesa 
  9      end 
10      else if (rj vsebuje P‐celice) then  
1        rj postane list drevesa 

    else if (rj vsebuje A‐celice) then begin 
      rj postane notranje vozlišče 
      poveži rj z listom ali z drugim notranjim voz

5        odstrani povezano vozlišče iz nepovezanaVozlišča
  end 
  dodaj rj v nepovezanaVozlišča 
end 

likost listov za nepovezanaVozlišča > 1) then begin 
veži nepovezanaVozlišča s povezovalnoVozlišče 

nepovezanaVozlišča ← {} 
daj povezovalnoVozlišče v nepovezanaPoddrevesa 

ži nepovezanaVozlišča

Slika 40. Psevdokoda algoritma za gradnjo funkcionalnega tabelaričnega modela.  
 
Slika 41 prikazuje začetni funkcionalni tabelarični model za primer tabele, ki nastane ob 
izvedbi algoritma s slike 40. Model v celoti odraža strukturo tabele od tega, da je 
sestavljena iz dveh podtabel (samo eno poddrevo s povezovalnim vozliščem), do 
čevanja med atributnimi in podatkovnimi celicami in nazadnje do povezovanja lo

ustreznih polj tabele. 
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korenkoren

povezovalno
vozlišče

CourseCourse StudentStudent

TermTerm AssignmentAssignment ExamExam

TermTerm 11 22 33 MidtermMidterm FinalFinal Final GradeFinal Grade

Final GradeFinal Grade

2003
2003
2003
2004
2004
2004

dostop

80
50,5
89
77
63

100

vrednost

85
79,5
78
60
82
-

vrednost

Fall
Winter
Spring

Fall
Winter
Spring

dostop

90
82,5

-
68
75
-

vrednost

60
60
55
70
75
75

vrednost

85
70
80
75
80
85

vrednost

77,5
67,3
62,8
70,8
75,8
61,3

vrednost

CS.AI.131 - …

vrednost

John Doe

vrednost

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Slika 41. Začetni funkcionalni tabelarični model (FTM) tabele s slike 37(b).  

astnosti f

 konceptualnega opisa primerov in 
končne semantične oznake je opisano v razdelku 4.1.4. Listi so v drevesu 
označeni s pravokotniki in, kot to prikazuje slika 41, zaenkrat zajemajo le prvi 

• notranja vozlišča: vozlišča, orisana z elipsami, predstavljajo regije z atributnimi 

o 2 na sliki 39) imamo opravka le z listi 
revesa, saj je potrebno tem regijam določiti, ali igrajo dostopno ali vrednostno vlogo. 
čin določanja vloge je izredno preprost. Vloga dostop je dodeljena vsem zaporednim 

regijam (listom) poddrevesa, gledano od leve proti desni, ki skupaj, upoštevajoč 
terminologijo podatkovnih baz, tvorijo enolični identifikator oziroma ključ. Ostalim 
listom poddrevesa se dodeli vrednostna vloga. Na ta način se določijo vloge vsem 
poddrevesom modela, kjer velja opozoriti, da poddrevo zajema tista vozlišča, ki se 
povežejo s posebnim povezovalnim vozliščem. 

 
L unkcionalnega tabelaričnega modela (drevesa) so: 

• listi: listi drevesa predstavljajo regije, ki lahko zajemajo samo podatkovne celice. 
List nosi štiri vrste informacij: (1) pripadajoči primere, (2) funkcionalno vlogo 
(dostop ali vrednost, glej definicijo 20), (3) konceptualni opis primerov regije, in 
(4) končno semantično oznako. Določanje

dve vrsti informacij. 

celicami, ki naj bi pomensko opisovale primere v listih drevesa. Notranja 
vozlišča so lahko med seboj povezana v več nivojih, kar nakazuje hierarhično 
gnezdenje atributov. 

• posebna vozlišča: ločimo dva tipa posebnih vozlišč, ki sta orisana z deltoidi, in 
sicer: (a) povezovalno vozlišče, ki nakazuje logični razcep tabele na manjše 
enote, in (b) koren, ki na koncu pretvorbe označuje naziv okvira. 

 
Pri določanju funkcionalne vloge (glej vrstic
d
Na
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V primeru na sliki 41 je le eno poddrevo, čigar vozlišča se združijo s posebnim 
ot to v vsakem 

li r je prvima dvema regijama določena dostopna, 
ostalim

enzij, podatkovnih tipov in zalog 
vre o
v tabel
izhodu koraka je cilj dobiti čim bolj kompakten model, kar se doseže z združevanjem 
skl n
pot a

• 

ajočih se notranjih vozlišč.  

 atributno vozlišče, ki se poveže z novo 
ustvarjenim listom in 

povezovalnim vozliščem. V tem poddrevesu se regijam določijo vloge, k
pstu rikazuje drugo polje in sice

 pa vrednostna vloga. 

XX

MorningMorning

Le rerctuLe rerctu RoomRoom

EveningEvening

LecturerLecturer RoomRoom

Time 
Period

LecturerLecturer RoomRoom

XX

<vredn

Morning
Evening

e
Period
Tim

dostop

<vrednosti 4>osti 1> <vrednosti 2> <vrednosti 3> <vrednosti 1> <vrednosti 2>
<vrednosti 3> <vrednosti 4>

vrednost vrednost vrednost vrednost
vrednost vrednost

Slika 42. Primer združevanja dveh skladnih poddreves.  
 
Ko je zgrajen začetni model in so določene funkcionalne vloge, sistem nadaljuje s 
procesom zgoščevanja modela, kot to nakazuje vrstica 3 algoritma na sliki 39. Cilj 
zgoščevanja je minimizacija relacijske sheme tabele, saj ta ni nujno minimalna, ker se 
določene dimenzije tabele lahko ponavljajo. Zagotavljanje minimalnosti sheme zahteva 
poznavanje domene, npr. poznavanje soodvisnosti dim

dn sti dimenzij, ali celo sopomenk/nadpomenk glav dimenzij. Te vrste informacij so 
i prisotne zgolj implicitno, zato jih je potrebno odkriti in ustrezno obdelati. Na 

ad ih poddreves in vozlišč. Proces zgoščevanja se začne v korenskem vozlišču in 
ek  proti listom drevesa, bistvena pa sta naslednja dva koraka: 

odkrivanje skladnih poddreves: kandidati za združevanje morajo izpolnjevati 
naslednje tri pogoje: (a) so večnivojska (vsaj dva nivoja notranjih atributnih 
vozlišč) poddrevesa, nameščena na istem nivoju drevesa, (b) imeti morajo 
skladno strukturo (isto število nivojev in vozlišč po nivojih), in (c) 
najpomembneje, vsaj en nivo vsebinsko ujem

Če v drevesu obstajajo kandidati, ki izpolnjujejo te tri pogoje, potem sistem 
združi poddrevesa tako, da združi vozlišča na istih položajih. Ker se kot pogoj za 
kandidata zahteva le eno nivo ujemajočih se notranjih vozlišč, se lahko pojavijo 
vozlišča, ki se med seboj vsebinsko ne ujemajo. Za vsak tak primer se izvedejo 
naslednji štirje koraki.  

o ustvari se nov list drevesa, kamor se prepišejo vsebine združenih vozlišč, 

o novemu listu drevesa se pripiše funkcionalna vloga dostop, 

o ustvari se novo združeno
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o novemu atributnemu vozlišču se pripiše semantična oznaka (glej 

otranjih atributnih vozlišč, skladno strukturo in en 
n tranjih vozlišč. Vsebinsko ujemajoča vozlišča se 
z ni neujemajoči vozlišči (“Morning”,“Evening”) 

, poleg tega pa nastane nov list z vsebino obeh 

ruževanje morajo 
imeti morajo skupno starševsko atributno 

mantična oznaka 
odkrita glede na vsebino pripadajočih podatkovnih regij, mora biti 

a najnižjem nivoju drevesa, torej 

ent’. 

dati, ki izpolnjujejo te štiri pogoje, potem sistem 
rejšnje točke. Primera, 
rikazana na sliki 43 in 

4

Slika 44. Primer združevanja vozlišč poddrevesa ‘Exam’.  

razdelek 4.1.4) glede na vsebino lista, ustvarjenega v prvem koraku. 

Slika 42 prikazuje primer, kjer se združita dva namišljena, skladna poddrevesa. 
Poddrevesi imata dva nivoja n
ivo vsebinsko ujemajočih se no
družijo, medtem ko se za združe

določi semantična kategorija
vozlišč in funkcionalno vlogo dostop. 

• odkrivanje združljivih notranjih vozlišč: kandidati za zd
ustrezati naslednjim pogojem: (a) 
vozlišče, (b) vsi imajo vrednostno funkcionalno vlogo, (c) se
kandidatov, 
identična, in (d) nahajati se morajo n
neposredno nad listi drevesa.  

Slika 43. Primer združevanja vozlišč poddrevesa ‘Assignem

 

Če v drevesu obstajajo kandi
združi ta vozlišča tako, kot to opisujejo koraki (i) do (iv) p
iz tekočega drevesa FTM, ki ustrezata temu koraku, sta p
4.  
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Na ta način se odkrijejo in združijo vsa skladna večnivojska poddrevesa in 
zadnjenivojska atributna vozlišča modela, s čimer se minimizira model ozirom
relacijska shema tabele, postopek gradnje modela FTM pa se zaključi.  

Slika 45 prikazuje končni funkcionalni tabelarični model primera s slike 18, kjer je
izvedeno tudi že semantično oplemenitenje modela, podrobneje opisano v naslednjem
razdelku. Primerjava začetnega modela FTM, predstavljenega na sliki 41, s končni
modelom, nakazuje vrsto razlik. Na končnem modelu je opravljeno zgoščevanje, kot to 
podrobneje prikazujeta sliki 43 in 44, iskanje semantičnih oznak in določanje končnih 
semantičnih oznak. Zadnji dve postavki sta v listih drevesa vsebovani v poljih p
številkama 3 in 4.  

a 

 
 
 

m 

od 

 

 



 

ka odel (FTM) tabele s slike 28.  Sli  45. Končni funkcionalni tabelarični m

CourseCourse StudentStudent

TermTerm AssignmentAssignment ExamExam

TermTerm NumberNumber TypeType GradeGrade

GradeGrade

povezovalno
vozlišče

povezovalno
vozlišče

Course
Grade

77,5
67,3
62,8
70,8
75,8
61,3

vrednost

CS.AI.131 - ...

vrednost

John Doe

vrednost

Grade

<nedoločeno>

Course

<nedoločeno>

Student
Name

Name

2

3

1

4

2

3

1

4

2

3

1

4

80
50,5
89
77
63
100

vrednost

85
79,5
78
60
82
-

90
82,5

-
68
75
-

1; 2; 3

dostop

vrednost

8575
8075
7570
8055
7090
8560

vrednost

8575
8075
7570
8055
7090
8560 Mid

Fi
te
n

rm
al

dostop

Ter
Ye

m
ar

Te
Sea

rm
son Assignment

200
200
200
200
200
200

3
3
3
4
4
4

dostop

F
Wi
Spr

F
Wi
Spr

all
nter
ing
all
nter
ing

dostop

Year Season <nedoločeno>

As
N
sign
um

ment
ber

N

2

3

1

4

um

3

4

ber

2

1

2

3

1

4
Exam

<nedoločeno>

Ex
T

2

3

1

4a
ype

m

ypeT

2

3

1

4

2

3

1

4



4. Metodologija za avtomatsko gradnjo ontologij 75 

4.1.4 Odk  

Za uči
je potr
semant
prikazu

 
b) 

 
Pri odk
se posl
nadpom  filtriranje sopomenk. Na 
primer, v tabeli na sliki 28 obstaja podatkovna regija, ki zajema letne čase in vključuje 
nize “Fall”, “ nko “Season”. 
Podatkovni nizi regi nih kategorij 
začne na neo čisti z 
odstranjevanjem
 

) odkrivanja 
semantič
celic regij. Algoritem vno preprost, rezultati 
delovanja p Na vhodu 
algoritem sprejm  
odkrito semantično kategorijo. Algoritem najprej poskusi določiti kategorijo na podlagi 
sestavl
Takšen
“Name
in po vsakem odstranjevanju (vrstica 7) povpraša WordNet po možni skupni oznaki 
(vrstica 8), po sopomenki ali nadpomenki. Odkrivanje se zaključi, ko se odkrije skupna 
oznaka, ozirom nih kategorij za 
vse potrebne regije tabele.  
 
Algoritem za a 
odstranjuje ila (vrstica 13), v drugem 
pomensko nepom ajo uravnoteženo 
dokume  se ohranijo le še 
samostalniki12  
odstrani nesopom
 

                        

rivanje semantičnih kategorij in oplemenitenje FTM

nkovito formalizacijo kognitivnega tabelaričnega modela s semantičnega vidika 
ebno odkriti semantične kategorije za ustrezna vozlišča modela in ga tako 
ično oplemenititi. Oplemenitenje modela je sestavljeno iz dveh faz, kot to 
je že slika 39: 

a) odkrivanje semantičnih kategorij listov modela, 

določanje končnih semantičnih oznak modela. 

rivanju semantičnih kategorij podatkovnih regij tabele oziroma listov drevesa, 
užuje leksikalne ontologije WordNet [53], s katerim se odkrivajo sopomenke in 
enke, in storitve GoogleSets [1], ki se uporablja za

Winter” in “Spring”, za katero WordNet predlaga nadpome
j pa niso vedno tako čisti, zato se odkrivanje semantič

čiščenih celicah regije, postopoma pa se njihova vsebina 
 besed, dokler ni odkrita ustrezna semantična kategorija.  

Slika 46 prikazuje algoritem (ODKRIVANJESEMANTIČNIHKATEGORIJ
nih kategorij in postopek (PREDELAVAVHODNIHNIZOV) odstranjevanja besed iz 

 za določanje semantične kategorije je relati
a so prikazani v listih drevesa slike 45 v poljih z oznako 3. 

e množico nizov, torej celic posamezne regije, na izhodu pa vrne

jenih tipov iz hierarhije podatkovnih tipov (vrstica 3), prikazanih na sliki 29. 
 primer predstavlja regija s celico “John Doe”, ki se mu pripiše kategorija 
”. Če to ne uspe, potem postopoma odstranjuje določene besede (vrstice 4 do 10) 

a zmanjka besed. Na ta način poteka odkrivanje semantič

 predelavo vhodnih nizov je sestavljen iz petih korakov, kjer se postopom
jo besede iz celic. V prvem koraku se odstranijo loč

embne besede (vrstica 14), v tretjem besede, ki im
ntno frekvenco nižjo od praga (vrstica 15), v četrtem

 (vrstica 16), in v zadnjem, petem se izkoristi storitev GoogleSets, ki
enke (vrstica 17). 

                         
12 Predpostavljamo, da se v samostalniški zvezi samostalnik nahaja na zadnjem mestu. 
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Slika 46. Algoritem za odkrivanje semantičnih kategorij.  
 
Definicija 29 (Utežena dokumentna frekvenca člena). Utežena dokumentna 
frekvenca člena se izračuna, kot to prikazuje formula (4.12), kjer v števcu nastopa 
dokumentna frekvenca člena dft, ki predstavlja število dokumentov, v katerih se nahaja 
člen t, v imenovalcu pa število vseh obravnavanih dokumentov D. 

    algoritem ODKRIVANJESEMANTIČNIHKATEGORIJ (C) 
  1  i ← 0 
  2  kategorija ← null  
  3  kategorija ← določi glede na  sestavljene  tipe  iz hierarhije podatkovnih 

tipov 
  4  while (kategorija = null) and (C ≠ null) do begin 
  5    if kategorija = null then begin 
  6      i ← i + 1 
  7      C = PREDELAVAVHODNIHNIZOV (C, i) 
  8      kategorija = WORDNET (C) 
  9    end 
10  end 
11  return kategorija 
 
    algoritem PREDELAVAVHODNIHNIZOV (C, i) 
12  switch i of  
13    case 1: C ← odstrani ločila iz C 
14    case 2: C ← odstrani nepomembne besede iz C 
15    case 3: C ← za vsako besedo v C izračunaj njeno uteženo 

dokumentno frekvenco udf (glej definicijo 29), in ohrani tiste 
besede, katerih vrednosti so višje od praga (prag = ⅓) 

16    case 4: C ← v vsakem posameznem nizu  ( )k kc c C∈  se ohranijo  
tiste besede, ki se pojavijo na koncu niza, saj so te bolj 
signifikantne 

17  case 5: C ← s preostankom besed se opravi poizvedba pri storitvi 
GoogleSets, ki odstrani vse besede, ki niso, glede na Google, 
sopomenke  

18    else C ← null 
19  end 
20  return C 

 samo
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 t
t

dfudf
D

=  (4.12) 

Postopek za določanje končnih semantičnih oznak modela je relativno preprost, 
rezultati določanja pa so prikazani v listih drevesa slike 45 v poljih z oznako 4. Končne 
oznake, ki se v nadaljevanju uporabljajo pri preslikavi modela v okvir, se določijo vsem 
listom drevesa s kombinacijo najvišje postavljenega atributnega vozlišča in semantično 
kategorijo lista. Na primer, pri najbolj levemu listu drevesa se določi končna oznaka s 
kombinacijo vozlišč “Term” in “Year” tako, da nastane oznaka “TermYear”.  
 
Opisan pristop odkrivanja semantičnih kategorij je primeren za angleški jezik, za
uporabo v drugih jezikih pa bi bile potrebne določene prilagoditve, kjer bi bilo potrebno
upoštevati ustrezne lastnosti teh jezikov.  
 

4.1.5 Preslikava FMT v formalizem F-Logic 

V tem koraku se preslika funkcionalni tabelarični model v okvir, ki je zapisan v
formalizmu F-Logic. V prid izbire formalizma za modeliranje tabel govorijo združene
tri tehnologije, to so metode objektnega programiranja, paradigme okvirov za
predstavljanje znanja in logike prvega reda. F-Logic ima modelno-teoretično semantiko
pravilno in popolno odločitveno teorijo dokazljivosti, izrazno moč logike in intuitivno
sintakso. Podrobnosti formalizma so podane v poglavju 2.4.1.  
 
Postopek preslikave FTM v okvir temelji na definicijah 15 in 16, podanih v poglavju
2.4.1, saj ti uvajata temeljne elemente formalizma. Bistveni del postopka preslikave je
identifikacija atributov in metod, ki se na koncu povežejo v skupen okvir. Postopek
izdelave metod, atributov in nazadnje okvira je sledeč: 

• metoda M se izdela za vsak list drevesa, ki nosi vrednostno funkcionalno vlogo
argumenti metode (argM) pa so listi z dostopno funkcionalno vlogo, za katere
mora biti zadoščeno enemu pogoju: (a) list-argument se nahaja na istem nivoju
skupnega poddrevesa kot metoda, kjer poddrevo omejuje posebno vozlišče (gle
lastnosti FTM, razdelek 4.1.3), ali (b) list se nahaja na starševskemu atributnemu
vozlišču znotraj istega poddrevesa kot metoda. Poimenovanje metod (imeM),
atributov (imeA) in argumentov (argM) je že izvedeno, saj naziv ustreza končni 
semantični oznaki ustreznega lista, ki je določeno, kot to opisuje prejšnje 
poglavje. Nazadnje je potrebno določiti kardinalnost metode (kardM) ter metodi 
določiti podatkovni tip zaloge vrednosti (zalogaM). Zaloga vrednosti se določi 
glede na sintaktične tipe členov tistega lista, iz katerega metoda nastane. Metoda 
nima nobenega argumenta, če je definirana kot atribut. 

Na primer metoda Exam  (TermYear,  TermSeason,  ExamType)  =>  NUMBER, 
prikazana v vrstici 5 na sliki 47, se formalno zapiše kot (Exam, TermYear, 
TermSeason, ExamType , 1, NUMBER).  
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• izdelane metode in atribute se na koncu povežejo v skupen okvir. Naziv okvira 
v 

u F-Logic. 

anja kategorij. V primeru, da sistem uspe najti 
podpomenke, te posamično vključi kot nove koncepte v ontologijo, tip relacije 
med povezanima konceptoma pa je is-a (“je podzvrst”, angl. tudi “kind-of”). V 
nasprotnem primeru, ko neposredne podpomenke koncepta iz vsebine lista ne 

(imeF) je povzet po korenu drevesa, metode in atributi (MF) pa so določeni 
prejšnjemu koraku.  

Primer končnega okvira, zapisanega v formalizmu F-Logic, ki ga iz obdelanega 
primera sestavi sistem TARTAR, prikazuje slika 47. Za boljše razumevanje 
preslikave je smotrno primerjati okvir s končnim tabelaričnim modelom, 
predstavljenim na sliki 45. 

Slika 47. Okvir, kot ga iz tabele sestavi sistem TARTAR, zapisan v jezik
 

4.1.6 Gradnja ontologije iz FTM 

V zadnjem, semantično metodološkem koraku je potrebno zgraditi še ontologijo, ki 
mora konceptualno čim bolje ustrezati tabeli. Poleg tega naj bi ontologija s svojo 
strukturo izražala relacije, ki nastopajo med logičnimi enotami tabelarične strukture.  
 
Pri procesu gradnje ontologije kot osnova služi funkcionalni tabelarični model, ki se 
skozi naslednje korake preoblikuje v ontologijo:  

a) listi FTM z določeno semantično kategorijo se pretvorijo v vozlišča, kjer naziv 
vsakega novega vozlišča postane pripisana semantična kategorija (tretje polje 
lista), 

b) iz FTM se izločijo vsa podvojena in posebna vozlišča (razen korena),  

c) vsa vozlišča modela postanejo tako koncepti, povezave med njimi pa relacije, 

d) za vsak list modela se izločijo izrazi, ki glede na leksikalno ontologijo WordNet 
predstavljajo neposredne podpomenke semantične kategorije tega lista. 
Kandidati za podpomenke so tisti izrazi, s katerimi se je določila semantična 
kategorija v procesu določ

obstajajo, se ontologiji ne doda nobenega novega koncepta. 

 
  2    Course => STRING; 
1  CourseGrade [ 

  3    StudentName => STRING; 
  4      Assignment@ (TermYear, TermSeason, AssignmentNumber) => 

NUMBER; 
  5      Exam@ (TermYear, TermSeason, ExamType) => NUMBER; 
  6      Grade@ (TermYear, TermSeason) => NUMBER ]. 
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Zgled, kjer so bile odkrite neposredne podpomenke, predstavljajo izrazi 
“Winter”, “Spring” in “Fall”, ki tvorijo semantično kategorijo “Season”, glede na 

et pa so ti izrazi tudi neposredne podpomenke te kategorije; 

 p relacije še za ostale koncepte, ki nastopajo v ontologiji kot 
 

rjajo hierarhično gnezdenje atributov. Če obstaja med dvema konceptoma 
hko dveh tipov: (a) če nižji 

 je 
. tudi “kind-of”), kot je opisano že v prejšnji 

nasprotnem primeru, ko med konceptoma nad/podpomen ne 
a v”, angl. tudi “part-of”); 

 nivoja priredi relacija tipa is-a. 

Sli
 
S  48 TM, 
predstavljenega na ne 
kot povezave s t ami, na drugem so vse relacije, razen pri konceptu 
“ vezave z okroglimi glavami, na zadnjem, tretjem 
nivoju pa so zopet vse relacije tipa is-a. Za boljše razumevanje opisanega postopka 
preoblikovanja FTM v ontologije je smiselno primerjati zgrajeno ontologijo s končnim 
F , s
 

WordN

e) podobno se določi ti
notranja vozlišča, kjer so še posebej zanimiva tista vozlišča, ki v tabeli
ponaza
v ontologiji povezava, potem je relacija med njima la

et podpomenko višjega koncepta, potemkoncept predstavlja glede na WordN
relacija tipa is-a (“je podzvrst”, angl
točki, in (b) v 
obstaja, se pripiše relaciji tip has (“je vsebovan/

f) na koncu se vsem konceptom prvega

ka 48. Ontologija, zgrajena na podlagi FTM, s slike 45. 

lika prikazuje ontologijo, ki je po opisanem postopku nastala iz modela F
 sliki 45. Na prvem nivoju so relacije tipa is-a, ki so na sliki označe
rikotnimi glav

Exam”, tipa has, označene kot po

TM  slike 45. 

Term

Root

Student

Name

Course

Year Season

Spring FallWinter

Assignment

Number

Exam

Midterm Final

Grade

is-a is-a is-a

is-a
is-a

is-a is-a is-a
is-a

is-a is-ahashas hashas
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Slika 49. Zapis ontologije s slike 48 v formalizmu F-Logic. 
 
Sli
Podrob
grafičn
tekstov
 
Ena iz
relacij 
has) je
podrob
domen
 

ka 49 prikazuje ontologijo s slike 48, ki je zapisana v formalizmu F-Logic. 
nejši opis gradnikov in sintakse jezika F-Logic je v razdelku 2.4.1. Primerjava 
ega in tekstovnega zapisa ontologije je možna z ogledom slik 48 in 49, na 
nem zapisu so prvonivojski koncepti med seboj ločeni s vertikalnim presledkom.  

med bistvenih pridobitev v tem koraku so, poleg zgrajene ontologije, tudi tipi 
(is-a, ali has), ki se določijo med koncepti. Določanje tipa relacij (predvsem tipa 
 še vedno razmeroma omejeno, vendar je treba poudariti, da bi bilo za bolj 
no določanje relacij potrebno vključiti veliko več formaliziranega, predvsem 
sko odvisnega znanja, najbolje v obliki ontologij.  

  1  Root::DEFAU

10  Winter::Season. 
11  Spring::Season. 

13  Assignment::Root. 

LT_ROOT_CONCEPT. 

  2  Course::Root. 

  3  Student::Root. 
  4  Name::DEFAULT_ROOT_CONCEPT. 
  5  Student [ Name => STRING ]. 

  6  Term::Root. 
  7  Year::DEFAULT_ROOT_CONCEPT. 
  8  Season::DEFAULT_ROOT_CONCEPT. 
  9  Term [ Year => DATE; Season => STRING ]. 

12  Fall::Season. 

14  Number::DEFAULT_ROOT_CONCEPT. 
15  Assignment [ Number => NUMBER ]. 

16  Exam::Root. 
17  Midterm::Exam. 
18  Final::Exam. 

19  Grade::Root. 



 

5. Ovrednotenje pristopa za avtomatsko gradnjo 

t nih 
vidikov: 

•

• aplikativna uporabnost pristopa (razdelek 5.3). 

 naslednjem razdelku so podane definicije metrik, ki se uporabljajo za ocenjevanje. 
 

vrednotenje kakovosti pristopa za avtomatsko gradnjo ontologij je težka naloga. Prvi 

čno posplošiti posamezne ocene na 
spl o
uporab
sposobnosti, kot so na primer čas, v katerem opravljajo nalogo, sposobnost 
abstrahiranja, izobrazbo (
Na p membo v 
ko na 
up
Za
sistemo
 
 

ontologij 

V em poglavju je podrobno ovrednoteno delovanje celotnega sistema iz dveh glav

 ovrednotenje pristopa, ki temelji na izvedenih poskusih (razdelek 5.2) in  

 
V

5.1 Metrike ovrednotenja  

O
problem nastopi pri določitvi kriterijev. V različnih situacijah in delovnih okoljih se 
merijo različne stvari, zato je težko ali celo napa

ošn  kakovost pristopa. Pomemben kriterij pri vrednotenju kakovosti pristopa so 
niki, zato bi bilo potrebno med drugimi upoštevati tudi njihove kognitivne 

vpliv subjektivne razumljivosti) in strokovno znanje. 
jpo olnejša bi bil pristop, ki bi ob kriterijih delovanja meril tudi spre
ličini uporabnikovega znanja pred in po izvedbi naloge ter učinek tega znanja 
orabnikovo delo in okolje. Razumljivo je, da takšen pristop v praksi ne obstaja. 
radi omenjenih razlogov so metode za ocenjevanje zmogljivosti pristopov ali 

v v precejšni meri subjektivne in intuitivne.  
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negativni primeripozitivni primeri

izluščeni primeri

pp np

nn pn

Slika
 
Na po ardne 
me e primerov, 
razdeljene med pozitivne in negativne, in dalje na pravilne pozitivne (pp), napačne 
pozitivne (np), pravilne negativne (pn) in napačne negativne (nn) primere. Opredeljene 

 

 

 50. Delitev primerov na množice, ki omogočajo definicijo metrik ovrednotenja. 

dročju luščenja oziroma pridobivanja informacij so oblikovane stand
trike za ovrednotenje sistemov. Slika 50 grafično prikazuje množic

množice omogočajo definicijo treh standardnih metrik. 

Definicija 30 (Natančnost). Metrika natančnost (angl. Precision, standardna oznaka 
P) podaja razmerje med številom pravilno izluščenih primerov (pp) in številom vseh 
izluščenih primerov (pp+np): 

#pravilno izluščenih primerov
# vseh izluščenih primerov

ppP
pp np

= =
+

 (5.1) 

Definicija 31 (Priklic). Metrika priklic (angl. Recall, standardna oznaka R) podaja 
razmerje med številom pravilno izluščenih primerov (pp) in številom vseh pravilnih 
primerov (pp+nn): 

 
#pravilno izluščenih primerovpp

# vseh pravilnih primerovpp nn+

Definicija 32 (Harmonična sredina). Metrika harmonična sredina (angl. F-measure, 
standardna oznaka F1) podaja razmerje med metrikama priklic in natančnost. Metrike 
P, R in F lahko zavzamejo vrednosti na intervalu [0,1]. 

 

R = =  (5.2) 

2PRF1 =
P R+

 (5.3) 

 nekaterih primerih metriki priklic in natančnost nista primerni, saj zahtevata, da 
oznamo vse primere v zbirki, če ju želimo izračunati. Neprimerni sta predvsem v 

erih, ko je zbirka zelo velika, kjer priklica ni možno izračunati, za natančnost pa je 
potrebno preveriti vse izluščene primere. Pri ovrednotenju sistema so se metrike 
izkazale kot primerne.  

V
p
prim
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5.2 Ovrednotenje pristopa 

Z namenom ovrednotenja razvitega pristopa 
entov s pravimi t

sta bili na podlagi sestavljene zbirke 
dokum abelaričnimi strukturami izvedeni dve vrsti meritev, kjer se je 
m a:

delež uspešno transformiranih tabelaričnih 

čno in avtomatsko zgrajenih okvirov. 

 

5   pristopa 

Za izvedbo prvega poskusa je bilo potrebno najprej zbrati in sestaviti testno zbirko 
dokum i le tiste, ki vsebujejo prave tabelarične strukture. Celoten 
p pe no opisan v poglavju 3.2.  
 
Z sa  naslednjo porazdelitvijo po domenah 
(  tipih tabelaričnih struktur (glej razdelek 2.5.1):  

skupno 369 tabel (369/714 = 51,68%),  

ti (1D in 2D) tip: 274 tabel (274/369 = 74,26%) in 

i tip: 95 tabel (95/369 = 25,74%),  

• geopoliti 345

o preprosti (1D in 2D) tip: 236 tabel ( /345 = 68,41%) in  

eril  

• učinkovitost pristopa glede na 
struktur in  

• uporabnost pristopa glede na ujemanje ro

.2.1 Učinkovitost

entov in iz njih izbrat
osto k sestavljanja primerne testne zbirke je podrob

 opi nim pristopom je bilo zbranih 714 tabel z
glej razdelek 3.2.1) in

• turistična domena: 

o prepros

o zapleten

čna domena: skupno 345 tabel ( /714 = 48,32%)  
236

o zapleteni tip: 109 tabel (109/345 = 31,59%),  

 
Vse tabele iz sestavljene zbirke so bile podane kot vhod sistemu TARTAR, ki je izvedel 
ostopek preoblikovanja tabel v okvire. Cilj tega koraka je bil ugotoviti delež primerov, p

v katerih je sistem uspel izpeljati celoten postopek. V turistični domeni je sistem 
uspešno preoblikoval 289 tabel (Ut = 289/369 = 78,32%), v geopolitični pa 313 (Ug = 
313/345 = 90,72%). Učinkovitost pristopa se izračuna kot povprečje učinkovitosti na obeh 
domenah in sicer: 

( ) 1 1 289 313⎛ ⎞ 84,52%
2 2 369 345t gU U U= + = + =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5.4) 
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(a) Zapletena tabela z ločilnimi celicami, ki pripada v turistično domeno. 

(b) Kombinirana zapletena tabela iz turistične domene. 
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(c) Zapletena tabela iz geopolitične domene. 

Preoblikovanje preprostih tabel je izredno učinkovito, težave pa povzročajo zapletene 
bele, še posebej kombinirane tabele, saj je v teh tabelah
odatkov zelo veliko. Delež napak pri preoblikova

stvariteljevih napačnih pristopov gradnje tabel in pomanjkljivosti prvega metodološkega 

števano dejstvo, da je večina tabel na spletu preprostega tipa.  
 

ere treh zapletenih tabel, ki niso 
kvire. Prvi tabeli pripadata turistični, zadnja pa geo

ponazarja zapleteno tabelo z ločilnimi podatkovnimi celicami, kjer se ‘napaka’ pojavi 

dnja vrstica pojaviti višje, 
najverjetneje za tretjo vrstico. Zadnja vrstica tako predstavlja svojo logično enoto, ki jo 
i mogoče ustrezno zdr

Zadnji (c) primer označuje zapleteno tabelo, kjer predzadnja vrstica nakazuje edino 

Slika 51. Primeri treh neuspešno preoblikovanih tabel. 
 

ta  možnih variacij predstavljanja 
p nju je lahko tudi posledica 

koraka, ki ni zmožen avtomatsko odpraviti vseh sintaktičnih napak. Kljub temu pa je 
delež uspešno preoblikovanih tabel visok, kar nakazuje, da je izvirni pristop obetaven, 
še posebej če je upo

Slika 51 prikazuje prim bile uspešne preoblikovane v 
o politični domeni. Primer (a) 

na dveh mestih, ki nista v skladu s predpostavkami, in sicer: (i) tretja in četrta vrstica 
predstavljata zaporedni ločilni celici, in (ii) zadnja vrstica predstavlja ločilno celico. 
Primer (b) ponazarja kombinirano zapleteno tabelo, kjer je najverjetneje prišlo do 
napačnega modeliranja avtorja tabele, saj bi se morala za

n užiti z višje ležečimi logičnimi enotami (glej razdelek 4.1.2.4.7). 

ločilno podatkovno celico v tabeli, kar ni v skladu s predpostavkami.  
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5.2.2 Uporabnost pristopa 

V prejšnjem razdelku je prikazana učinkovitost pristop pri preoblikovanju tabel v 

no pravilnost zgrajenih okvirov, upoštevajoč človeško modeliranje.  
 
Pri m
zgrajen Iz testne zbirke je bilo izbranih 21 uspešno preoblikovanih tabel, ki 
so ip a 
reprosta (1D in 2D) tipa in po pet tabel za vsak zapleten tip tabel. Glede na realno 
orazdelitev tipov tabel na spletu bi moral biti ključ za izbiro tipov tabel pri 

opravljenem poskusu ravno obraten, vendar leži razlog za takšno izbiro v tem, da so 
e (zato manjše število), poleg tega pa smo bili 

omejeni s številom ljudi, ki so sodelovali v poskusu, in s časovno zahtevnim 

 (14×3 
 21×2 = 42).  

http://www.aifb.uni-karlsruhe.de/WBS/pci/FromTables2Frames.ps, oziroma v 
pri i e rednotenje uporabnosti, 
nato pa so 
 

5.2 . ristopa 

Ovrednoten jenih v poglavju 
5.1. Za vs  n okvir glede na pripadajoča 
čno zgrajena okvira dveh oseb iz naslednjih vidikov: 

ka primerjava: meri delno ujemanje objektov in  

o konceptualna primerjava: meri konceptualno ujemanje objektov. 

Ocenjevanje obeh tipov pravilnosti je oprto na definiciji 15 in 16.  

Pri sintaktični pravilnosti je cilj oceniti, kako pravilno okvir zajema sintaktično 
strukturo tabele, na primer do kakšne mere se ujemata avtomatsko in ročno zgrajeni 

okvire, podana z deležem uspešno preoblikovanih tabel v testni zbirki. V tem razdelku 
pa je predstavljena nadgradnja prejšnjega poskusa, kjer je cilj pokazati sintaktično in 
semantič

 te  poskusu so primerjani avtomatsko zgrajeni okviri s pripadajočimi ročno 
imi okviri. 

pr adale turistični domeni, in sicer po naslednjem ključu: po tri tabele za ob
p
p

preproste tabele nekoliko manj zanimiv

postopkom. V poskusu je namreč sodelovalo 14 ljudi, kjer je moral vsak ročno obdelati 
tri tabele različnih tipov. Na ta način je bila vsaka tabela ročno obdelana dvakrat, torej 
sta bila za vsak avtomatsko zgrajen okvir ročno zgrajena dva pripadajoča okvira
=
 
Definicija naloge kot tudi navodila za pretvorbo so dostopna na spletnem naslovu 

log  C. V nadaljevanju je predstavljena m todologija za ov
podani še doseženi rezultati.  

.2 1 Metodologija za ovrednotenje uporabnosti p

je je bilo izvedeno z uporabo standardnih metrik, predstavl
ako tabelo je ocenjen njen avtomatsko zgraje

ro

• sintaktična pravilnost: meri, kako pravilno okvir zajema funkcionalno dimenzijo 
tabele, 

• semantična pravilnost: meri semantično pravilnost objektov okvira s treh stališč: 

o stroga primerjava: meri popolno ujemanje objektov, 

o meh

 

 



5. Ovrednotenje pristopa za avtomatsko gradnjo ontologij 87 

okvir v številu argumentov ujemajočih se metod. Definirajmo sedaj funkciji sintaktično
ki opredeljujeta sintaktično pravilnost med dvema metodama, ter med metodo in 
okvirom. 

, 

 

1

2

2

1 21 2

če 0

( , ) : 1 če 0

0 drugače

m
m

m

M M m m

arg
arg

arg

sintaktično m m arg arg×

⎧
⎪ >
⎪
⎪⎪= = =⎨
⎪
⎪
⎪
⎪⎩

 (5.5) 

( ) ( ), ,M F M Msintaktično m f sintaktično m m× × ′=  (5.6) 

 kjer Mm f′∈ , ki maksimira ( , ) ( , )M Mm m sintaktično m mσ ×′ ′ ′⋅  

Definirane funkcije so usmerjene, kar pomeni, da bodo po eni strani uporabljene za
izračun natančnosti P, po drugi pa priklica R sistema. 

 
 

 
Ocenje eje na 
primerjavo med oznakami objektov. Zato definirajmo operator za primerjavo nizov, ki 
določa, kako sta si dve oznaki oziroma niza podobna.  

 

vanje semantične pravilnosti temelji na primerjavi med objekti, natančn

[ ]: 0niz nizσ × → ..1  (5.7) 

Pri opravljenih poskusih je bil uporabljen operator, ki kombinira shemo uteževanja 
TFIDF s shemo za izračun razdalje med nizi Jaro-Wrinkler [34]. Cohen in drugi [34] so 
v svoji študiji namreč pokazali, da ta pristop daje najboljše rezultate pri primerjavi oz. 
ujemanju nizov, torej za podobne naloge, kot so izvedene v disertaciji.  
 
Pri strogi primerjavi se med seboj soočajo posamezni deli gradnikov okvira, natančneje, 
gre za ugotavljanje identičnosti poimenovanja objektov metod, to je naziva, argumentov 
in zaloge vrednosti metod. Za ovrednotenje primerjave definirajmo ustrezni funkciji 
strogo, zopet nad dvema metodama, ter nad metodo in okvirom. 

  (5.8) 

 ( , ) max ( , )strogo m f strogo m m

( ) 1 2
1 2

1 če 
, :

0 drugače
m m

M M

ime ime
strogo m m×

=⎧⎪= ⎨
⎪⎩

fM F m M M M′× ∈ × ′=  (5.9) 
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Pri mehki primerjavi gre prav tako za ugotavljanje ujemanja poimenovanja objektov 
metod, le da ujemanje temelji na operatorju za primerjavo nizov, podanem v formuli 
(5.7). Za ovrednotenje primerjave definirajmo, skladno zgornjim definicijam, ustrezni 
funkciji mehko. 

 
1 21 2( , ) : ( , )M M m mmehko m m ime imeσ× =  (5.10) 

 ( , ) max ( , )mehko m f mehko m m
fM F m M M M′× ∈ × ′=  (5.11) 

Za uporabo operatorja za primerjavo nizov pri zadnji, konceptualni primerjavi, je bilo 
le-tega treba ustrezno prilagoditi. Operator σ’ ob primerjavi dveh nizov vrne vrednost 1, 
če sta si niza enakovredna iz konceptualnega pogleda, drugače pa vrednost σ. 

 (5.12) 

Konceptualna primerjava je bila vpeljana z razlogom preveriti, do kakšne mere je s 
pristopom možno zgraditi s konceptualnega vidika ustrezen okvir. Najprej je bilo 
potrebno definirati konceptualno enakovredne oznake. V ta namen je bila ročno 
pregledana množica avtomatsko in ročno zgrajenih okvirov ter določene enakovredne 
oznake. Primer enakovrednih oznak predstavljajo naslednje oznake: “Location”, 
“Region” in “Re j konceptualno.  

1 2
1 2

1 če sta  in  konceptualno enakovredna
( , ) :

( , ) drugače
1 2s s

s s
s s

σ
σ
⎧

′ = ⎨
⎩

gionType”. Podajmo sedaj še formalna definicijo funkci

 
1 21 2( , ) : ( , )M M m mkonceptualno m m ime imeσ× ′=  (5.13) 

 ( , ) max ( , )
fM F m M M Mkonceptualno m f konceptualno m m′× ∈ × ′=  (5.14) 

Za vse zgoraj definirane sintaktične in semantične cenilke velja definicija naslednje 
funkcije, ki primerja dva okvira, kjer se X nadomesti z ustreznim tipom metrike, torej 
sintaktično, strogo, mehko in konceptualno. 

 
( , )

( , ) M

F F
m f

F F
M

X m f
X f f

f

×
∈

×

′
′ =

∑
 (5.15) 

Pri ovrednotenju uporabnosti pristopa so rezultati podani v obliki natančnosti (P), 
priklica (R) in harmonične sredine (F), ki se določijo glede na ujemanje avtomatsko 
zgrajenega okvira OS in ročno zgrajenih okvirov O1,..,On (n = 2 v zajetem primeru). Pri 
izračunu metrik P, R ktične in semantične 
cenilke, v naslednjih formalno definiranih funkcijah pa se X lahko nadomesti z 
ustreznim tipom o. 

in F so upoštevane vse zgoraj definirane sinta

 metrike, torej sintaktično, strogo, mehko ali konceptualn
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 1
, 1

( , )
( ,{ ,... })

S i
i n

povp X S n

X F F
P F F F

n
≤ ≤=
∑

 (5.16) 

Priklic je definiran inverzno natančnosti, npr.: 

 1
, 1

( , )
( ,{ ,... })

i S
i n

povp X S n

X F F
R F F F

n
≤ ≤=
∑

 (5.17) 

Očitno iz definicij metrik veljajo naslednje relacije: 

   in  strogo mehko konceptualno strogo mehko konceptualnoP P P R R R≤ ≤ ≤ ≤  (5.18) 

Poleg uravnoteženih metrik Zpovp,X (Z označuje metrike P, R ali F1), kjer se za vsak 
avtomatsko zgrajen okvir upoštevajo vsi ročno zgrajeni okviri, se vpelje tudi različice 
metrik Zmax,X, kjer se za vsak avtomatsko zgrajen okvir upošteva le najbolj skladen 
čno zgrajen okvir. ro

max, 1( ,{ ,... }) max ( , )X S n i S iP F F F X F F=  (5.19) 

( , ) max, 1( ,{ ,... }) maxX S n iR F F F = S iX F F  (5.20) 

Očitno iz definicij metrik veljajo naslednje relacije: 

 max,X XP P≤  in max,X XR R≤  (5.21) 

Razlog za izračun P in R le z ročno zgrajenim okvirom, ki maksimira vrednosti metrik, 
je v tem, da nekateri ročno zgrajeni okviri niso bili pravilno modelirani glede na podana 
navodila oziroma našo intuicijo. Cilj tega pristopa je izogniti se primerom, ko bi sistem 
kaznovali za odgovor, ki je v bistvu pravilen. Poleg tega pa se lahko vzporedno z 
izračunom PX in Pmax,X posredno presodi soglasnost modeliranja med vključenimi 
osebami. Pravzaprav je po istem postopku, kot je opisan v tem razdelku, izračunana 
soglasnost pri ročnem modeliranju, ki omogoča neposredno primerjavo s sistemom, 
boljšo opredelitev težavnosti problema in posledično tudi kvalitete pristopa.  
 
Nazadnje se uravnotežijo še metrike PX in RX skladno z definicijo 32, kot to prikazuje 
naslednja formula.  

2( , ) X X
X X X 

X XP R+

V nadaljevanju so podajani rezultati ovrednotenja uporabnosti sistema po opisani 
metodologiji. 
 

P RF1 P R =  (5.22) 
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5.2.2.2 Soglasnost pri ročnem modeliranju tabel 

ki okvirov 
tako, da je bila vsaka tabela iz zbirke ročno modelirana natanko dvakrat. Soglasnost 

ako tabelo sta torej na voljo dva 
ok a,
me o
izračuni pa podani s pomočjo metrik P, R in F.  
 
Tabela 1 nju tabel. Prva in 
najpomembnejša opazka je, da se okviri m no razlikujejo, saj 
stopnja uje ost, ne dosega niti 
60% (F1ko t 5.62%) 

a ihaja med označevalci do velikega razhajanja pri zajemanju funkcionalnih 
v. Pri semantičnem 
d, argumentov, zalog 

ej nižja, kot je bilo sprva pričakovano.  
 

 sintaktično strogo mehko konceptualno 

Označevalci so imeli nalogo ročno modelirati tabele in jih zapisati v obli

med označevalci je izračunana z namenom pokazati, kako različni so rezultati pri 
ročnem modeliranju istih tabel, in posledično opredeljena težavnost problema tako s 
človeške kot tudi z avtomatske računalniške plati. Za vs

vir  ki sta ju sestavili dve osebi. Izračun soglasnosti je izveden glede na 
tod logijo, opisano v prejšnjem razdelku, kjer so primerjani posamezni pari okvirov, 

podaja rezultate soglasnosti označevalcev pri modelira
ed označevalci bistve

manja s konceptualnega vidika, ki doseže največjo vredn
ncep ualno = 58.58%). Rezultati sintaktične primerjave (F1sintaktično = 4
prkažejo, d

dimenzij tabel, torej v določanju števila odvisnih argumento
vrednotenju prihaja ob poimenovanju objektov okvirov, npr. metoo

vrednosti, itd. do precejšnjih variiranj, odvisnih predvsem od izbire cenilke. Bistven 
napredek je viden pri skoku iz stroge (F1strogo = 40.45%) na mehko (F1mehko = 51.88%) 
cenilko, kar jasno prikazuje, da so označevalci do določene mere uporabljali podobna 
imena. Dobršen napredek se zgodi tudi v koraku proti konceptualni cenilki (F1konceptualno 
= 58.58%), kjer so upoštevani konceptualno enakovredni nazivi, vendar je vrednost še 
vedno prec

P 43,60 42,30 54,09 59,82 
R 49,23 39,22 50,78 57,38 
F1 46,25 40,70 52,38 58,58 

Tabela 1. Rezultati soglasnosti med označevalci (v odstotkih). 
 
Ob podrobni preučitvi ročno zgrajenih okvirov, je bilo ugotovljeno, da se med 21 pari 
pojavita le 2 popolnoma identična para (2/21 = 9,52%). Tabeli, iz katerih pa so ti okviri 
astali, pripadata preprostemu enodimenzionalnemu tipu 

na nivo konceptualnega ujemanja, je število identičnih parov naraslo na 5 
rej so p le 1D in dve (od treh) 2D tipa. To nakazuje, da 
 zapletene tabe ljale velike težave, saj so ti sestavili veliko 

čevalci so: (a) navodila za 

 

n tabel. S sprostitvijo omejitve 

(5/21=23,81%), to okrite vse tabe
 označevalcem le predstavso

različic rešitev, nekatere boljše od drugih.  
 

lavni identificirani razlogi za slabo soglasnost med oznaG
ročno modeliranje tabel niso bila dovolj jasna oziroma natančna, (b) označevalci se niso 
strogo držali navodil, in (c) naloga modeliranja je težka. Predvidevamo, da so vsi 
razlogi doprinesli svoj delež k slabemu soglasju med označevalci, vendar menimo, da 
pri tem izstopata razloga (c) in (b). 
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5 tenja uporabnosti pristopa .2.2.3 Rezultati ovredno

V tem razdelku so predstavljeni rezultati, ki prikazujejo skladnost avtomatsko in ročno 
zgrajenih okvirov, kjer je cilj ovrednotiti uporabnost in kvaliteto razvitega pristopa. 
Rezultati ovrednotenja so povzeti v tabeli 2 in 3 in se nanašajo na metodologijo, 
predstavljeno v razdelku 5.2.2.1. Tabela 2 prikazuje povprečne vrednosti, saj so za vsak 
vtomatsko zgrajen okvir upoštevani vsi ročno zgrajeni okviri, medtem ko tabela 3 a

zajema maksimalne vrednosti, kjer se za vsak avtomatsko zgrajen okvir upošteva le 
najbolj skladen ročno zgrajen okvir. 
 

povprečje  
sintaktično strogo mehko konceptualno 

P 48,71 36,78 44,88 56,01 
R 50,53 38,81 47,75 58,50 
F1 49,60 37,77 46,27 57,22 

Tabela 2. Uteženi rezultati skladno
avtomatsko in ročno zgrajenimi okviri (v odstotkih). 

maksimum 

sti med  

 
Prva zanimiva opazka je, da so vrednosti pri maksimalnem ovrednotenju precej višji kot 
pri povprečnem, kar še enkrat potrjuje dognanje o visoki zahtevnosti naloge in slabi 
soglasnosti med označevalci (glej tabelo 1).  
 

 
sintaktično strogo mehko konceptualno 

P 62,85 48,84 58,26 71,02 
R 67,54 51,83 61,95 77,65 
F1 65,11 50,29 60,05 74,18 

Tabela 3. Rezultati maksimalne skladnosti med  
avtomatsko in ročno zgrajenimi okviri (v odstotkih). 

 
Rezultati sintaktične primerjave, kjer je vrednost povprečnega ovrednotenja 
F1povp,sintaktično = 49,60% in maksimalnega F1max,sintaktično = 65,11%, nakazujejo, da 

stem interpretira tabele s funkcionalnega vidika do zadovoljive stopnje, saj 
pravilno število odvisnih argumentov v večini primerov. V resnici bi morali biti ti 
rezultati še nekoliko višji, saj obstaja nekaj primerov, ko sta bila oba ročno zgrajena 

 F1povp,konceptualno = 57,22%. Ti rezultati kažejo, da
rimernih imen za objekte, kljub vsemu pa je s koncep

avtomatsko določenih imen enakovrednih imenom, pripisanih ročno. Z maksimalnega 

si odkrije 

okvira, gledano iz našega stališča, nepravilna – v takšnem primeru je sistem kaznovan, 
kljub temu, da je njegova rešitev najbolj primerna in pravilna.  
 
Pri semantični primerjavi prihaja ob poimenovanju objektov okvirov, npr. metod, 
argumentov, zalog vrednosti, itd. do precejšnjih variiranj, odvisnih predvsem od izbire 
cenilke. Rezultati povprečnega vrednotenja so: F1povp,strogo= 37,77%, F1povp,mehko = 
46,27%,  ima sistem težave pri iskanju 
p tualnega vidika dobra polovica 
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st x,mehkoališča ovrednotenja so rezultati naslednji: F1max,strogo = 50,29%, F1ma
F1max,konceptualno = 74,18%. Iz tega se lahko zaključi, da s konceptualnega vidika sistem 

5.3 Aplikativna uporabnost pristopa 

.3.1 Neposredno poizvedovanje p

du izstopa množica okvirov in ontologij 
a 

vsebino tabel v obliki dejstev, ki temeljijo na zgrajenih okvirih. Prednost formalnega 
apisa vsebine tabela je v zmožnosti neposredn
lepanja na možne odgovore. Za izvajanje 

mehanizem sklepanja, ki deluje na formalizmu F-Logic, v tej disertaciji pa so poskusi 
). Odgovor na poizvedbo, podano v 

obliki F-Logic stavka, vključuje vse kombinacije spremenljivk, tako da morajo biti vsi 
snovni elementi telesa poizvedbe resnični v bazi znanja. 

 

be, ki so bile ročno prevedene v formalni jezik. Te poizvedbe so 
bile nato posredovane mehanizmu OntoBroker, ki je na podlagi vsebine baze znanja 
rnil rezultate. Pri ovrednotenju rezultatov je 

rezultati pravilni in popolni.  

era poizvedb, kjer je celotna poizve

 v) vprašanje v naravnem jeziku, 

p) prevod poizvedbe v formalno i

 o) odgovor, kot ga vrne mehanizem sklepanja. 

 = 60,05%, 

najde ustrezna imena v skoraj 75%, in da najde popolnoma identična imena v več kot 
50% primerov. Tu velja isti razmislek kot v prejšnjem odstavku o realno še višjih 
rezultatih, če sistem ni kaznovan za pravilne rešitve. 
 

V tem poglavju sta predstavljeni dve možni aplikativni uporabi rezultatov disertacije: 

• neposredno poizvedovanje po vsebini tabel in 

• gradnja ovojnic s pomočjo avtomatsko zgrajenih ontologij. 
 

5 o vsebini tabel 

Po pretvorbi tabel v sistemu TARTAR na izho
ter baza znanja, vsi zapisani v formalizmu F-Logic (razdelek 2.4.1). Baza znanja zajem

z ega poizvedovanja oziroma logičnega 
sk poizvedb se lahko uporabi poljuben 

izvedeni z mehanizmom OntoBroker (razdelek 2.4.2

o

V tem razdelku so podani rezultati poskusov in dva nazorna primera poizvedb z 
rezultati, ki prikazujejo izvedbo opisa, grafično prikazanega na sliki 52. Poskus je bil 
izveden tako, da so bila za vsako izmed, v prejšnjem poglavju izbranih 21 tabel, 
definirane tri poizved

v bilo ugotovljeno, da so vsi vrnjeni 

 
V nadaljevanju sta podana prim dba predstavljena v 
treh točkah: 

 načico, zapisano v formalizmu F-Logic, in  
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Slika 52. Postopek izvajanja neposrednega poizvedovanja po vsebini tabel. 

uporabnikuporabnik

Onto
Broker

poizvedbe

odgovori

zbirka
ontologij
(F-Logic)

zbirka
okvirov
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(HTML)

zbirka
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(HTML)

(F-Logic)

baza
znanja

(F-Logic)

baza
znanja

(F-Logic)

TARTAR
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Prepros imer je bil prikazan že v uvodnem poglavju na sliki 4, kjer je podan celoten 
postopek transform a) tabele v vir, čemur sledi predstavitev (c) dveh možnih 
poizve  rezult a poizved eva ponazoritev vseh hotelskih cen, kjer se 
morajo poleg obno se pri 
rugi poizve leg tega pa 

 Doea za predmet Umetna inteligenca v semestru 
omlad 2003. Izvršitev poizvedbe, form 1, vrne pravilen 

rezultat “62.8”, podan kot o1. Druga poizvedba poskuša vrniti najboljšo
študenta. Prevod poizvedbe v form čico naka oliko rimer 
od prve  saj za nterno raz  vrednosti in izkoriščanje vgrajenih funkcij 
mehani  OntoBroker. Vrnjeni rezultat “M = 77.5” za študenta John Doea, 
predstavljen pod o avilen. 
 
Avtomatska trans atska pretvorba 

belaričnih inform ja, kjer 

t pr
acije (  (b) ok

db z ati. Prv ba zaht
 cene izpisati še vrednosti vseh treh odvisnih argumentov. Pod

dbi zahteva cene dvoposteljnih hotelskih sob v visoki sezoni, pod
še naziv pripadajočega hotela.  

Slika 53. Dve možni poizvedbi po tabeli s slike 18. 
 
Slika 53 prikazuje dve možni poizvedbi na obdelani tabeli s slike 18. Prva poizvedba 
zahteva končno oceno študenta John
p alno zapisane kot stavek p

 končno oceno 
 bolj zapleten palno ina zuje nek

ga, hteva i vrščanje
zma

2, je pr

formacija tabel v okvire oziroma ontologije, avtom
acij v formalna dejstva in avtomatska gradnja baze znanta

celoten postopek temelji na formalizmu F-Logic omogoča poizvedovanje in logično 
sklepanje, zato je izvirni pristop te disertacije potencialno zanimiv za vrsto aplikacij, 
npr. [105],[123]. 
 

v1)  Kakšna  je  končna  ocena  študenta  “John  Doea”  pri  računalniškemu 
predmetu “Umetna Inteligenca” za semester “pomlad 2003”? 

p1)  FORALL G <– EXISTS C C:CourseGrade[Course –> ʺCS.AI.131ʺ;  
StudentName –> ʺJohn Doeʺ;  

2  ocena študenta? 

de@(Y,S) –>G; 
StudentName –> P] AND maximum(P,G,M). 

Grade@ (2003, Spring) –> G]. 

o1)  G = “62.8” 
 
v )  Katera je najboljša končna

p2)  FORALL P,M <– EXISTS C,Y,S,G,P C:CourseGrade[Gra

o2)  P= “John Doe”,   M = “77.5” 



5. Ovrednotenje pristopa za avtomatsko gradnjo ontologij 95 

5.3.2 porab ajenih o gij za iz o ovojn

V tem razdelku je tomatsko zgrajeno 
ontologijo, kar n st in domensko 
eodvisnost aplikacije.  

l vsake ovojnice 

 po primernih virih, na odgovorih 
virov pa se uporabijo ustrezne avtomatsko zgrajene ovojnice, s katerimi se 
izločijo informacije o izdelkih v obliki strukturiranih informacijskih matrik (glej 
definicijo 5), zbrani rezultati z vseh virov se strnejo in uporabniku prikažejo v 

 
Slabost opisanega pristopa se kaže v učni fazi, kjer ključno vlogo igra ročno razvita 

ij 
vsa g h oblik vzorcev. Hevristika je bila 
v o a , njena slabost pa se kaže v veliki 
čas n ljivosti in domenski 
dvisnosti. Ročno sestavljena hevristika je bila poskusno nadomeščena z avtomatsko 
grajenimi ontologijami.  

 
 

izhodu vrača ontologije, uporabne v učni fazi agenta. Skrbnik na vhodni strani sistema 

U a zgr ntolo delav ic 

prikazana nadgradnja obstoječe aplikacije z av
aj bi omogočilo večjo prilagodljivost, razširljivo

n
 
Avtor je v okviru magistrskega dela [123],[126] razvil informacijski agent ShinA 
(Shopping Assistant), t.j. domensko odvisni nakupovalni sistem, čigar ključni 
znanstveni doprinos je avtomatska gradnja ovojnic (glej razdelek 2.2.2). Delovanje 
sistema je razdeljeno na dve fazi:  

• učna faza: v tej fazi mora sistem za vsak nov vir (e-trgovino) avtomatsko zgraditi 
pripadajočo ovojnico in shemo za pošiljanje poizvedb. Glavni de
predstavljajo posplošeni, signifikantni vzorci, ki zajemajo tipičen način 
predstavitve izdelkov na tem viru. Gradnja vzorcev temelji na ročno razviti 
hevristiki, ki ima dve nalogi: (a) definira kategorije in pravila, ki se uporabljajo 
za označevanje prepoznanih informacij izdelka in (b) predpisuje možne oblike 
vzorcev. Postopek gradnje vzorcev temelji na kombinaciji hevrističnega 
prepoznavanja ključnih informacij izdelka, sestavljanju specifičnih individualnih 
vzorcev vsakega posameznega izdelka ter primerjanju in posploševanju 
specifičnih vzorcev, kjer so nazadnje signifikantni, posplošeni vzorci zajeti v 
ovojnico. 

• faza uporabe: v tej fazi se, na podlagi uporabnikovih ključnih besed, iz shem 
sestavijo ustrezne poizvedbe, ki se razpošljejo

enotni obliki.  

domenska hevristika, katere namen je označevanje prepoznanih ključnih informac
ke a posameznega izdelka in predpisovanje možni
pis nem primeru razvita za domeno e-nakupovanja
ov i zahtevnosti razvoja, neprilagodljivosti, zapleteni razšir

o
z

Slika 54 predstavlja nadgradnjo informacijskega agenta s sistemom TARTAR, ki na

TARTAR zagotovi dokument spletne trgovine, kjer so izdelki predstavljeni znotraj 
prave tabelarične strukture, na izhodu pa izstopa ontologija, pridobljena po postopku, 
opisanem v poglavju 4. Ontologija, ki vključuje tako informacije o izdelkih, kot tudi 
semantične kategorije tabele, v učni fazi agenta nadomesti ročno sestavljeno hevristiko. 
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Specifični vzorci se v učni fazi določijo glede na ontološke informacije, nadaljnji 
postopek gradnje ovojnice pa je podan že zgoraj, kjer se ob zaključku ovojnica shrani v 
bazo ovojnic. Tudi postopek faze uporabe je opisan zgoraj.  

TARTAR

ontologija
(F-Logic)

ontologija
(F-Logic)dokument

z izdelki v
pravi tab. 
strukturi
(HTML)

dokument
z izdelki v
pravi tab. 
strukturi
(HTML)

Slika 54. Nadgradnja informacijskega agenta ShinA s sistemom TARTAR. 

Slika 55 prikazuje primer dokumenta s spletnega vira Froogle 
http://froogle.google.com), kjer so izdelki predstavljeni znotraj prave tab

e (na sliki črtkano obrobljena). Tabelarična struktura je obdelana s sistem
TARTAR, ki na izhodu vrne ontologijo, predstavljeno na sliki 56. Poleg sem
kategorij, ki jih prikazuje slika 56, so v procesu obdelave izluščene tudi inform
15 izdelkih, ki skupaj tvorijo bazo znanja. Te informacije se v učni fazi uporabijo za 

ljanje specifičnih vzorcev, na koncu pa s primerjanjem in posploševanjem 
nih vzorcev nastanejo kandidati za ovojnice. Po izboru najznačilnejših se iz

ovojnico, ki v prihodnosti omogoča neposredno luščenje informacij z odgovorov na 
poizvedbe tega informacijskega vira.  

 

( elarične 
struktur om 

antičnih 
acije o 

sestav
specifič bere 

 

ShinA
učna faza

faza uporabe

ovojnica

baza
ovojnic

uporabnik

poizvedba

odgovor

ovojnice

internet

skrbnik
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Slika 55. Dokument s spletnega vira Froogle, kjer so izdelki predstavljeni v tabeli. 
 
 

  1  ProductPrice [ 
  2    Review@ (Image, Product) => STRING; 
  3    Comparison@ (Image, Product) => STRING; 
  4    Price@ (Image, Product) => CURRENCY].

Slika 56. Del ontologije, pridelane iz tabele na sliki 55. 
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Podrobnih poskusov, kjer bi merili uspešnost in pravilnost zgrajenih ovojnic ter te 
primerjali z rezultati, podanimi v magistrski nalogi [123], nismo opravili, opravili pa 
smo simulacijo poskusov, ki potrjujejo tezo o realni aplikativni uporabnosti.  
 
V tem razdelku je prikazana nadgradnja obstoječega informacijskega agenta ShinA s 
sistemom TARTAR, kjer avtomatsko zgrajene ontologije, ki predstavljajo izhod 
sistema, omogočajo popolno avtomatizacijo gradnje ovojnic. Preiskovanje v agentu 
ShinA temelji na ročno sestavljeni hevristiki, čigar slabost se kaže v težavnosti razvoja, 
n a  
avtoma a 
izločijo nje in tako 
r  s  gradnji 
n  o lajšujejo 
zapleten in zamuden pr k. Naštete prednosti se kažejo 
predvsem v smislu boljš osti in domenske neodvisnosti. 
 

5 a  

V tem poglavju je izvirni p v: 

nimi meritvami za naslednji dve metriki: 

o učinkovitost pristopa, kjer je pokazano, da: 

 je u  84,52%, 

liranja tabel težak, saj je soglasnost med označevalci 
nepričakovano slaba, 

lno sistem dosega še boljše rezultate, ker je: 

- v določenih primerih sistem kaznovan za pravilne rešitve in 

- porazdelitev tipov testnih tabel ravno nasprotna realni porazdelitvi; 

epril godljivosti, zapleteni razširljivosti in domenski odvisnosti. Prednosti uporabe
tsko zgrajenih ontologij pri nadgradnji so: (a) ontologije iz celotnega postopk
 ročno poseganje strokovnjaka, saj odpade hevristično preiskova

očno estavljanje hevristik, (b) obstoječe, že zgrajene ontologije pripomorejo h
ovih vojnic, saj zagotavljajo informacije iz baze znanja in (c) ontologije o

oces ročnega sestavljanja hevristi
e prilagodljivosti, lažje razširljiv

.4 Povzetek ovrednotenja pristop

ristop podrobno ovrednoten iz dveh glavnih vidiko

• ovrednotenje pristopa z opravlje

spešnost avtomatskega preoblikovanja tabel v okvire

 so problematične predvsem tabele kombiniranega zapletenega tipa, 

 je delež napak pri preoblikovanju tabel posledica avtorjevih napačnih 
pristopov pri gradnji tabel oziroma nepopolnega prvega metodološkega 
koraka, ki ni zmožen avtomatsko odpraviti vseh sintaktičnih napak; 

o uporabnost pristopa s primerjavo med ročno in avtomatsko zgrajenimi 
okviri, kjer je pokazano, da: 
 je postopek mode

 pri maksimalnem tipu ovrednotenja sistem s konceptualnega vidika 
odkrije pravilna imena v skoraj 75%, v več kot 50% pa odkrije 
popolnoma identična imena, 

 rea
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• aplikativna uporabnost pristopa prikazana iz dveh stališč: 
ja nakazuje, 

da so bili v navezi z mehanizmom OntoBroker doseženi popolni in pravilni 

ga agenta ShinA [123], tako da ročno sestavljanje hevristik 
nadomeščajo avtomatsko zgrajene ontologije. Prednosti se izkažejo v smislu 

 

o neposredno poizvedovanje po vsebini tabel oziroma po bazi znan

odgovori na vse ročno podane poizvedbe, 

o gradnja ovojnic s pomočjo ontologij, kjer je predstavljena nadgradnja 
informacijske

boljše prilagodljivosti, lažje razširljivosti in domenske neodvisnosti. 

 
Kvaliteta razvitega pristopa se kaže predvsem v visoki učinkovitosti, kvaliteti zgrajenih 
modelov znanja in v zmožnostih aplikativne uporabe. 
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6. Pregled sorodnega dela 

Pregled sorodnega dela je podan iz treh pogledov, ki so pomembni pri opravljenih 
raziskavah, in sicer: 

• razpoznavanje, analiza in transformacija tabel, 

• učenje in gradnja ontologij, 

• učenje in gradnja ovojnic. 

6.1 Razpoznavanje, analiza in transformacija tabel 

V nedavno opravljenih raziskavah, opisanih v [48],[79],[102],[157], so podani 
sistematični pregledi sorodnega dela na področju tabelaričnega razpoznavanja, analize 
in transformacije.  
 
Vse operacije nad tabelami temeljijo na tabelaričnih modelih, v literaturi pa obstaja le 
nekaj eksplicitno opisanih modelov. Poleg Hurstovega tabelaričnega modela 
[45],[81],[82], uporabljenega v tej disertaciji, je izrazito prisoten še Wangov model 
[147]. Kljub vsemu pa je Hurstov model bolj primeren za naš namen, ker je namenjen 
obdelavi tabel, m  
ta er 
konstrukcija (fizične in logične) strukture tabel. Ti modeli so v splošnem precej bolj 

apleteni kot modeli za gradnjo, predvsem zato, ker morajo upoštevati vse strukture, ki 
jih definirajo modeli za gradnjo [157]. 
 
R z a  razpoznavanja, analize in transformacije tabel so pokrili 
m je bila opravljena na tekstovnih 
d o h ter na slikah [157]. Delo, 
iz e no k njihovemu razpoznavanju 
[14],[46],[48],[79],[83],[84],[115],[151], označevanju vrstic [79],[80],[82],[106],[119], 
                          

edtem ko je Wangov model namenjen gradnji tabel. Pri obdelavi tabel
 bistveni dve nalogi, ki ju mora pokriti model, in sicer prepoznavanje tabel ts

re
z

a isk ve na področju
nožico vhodnih tipov dokumentov. Večina dela 

at tekah, HTML in optično obdelanih OCR13 dokumenti
v deno na tako zapisanih tabelah, je večinoma usmerje

                       
13 Optično prepoznavanje znakov (angl. Optical Character Recognition, standardna oznaka OCR) 
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[147] in klasifikaciji celic [79],[80],[82],[106],[119],[148]. Izziv pri tabelah, zapisanih v 
tekstovni, OCR ali slikovni obliki, je v interpretaciji strukturnih informacij iz posebnih 
znakov, kot so presledki ali tabulatorji, oziroma iz zaporedij znakov (npr. ’-’, ’*’, ‘#’, 

’, ‘_’, itd.), saj te označujejo prelomnice med celicami/vrsticami tabel. 

 
litvejšemu razumevanju, kjer prevladujejo tehnike za procesiranje naravnega jezika 

NLP14, ki zajemajo razčlenjevanje vsebine celic tabel [45],[84],[83]. Tehnike za 
obdelavo znanja (angl. knowledge engineering) uporabljajo: (a) hevristike, ki temeljijo 

ladnosti celic [85],[149] ali 
vo regularnih izrazov [115], 

(c) grafe [35],[79],[130] in (d) metode strojnega učenja, kjer prevladujejo odločitvena 
15

metode 
po r
 
Bolj za l temeljijo na metodah strojnega 
učenja. Pi  elnega 
razpoznava a  npr. 
‘podatkovn v ažejo 
93,5% kla k
drugimi pristop
 
Pri raz n
hevristi h
na vhodni strani podani dokum čujejo tako prave kot tudi kvazitabele, cilj 
pristopov p e
informacije, d njen zgolj boljši razporeditvi objektov in lepši 
preglednos r
Pri našem delu
razvili Wang p temelji na metodah strojnega učenja, 

                  

‘=
 
Pri tabelah, zapisanih v HTML dokumentih, je naloga razpoznavanja olajšana, saj za 
razločevanje celic in vrstic obstajajo ustrezne sintaktične oznake jezika. To je razlog, da 
so pristopi pri obdelavi spletnih tabel nadgrajeni predvsem v smislu ločevanja med 
pravimi in kvazitabelami [24],[85],[150], odkrivanja prikritih relacijskih shem tabel 
[24],[140],[156] in združevanju oziroma razcepitvi celic/vrstic/tabel [154]. Poleg tega je 
vrsta raziskav nad spletnimi tabelami usmerjena v luščenje informacij oziroma 
poizvedovanje [118],[130],[146] in gradnjo oziroma učenje ontologij [50],[141],[142].  
 
Pri omenjenih raziskavah so uporabljeni pristopi, ki so bodisi usmerjeni h globljemu 
razumevanju tabelarične strukture, kjer se uporabljajo tehnike za obdelavo znanja, ali k
p

na oblikovno sintaktičnih značnicah, kot so merjenje sk
merjenje razdalj med nizi [115],[150], (b) tehnike za izpelja

drevesa [115],[148], tehnike maksimiranja matematičnega upanja EM  [154], skriti 
markovski modeli HMM16 [106],[148], pogojna naključna polja CRF17 [119] in 

dpo nih vektorjev SVM18 [150].  

nimivi pristopi za razpoznavanje tekstovnih tabe
nto in drugi [119] so z uporabo metode CRF izvedli nalogo d
nj  tabel, kjer so klasificirali vrstice tabele v 12 tipov (razredov),
a rstica’, ‘super glava’, ‘glava sekcije’, itd. Rezultati raziskave k
sifi acijsko točnost. Podobno nalogo klasifikacije vrstic/celic tabele, le z 

i strojnega učenja, so opravili tudi v [79],[106]. 

poz avanju HTML tabel so bili večinoma uporabljeni pristopi, ki temeljijo na 
ka  [24],[85] in metodah strojnega učenja [32],[149],[150]. V teh raziskavah so 

enti, ki vklju
a j  ločiti med obema tipoma tabel, saj prvi tip vključuje logične in relacijske 

rugi tip pa je name
ti p edstavitve.  

 smo za razpoznavanje tabel v agentu FiTS uporabili algoritem, ki so ga 
in drugi [149],[150]. Pristo

                               
n nega jezika (angl. Natural Language Processing, standa14 Procesiranje arav rdna oznaka NLP) 

15 Maksimiranje matem ) 
16 Skriti markovsk o
17 Pogojna naklju
18 Metoda podpornih vektorjev (angl. Support Vector Machine, standardna oznaka SVM) 

atičnega upanja (angl. Expectation Maximization, standardna oznaka EM
i m deli (angl. Hidden Markov Models, standardna oznaka HMM) 
čna polja (angl. Conditional Random Fields, standardna oznaka CRF) 
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natanč ev, kjer so pri učenju 
modelo
vrstic/s
kot so slika
ki temeljijo ivanja informacij [13],[89],[114]. 
Natanč
obdelavi 11
 
Chen in d  tabel. 

lgoritem za ločevanje med tipoma tabel uporablja preprosta hevristična pravila in 

ed celicami za ugotavljanje 
čne orientacije tabel in določanje atributnih/podatkovnih celic. Na izhodu analize 

naj bi algoritem vrnil vse možne pare atribut-vrednost, prisotne v tabeli, vendar 
ovrednotenje ni opravljeno. Algoritem za analizo je preprost in deluje le v primeru, ko 
pri hierarhičnem gnezdenju atributov nastopajo celice, ki se razprostirajo preko več polj.  
 
Cohen [32] v svoji raziskavi podaja opis sistema za analizo tabel na osnovi učenja 
ovojnic. Učenje ovojnic zajema učenja pravil (hipotez), ki temeljijo na predstavljenih 
primerih. Pravila so sestavljena iz členov, natančneje iz oznak jezika HTML in vsebine. 
Pravila so specifična, kar pomeni, da so uporabna le na dokumentih, ki so strukturno 
enakovredni učnim dokumentom, in jih težko posplošiti za uporabo na raznovrstnih, 
porazdeljenih spletnih virih. Iz tega sledi, da so priučene ovojnice določenega vira 
praktično neuporabne za uporabo na drugih virih. V zajetem delu ni podane jasnega 
ovrednotenja za analizo tabel.  
 
Pri analizi in transformaciji HTML tabel so bili večinoma uporabljeni pristopi, kjer je 
cilj tabelo obdelati s (fizičnega in logičnega) strukturnega in semantičnega vidika, 
skupna lastnost vseh pristopov pa je težnja k zapisu tabelaričnih informacij v formalno 
obliko. Pristopi, uporabljeni na tem nivoju, temeljijo na preprostih hevristikah, metodah 
strojnega učenja in metodah NLP, izhodi posameznih pristopov pa se med seboj 
razlikujejo in segajo od luščenja parov atribut-vrednost [155],[156], združevanja tabel 
[141],[142],[154] gradnje ontologij [141],[142],[153] do pretvorbe tabel v zapise 
podatkovne baze [146].  
 
Problem gradnje ontologij z združevanjem tabel, ki zajemajo isti tip informacij, so v 
svojem delu naslovili Yoshida in drugi [153],[154],[155],[156]. Tu so definirali, 
podobno kot v našem pristopu, tabelarične tipe, ki temelji na razporeditvi atributnih 
celic. Algoritem določi celicam tabele, na podlagi metode EM, njihov tip 
(atributni/podatkovni), tip tabele pa se opredeli glede na ocenjeno verjetnostno 
porazdelitev. Točnost klasifikacije je 78%, pri čemer so zajeli le podmnožico tipov, ki 
so zajete v našem delu. Pri združevanju tabel so razvili metrike, s katerimi ugotavljajo 
edinstvenost atributov. Te ocene omogočajo razvrščanje podobnih tabel v skupine in 
navsezadnje tudi povezovanje podobnih atributov med tabelami. Ontologije, kot so si 

neje na odločitvenih drevesih in metodi podpornih vektorj
v uporabili vrsto cenilk, npr. strukturno-oblikovne cenilke (število 
tolpcev in dolžina celic), vsebinske cenilke, za katere so definirali vsebinske tipe, 

, obrazec, povezava, število, alfanumerični in prazni tip, in besedne cenilke, 
 na tehnikah razvitih na področju pridob

nost avtomatskega razvrščanja med prave in kvazitabele, ki so jo dosegli pri 
.477 tabel, je 95.89%.  

rugi [24] so opravili raziskave razpoznavanja in analize HTML
A
cenilke za ocenjevanje podobnosti med celicami, npr. ujemanje nizov, lastnih imen in 
številskih kategorij. Rezultati raziskave pri razpoznavanju kažejo 86.5% klasifikacijsko 
čnost. Pri analizi tabel uporabljajo cenilke podobnosti mto

logi
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jih tu zamislili, niso prave ontologije, saj zajemajo le pare atributov s pripadajočimi 
vrednostmi.  
 
Tijerino in drugi [141],[142] predstavljajo svojo vizijo sistema, ki bi bil sposoben 
gradnje ontologij iz množice tabel oziroma njenih ekvivalentov. Metodologija 
njihovega pristopa je sestavljena iz štirih sklopov, in sicer razpoznavanja in 
dekompozicije tabel, gradnje mini-ontologij, odkrivanja povezav med ontologijami in 
združevanja mini-ontologij. Pri odkrivanju vsebine oziroma pomena se naslanjajo na 
uporabo vseh razpoložljivih virov znanja, npr. slovarjev, leksikalnih virov, ontologij 
(npr. WordNet), podatkovnih vzorcev, rutin za pretvarjanje vrednosti, itd. Njihovo delo 
predstavlja vizijo, zato ovrednotenje pristopa ni podano.  
 
Wang in drugi [146] so predstavili pristop, zmožen pomenskega iskanja in luščenja 
informacij iz poljubnih spletnih tabel. Cilj pristopa je transformirati poljubno spletno 
tabelo v obliko, ki omogoča preprosto poizvedovanje, npr. kot zapise podatkovne baze, 
pri čemer se morajo ohraniti semantične relacije. V pristopu ne izvajajo strukturne 
analize, ampak jim pri ločevanju med atributnimi in podatkovnimi celicami pomagajo 
domenski modeli znanja, predstavljeni v obliki ontologij. Na ta način omogočajo 
preprosto luščenje informacij in poizvedovanje. Naš pristop je podoben v tem, da 
zagotavlja sposobnost preprostega poizvedovanja, razlikuje pa se v tem, da se ontologije 
gradijo avtomatsko in vzporedno, tu pa morajo biti podane ročno. Uspešnost 
transformacije tabel v zahtevano obliko, prikazana v delu, je 78,26%. 
 
V primerjavi z opisanimi sistemi je naš pristop izviren v smislu, da kot prvi avtomatizira 
celoten postopek transformacije tabele v obliko, ki odraža njen pomen s strukturnega, 
funkcionalnega in semantičnega vidika. Poleg tega je naš pristop originalen v tem, da 
predstavlja prvo popolno implementacijo Hurstovega formalnega tabelaričnega modela 
[81],[82]. 
 

6.2 Učenje in gradnja ontologij 

V nedavno opravljeni raziskavi za potrebe projekta OntoWeb (IST-2000-29243), 
opisani v [63], je podan sistematičen pregled sorodnega dela na področju tehnik in 
metod za učenje in gradnjo ontologij. Tehnike učenja so v raziskavi razdeljene na pet 
področij, odvisnih od tipa vhodnih dokumentov, in sicer: 

• metode za učenje iz teksta temeljijo na tehnikah NLP in metodah strojnega 
učenja, kjer so za učenje strukture in vsebine ontologij uporabljena izbrana 
besedila. Najbolj znani so naslednji pristopi: 

o luščenje na osnovi vzorcev (angl. pattern-based extraction): prepoznavanje 
relacij in konceptov temelji na ujemanju besedila z vnaprej definiranimi 
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vzorci [27],[72],[108]. Na primer, če se z vzorcem odkrije n zaporednih 
objektov, potem vzorec definira, da prvih n-1 objektov predstavlja 
podpomenke n-tega objekta.  

o povezovalna pravila (angl. association rules): z metodo strojnega učenja, 
opisano v [9], odkrivajo netaksonomične relacije med koncepti, kjer se kot 
predznanje uporabljajo hierarhije konceptov [103],[104]; 

 (angl. conceptual clustering): koncepti 
a semantično razdaljo med njimi, s 

hierarhičnim razvrščanjem pa se gradijo taksonomije [52],[89],[104]. 
Formula za izračun semantične razdalje med dvema konceptoma je 
odvisna od različnih faktorjev in mora biti podana vnaprej.  

kih ontologij iz raznovrstnih virov [90],[104]. Kot osnova 
 dodajo koncepti, pridobljeni iz 
anju se odstranijo koncepti, ki v 

astopajo dovolj pogosto. 

(angl. concept learning): metoda je namenjena 
vzdrževanju in posodabljanju domenskih taksonomij in temelji na metodah 
NLP [67],[107],[112]. Vhodne taksonomije so postopoma dopolnjene z 

tičnim 

• metode za učenje iz delno strukturiranih podatkov poskušajo pridelati ontologije 

 dokumente, npr. RDF, XML, DTD, itd. Večina pristopov se 
ukvarja s strukturiranimi dokumenti [42],[44], le-ti pa temeljijo na metodah 

 tehnikah NLP. 

 

o konceptualno razvrščanje v skupine
so razvrščeni po skupinah glede n

o rezanje ontologij (angl. ontology pruning): cilj te metode je gradnja 
domens
nastopajo splošne ontologije, katerim se
uporabljenih slovarjev in tekstov. Pri rez
domenskih tekstih ne n

o učenje konceptov 

novimi koncepti, pridobljenih iz vhodnih besedil, ki zadostijo lingvis
in konceptualnim meram kvalitete.  

iz poljubnih struktur, prisotnih v dokumentih. Poljubne strukture zajemajo 
strukture znotraj delno strukturiranih dokumentov, npr. tabelarične strukture, in 
strukturirane

strojnega učenja in teoriji grafov. 

• metode za učenje iz relacijskih shem poskušajo prevesti relacijski podatkovni 
model v konceptualnega, kjer mora zgrajena shema vsebovati isto kapaciteto 
informacij kot originalna shema. Pristopi temeljijo na vzvratnem inženirstvu in 
tehnikah preslikovanja. 

• metode za učenje iz slovarjev pri luščenju pomembnih konceptov in relacij med 
njimi temeljijo na računalniško razumljivih slovarjih. Pristopi temeljijo 
predvsem na leksikalni analizi in

• metode za učenje iz baz znanja pri učenju ontologij uporabljajo obstoječe baze 
znanja, kjer poskušajo na podlagi vsebovanih pravil določiti relacije med pravili 
in tako graditi ontologije.  

 
Na področju učenja in gradnje ontologij je največ dela usmerjenega na obdelavo 
tekstovnih dokumentov, temu pa sledi obdelava (delno) strukturiranih dokumentov, le 
redki pa so še ostali pristopi, kar je razlog, da so bolj zanimivi predstavljeni podrobneje,
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ostale pa podani le zaradi boljšega pregleda. Slabost obdelave tekstovnih dokumentov 
se kaže v veliki stopnji človeške vpletenost, tako v procesu gradnje ontologij kot tudi 
ovrednotenja in uporabe, tako da so ti pristopi kvečjemu delno avtomatski, lahko pa 
celo ročni. Pri drugih pristopih je stopnja avtomatizacije načeloma lahko večja, vendar 

 to še vedno odvisno od zahtevnosti in obsežnosti naloge. 

ziki so se pojavile prve iniciative za razvoj ozko 
usmerjenih jezikov, ki bi omogočali in lajšali gradnjo ovojnic. Najbolj znani 

predvsem na sintaktičnih ločilnih elementih. To je razlog, da so te metode bolj 
 sistemi 

hinA 

je
 

6.3 Učenje in gradnja ovojnic 

radicionalni sistemi za luščenje informacij iz spletnih virov uporabljajo ovojnice (glej T
definicijo 6), ki prepoznajo in luščijo zanimive informacije ter te pretvorijo iz 
nestrukturirane oblike v strukturirano. Zapisane informacije se lahko nahajajo v 
preprosti ali zapleteni večnivojski hierarhični obliki, torej morajo pristopi čim bolje 
podpirati različne oblike predstavitev.  
 
Največji izziv ovojnic je, da morajo prepoznati zanimive informacije med množico 
neuporabnih delov teksta, zato je pri gradnji ovojnic skupen cilj vseh pristopov, da so te 
pri luščenju informacij čim bolj zanesljive, prilagodljive in natančne, poleg tega pa 
mora biti njihova gradnja čim bolj avtomatska. Pristopi temeljijo na različnih tehnikah, 
glede na prevladujočo tehniko pristopa pa so razdeljeni na šest sledečih skupin: 

a) deklarativni jeziki: s temi je

sistemi so Web-OQL [11], Minerva [37] in TSIMMIS [69]; 

b) metode za analizo strukture HTML dokumentov: pri luščenju informacij se 
zanašajo na strukturne značilnosti HTML dokumentov. Iz dokumenta se zgradi 
sintaktično drevo, nato se (delno) avtomatsko sestavijo pravila, ki se uporabijo za 
luščenje. Najznačilnejši predstavniki so sistemi RoadRunner [38],[39], XWRAP 
[101] in W4F [133]; 

c) metode za procesiranje naravnega jezika (NLP): pri luščenju informacij se na 
podlagi sintaktične in semantične obdelave teksta zgradijo pravila za luščenje. Te 
metode so v splošnem bolj uporabne za dokumente, kjer nastopa nestrukturiran 
tekst, npr. najave seminarjev, delovnih mest ali razni oglasi. Predstavniki te 
skupine so sistemi RAPIER [20],[21], SRV [58] in WHISK [137]; 

d) metode strojnega učenja: tu se je potrebno naučiti pravil za luščenje informacij 
iz množice učnih primerov. Pravila se od NLP pristopa razlikujejo v tem, da ne 
vključujejo jezikovnih omejitev, marveč temeljijo na oblikovnih značilkah, 

primerne za delno strukturirane HTML dokumente. Predstavniki so
SoftMealy [77], WIEN [95],[96], STALKER [109],[110],[111] in S
[123],[124]; 
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e) metode za modeliranje podatkov: luščenje poteka tako, da metoda poskuša, glede 
na predpisano ciljno strukturo, identificirati objekte, ki implicitno ustrezajo tej 
strukturi. Ciljna struktura je podana kot množica gradnikov za modeliranje (npr. 
n-terice, seznami, itd.), ki ustrezajo privzetemu podatkovnemu modelu. Tipična 
predstavnika tega pristopa sta sistema NoDoSe [7] in DEByE [98]; 

f) pristopi s podporo ontologij: vsi zgornji pristopi gradijo vzorce za luščenje glede 
na strukturne in oblikovne značilke zanimivih informacij. Luščenje se lahko 

Stopnja Podpora Podpora  

izvaja tudi v navezi neposredno z informacijami. Ontologije omogočajo 
odkrivanje zanimivih predelov strani in identifikacijo pomembnih objektov na 
strani. Poleg našega dela, predstavljenega v razdelku 5.3.2, je predstavnik tega 
pristopa sistem BYU [17],[51]. 

 
Tabela 4 prikazuje kvalitativno analizo in primerjavo sistemov za gradnjo in učenje 
ovojnic. Analiza pristopov je opravljena iz petih vidikov, ki so posamezno prikazani po 
stolpcih tabele. 
 

Sistem Tehnike 
avtoma-
tizacije 

zapletenim
objektom 

Preprostost
uporabe 

ne-HTML 
virov Vir 

Minerva ročno ročno + delna [37]
TSIMMIS ročno ročno + delna [69]
Web-OQL 

(a) 
ročno ročno + ne [11]

W4F delno avt. ročno + + ne [133]
XWRAP avtomat. da + + + + ne [101]
RoadRunner 

(b) 
avtomat. da + + + + ne [38]

WHISK delno avt. delno + + popolna [137]
RAPIER delno avt. ne + + popolna [21]
SRV 

(c) 
delno avt. ne + + popolna [58]

WIEN delno avt. ne + + delna [96]
SoftMealy delno avt. delno + + delna [77]
STALKER delno avt. da + + delna [109]
ShinA 

(d) 

delno avt. da + + delna [123]
NoDoSe delno avt. da + + + delna [7]
DEByE (e) delno avt. da + + + delna [98]
BYU (f) delno avt. da + + popolna [51]

Tabela 4. Kvalitativna analiza in primerjava sistemov za gradnjo ovojnic. 
 
Stopnja avtomatizacije je zelo pomemben dejavnik, saj pove, koliko ročnega dela je 
potrebno vložiti pri gradnji ovojnic. Ročna gradnja ovojnic je dolgotrajen, naporen in 
napakam podvržen proces predvsem z vidika pisanja in vzdrževanja ovojnic. Pristopi, ki 
temeljijo na deklarativnih jezikih, zahtevajo ročno pisanje ovojnic, medtem ko največjo 
stopnjo avtomatizacije dopuščajo metode za analizo HTML dokumentov, saj temeljijo 
na sintaktičnih drevesih, ki jih avtomatsko zgradijo iz dokumentov. Ostale metode (c,d 
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in e) so delno avtomatske. Razlog temu je, da morajo strokovnjaki ročno pripraviti učne 
množice in primere, iz katerih se nato avtomatsko zgradijo ovojnice. V pristopu z 
ntologijami mora strokovnjak ročno zgraditi ontologijo, dobro zgrajena ontologija pa 

trukture in permutacije. Ročni 
ristopi zahtevajo ročno pisanje; pristopi, ki temeljijo na metodah NLP načeloma ne 

ntologijah, te popolnoma podpirajo. Vmes nastopajo še pristopi, ki delno 
odpirajo druge tipe vhodnih dokumentov, saj morajo strokovnjaki ročno označiti 

primere, ki se uporabijo za učenje pravil ovojnic. 
 

 [17],[51], kjer ovojnice gradijo 
lo podoben našemu, ki je opisan in 

ocenjen v razdelku 5.3.2. Sistemu BYU je potrebno na vhodu zagotoviti domensko 

formacije in jih transformira v 
str u
postop
ovojnic j omogočajo avtomatsko prilaganje 
ovojnic ob oblikovnih sprem
pripadajo ist

o
omogoča avtomatsko gradnjo ovojnic. Gradnja in ovrednotenje takšnih ontologij 
predstavlja velik časovni delež, zato je označena kot delno avtomatska. 
 
Večina informacij na spletu je predstavljena v zapletenih, neenotnih oblikah, kjer je 
struktura zelo ohlapna, kar nakazuje veliko število možnih oblik informacij (npr. 
permutacije vrednosti, manjkajoče vrednosti, večvrednostna polja, itd.). Poleg tega so 
informacije pogosto hierarhično urejene, s številnimi nivoji gnezdenja. Od sistemov za 
gradnjo ovojnic pa se pričakuje, da podpirajo zapletene s
p
podpirajo zapletenih struktur, ostali pristopi pa podpirajo zapletene strukture in 
permutacije informacij. Sistema WHISK in SoftMealy sta izjemi, saj permutacije 
podpirata le v primerih, ko so jima v učni fazi predstavljeni vsi možni primeri. 
 
Pri vidiku preprostosti uporabe je upoštevana stopnja pomoči, ki jo nudi sistem pri 
gradnji ovojnic. Stopnja pomoči je najmanjša pri ročnih sistemih; večina sistemov spada 
v drugi razred, kjer grafični vmesnik omogoča označevanje primerov ali gradnjo 
ontologij; v tretji razred spadajo metode za modeliranje podatkov, kjer je stopnja 
interakcije med sistemov na visoki ravni, najpreprostejši pa so popolnoma avtomatski 
sistemi, katerim je potrebno zagotoviti le vhodno zbirko dokumentov. 
 
Kljub temu, da je veliko informacij prisotnih v HTML dokumentih, obstaja še večji 
delež dokumentov, zapisanih v tekstovni obliki, zato je pomembno, da so sistemi poleg 
HTML zmožni podpore drugih vhodnih tipov dokumentov. Avtomatski sistemi 
načeloma ne podpirajo drugih tipov, medtem ko pristopi, ki temeljijo na metodah NLP 
oziroma o
p

V nadaljevanju je predstavljen še sistem BYU
avtomatsko s pomočjo ontologij. Ta pristop je ze

ontologijo, ki je zgrajena in sestavljena ročno, in vključuje ključne domenske koncepte 
in relacije s pripadajočo terminologijo. Ontologija omogoča analizo in razčlenjevanje 
vsebine vhodnih HTML dokumentov, pred njeno uporabo se nad dokumentom izvede 
še korak izločitve neuporabnih podatkov in ohranitve pomembnih informacij [49]. Na 
izhodu sistem avtomatsko izlušči ontološko pomembne in

ukt rirano obliko. V primeru, ko je ontologija dovolj reprezentativna, je celoten 
ek gradnje ovojnic popolnoma avtomatski. Poleg tega so na ta način zgrajene 
e zelo zanesljive, prožne in prilagodljive, sa

embah dokumentov in delovanje na različnih virih, ki 
i aplikativni domeni. Te redke lastnosti ne odlikujejo nobenega drugega 
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sistema. V p
gradnja onto
 
V tem ra
gradnjo in u
pomembnih 
od strokovnj  ontologij. To je 
razlog, d j
premoščajo p
zagotovljene
avtomatizira
 
 
 

rimerjavi s sistemom BYU je naš pristop popolnoma avtomatski, saj je tudi 
logij popolnoma avtomatizirana, ostale tu naštete lastnosti pa so ohranjene. 

zdelku je podan kratek pregled in kvalitativna analiza obstoječih sistemov za 
čenje ovojnic. Pri gradnji ovojnic se za uspešno in pravilno luščenje 

informacij uporablja znanje, bodisi zapisano v obliki hevristik ali podano 
aka, kar nakazuje, da ovojnice vsebujejo implicitno znanje

a e potrebno pri gradnji in uporabi ovojnic vključiti ontologije, saj te 
repad pri formalizaciji znanja. Poleg tega je v primeru uporabe ontologij 

 večja zanesljivost, prožnost in prilagodljivost ovojnic ter popolnoma 
n pristop. 
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šča analizo tabel s petih vidikov. V pristopu so upoštevani štirje glavni vidiki: 
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 vhodneg pa d . Sist TARTAR sako vh abelar
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ziku ega 

aključek 

V zaključnem poglavju so podane ugotovitve opravljene raziskave, izpostavljeni so 
znanstveni prispevki disertacije in predstavljene usmeritve za nadaljnje delo. 

7.1 Ugotovitve ziskav
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e okvire formalizirajo v bazo znanja. Formalizacija zgrajenih struktur tem
F-Logic, ki povezuje objektno usmerjen pristop s pristopi deduktivnje

sklepanja, kar zagotavlja deklarativno semantiko in izrazno moč. Zapisi zgrajenih 
struktur tako eksplicitno izražajo pomen vsebine celic tabel, funkcionalni vidik tabele, 
primerljiv z relacijsko podatkovno shemo, in glede na strukturo tabele tudi njen pomen.  
 
Pristop gradnje ontologij iz spletnih tabel je ovrednoten na štiri načine. Pri merjenju 
učinkovitost pristopa je bilo ugotovljeno, da je iz vhodne zbirke tabel iz dveh domen, 
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turistične in geopolitične, uspešno preoblikovanih 84,52% tabel, kjer so se za 
problematične izkazale tabele kombiniranega zapletenega tipa. Glede uporabnosti so 
bile opravljene meritve o sintaktični in semantični pravilnosti avtomatsko zgrajenih in 
ročno modeliranih okvirov, kjer sistem pri maksimalnem tipu ovrednotenja s 
konceptualnega vidika odkrije pravilna imena v skoraj 75%, v več kot 50% pa 
opolnoma identična imena. Pri tem je potrebno upoštevati, da je ujemanje med 

omenske 
eodvisnosti. 

, npr. leksikalno 
nalizo in/ali normalizacijo besedila, ter razširiti hierarhijo podatkovnih tipov z 

o našem mnenju daje pristop spodbudne oziroma glede na relativno slabo ujemanje pri 

p
enakimi, ročno modeliranimi tabelami slabo, saj s konceptualnega vidika doseže le 
58,58%. Aplikativna uporabnost je bila ovrednotena iz nadaljnjih dveh pogledov. Pri 
poizvedovanju po vsebini tabel, oziroma po zgrajeni bazi znanja, se s pomočjo 
mehanizma sklepanja OntoBroker ugotavlja delež pravilnih odgovorov na podane 
poizvedbe. Odgovori na poizvedbe so bili v vseh primerih pravilni in popolni. Pri 
zadnjem ovrednotenju je prikazana uporaba avtomatsko zgrajenih ontologij za 
avtomatizacijo gradnje ovojnic. Tako zgrajene ontologije namreč nadomestijo ročno 
sestavljene hevristike, ki predstavljajo temelje pri gradnji ovojnic. Prednosti takšnega 
pristopa se kažejo v smislu boljše prilagodljivosti, lažje razširljivosti in d
n
 
Odprti problemi, ki v raziskavi disertacije niso obravnavani oziroma pokriti v celoti, se 
nanašajo predvsem na semantični nivo obdelave tabel. Razvita metodologija za 
določanje semantičnih kategorij podatkom je primerna le za angleški jezik, saj vsebuje 
jeziku primerne transformacijske korake. Za izboljšavo natančnosti določanje pomena 
bi bilo potrebno vključiti metode za procesiranje naravnega jezika
a
obsežnejšim domenskim znanjem. Nadalje bi bilo potrebno upoštevati tudi sobesedila 
tabel, saj ta podajajo natančnejše opise vsebine tabel. Kvalitetni delež pri določanju 
semantike pa bi doprinesle tudi novo vključene formalizirane oblike znanja. Odprti 
problemi ostajajo tudi pri analizi tabel, ki je omejena na pet tipov, v realnosti pa 
obstajajo še drugi tipi. Za bolj konsistentno odkrivanje in obdelavo novih oziroma že 
obstoječih tipov bi bilo potrebno vključiti primerne metode strojnega učenja.  
 
P
ročnem modeliranju presenetljivo dobre rezultate z oziroma na to, da v metodologiji ni 
vključene podrobne leksikalne analize besedila, za odkrivanje in določanje semantike pa 
pristop temelji le na splošni leksikalni ontologiji WordNet in spletni storitvi 
GoogleSets. Kljub temu zgrajeni modeli znanja v obliki ontologij omogočajo 
kvalitetnejše reševanje problemov, kar predstavlja pomemben korak v smeri nadgradnje 
svetovnega v semantični splet. 
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7.2 Izvirni prispevki k znanosti 

Znanstveni doprinos disertacije je nova metoda za avtomatsko gradnjo modelov znanja 
v obliki ontologij iz spletnih tabelaričnih struktur. V dosedanjih raziskavah je bilo 
namreč razvitih več metod, kjer ontologije gradijo polavtomatsko s pomočjo 
strokovnjaka [8],[25],[26],[43],[55],[70],[134],[144],[145], z razvitim pristopom pa se 
ontologije gradi avtomatsko, metoda pa temelji na že obstoječih splošnih ontologijah. 
Zgrajene ontologije naj bi povezale oziroma zabrisale prepad med dvema pomembnima 
področjema [17],[51],[71]: področjem luščenja informacij in semantičnim spletom.  
 
V doktorski disertaciji ocenjujemo kot izvirne naslednje prispevke k znanosti: 

• nova metoda za avtomatsko gradnjo modelov znanja v obliki ontologij iz 
spletnih tabelaričnih struktur [128],[129], npr. tabel ali seznamov. Metoda kot 
prva zajema celoten proces transformacije tabele v formalno računalniško 
obliko, ki odraža svoj pomen s strukturnega, funkcionalnega in semantičnega 
pogleda. Metoda temelji na Hurstovem formalnem kognitivnem tabelaričnem 
modelu [81],[82] in predstavlja njegovo prvo popolno implementacijo. 

• metodologija za avtomatsko določanje tipa relacij v ontologijah [28], kjer se 
vsaki relaciji ontologije s pomočjo splošne leksikalne ontologije WordNet [53] 
pripiše eden izmed dveh tipov: (a) tip is-a (“je podzvrst”, angl. tudi “kind-of”), ki 
ponazarja hierarhično urejenost konceptov, ali (b) tip has (“je vsebovan/a v”, 
angl. tudi “part-of”), ki označuje pripadnost oziroma vsebovanost enega 
koncepta drugemu. Določanje drugega tipa relacij je deloma omejeno, vendar je 
treba poudariti, da bi bilo za bolj podrobno določanje potrebno vključiti veliko 
več formaliziranega, predvsem domensko odvisnega znanja, najbolje v obliki 
domenskih ontologij.  

• metodologija za konceptualizacijo oziroma določanje semantičnih kategorij 
podatkom [127],[129]. Podatkom, sestavljenim v logične skupine, se določi 
skupen pomen oziroma semantična kategorija s pomočjo leksikalne ontologije 
WordNet in spletne storitve GoogleSets [1]. Metodologija trenutno podpira le 
angleški jezik, preprosto pa je razširljiva tako za druge jezike, kot tudi za 
uporabo dodatnih (domenskih) ontologij. 

• večagentna zasnova sistema [124], ki omogoča preprosto povezovanje in 
prepletanje agentov ter avtomatizacijo celotnega postopka od avtomatskega 
sestavljanja vhodne zbirke dokumentov preko gradnje ontologij do praktične 
uporabe. 

 
Cilj raziskav je bilo avtomatizirati postopek iskanja znanja v dokumentih ter ga 
predstaviti v formalni, računalniško berljivi obliki. Tako zgrajeni modeli znanja služijo 
vrsti namenov, kot so avtomatsko označevanje podatkov, uporabnost modelov v drugih 
pristopih in aplikacijah, in lahko celo nadomestijo delo strokovnjaka pri takih opravilih. 
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7.3 Nadaljnje raziskave 

Predstavljen pristop je mogoče izboljšati iz več vidikov, še posebej pa z razširitvijo 
metodologije za druge jezike, upoštevanje sobesedila tabel pri njihovi konceptualizaciji, 
nadgradnjo postopka semantičnega oplemenitenja, razširitev množice tipov tabelaričnih 
struktur, itd. Vizija nadaljnjih raziskav je usmerjena predvsem v dve smeri. Prvič, ob 
zaključku gradnje okvirov in ontologij nastane baza znanja, napolnjena s primeri tabel, 
ki bi jo lahko uporabili za avtomatsko polnjenje poljubnih, obstoječih domenskih 
ontologij. Ključna ideja je, da naj bi metodologija podpirala avtomatsko polnjenje 
ontologij s primeri, poleg tega pa pričakujemo, da bi s tem pristopom lahko semantično 
oplemenitili vrsto neurejenih informacij in tako omogočili bistven premik iz 
obstoječega v semantični splet.  
 
Drugič, tabelarične strukture z različno (fizično/logično) strukturo in enakimi ali celo 
različnimi podatki bi bile lahko zajete v splošnejši domenski ontologiji. V tem primeru 
bi bil cilj nadgraditi metodologijo tako, da bi bilo možno vzporedno obdelovati 
poljubno število tabelaričnih struktur, rezultat pa bi bila splošnejša domenska 
ontologija, ki bi zajela vse vhodne tabele. Za reševanje problematike bo potrebno razviti 
nove metode za ujemanje in združevanje konceptov in relacij ter za odstranjevanje 
oziroma rezanje odvečnih objektov ontologij. Metode bi temeljile na skupku tehnik, kot 
so tehnike ujemanja na podlagi leksikalnih, karakterističnih in statističnih pristopov, 
tehnikah za poglobljeno analizo besedila in metodah strojnega učenja. Na ta način bi 
bistveno povečali potencialno vrednost pristopa, saj bi domenska ontologija zajemala 
znanje, prisotno v vseh obdelanih tabelah. 

Slika 57. Proces gradnje domenske ontologije z združevanjem tabelaričnih ontologij.  
 
Slika 57 predstavlja osnovno idejo, kjer na vhodu v sistem vstopajo tabelarične 
strukture, ki pripadajo isti domeni, ter so v procesu transformacije preoblikovane v 
tabelarične ontologije. V zadnjem koraku se tabelarične ontologije združijo v splošnejšo 
domensko ontologijo, tako da se ta najbolje prilega vhodnim tabelam. Domenska 
ontologija bi tako zajemala vse koncepte in relacije, ki bi ustrezale vstavitvenim 
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pogojem, posledično pa bi bila uporabna za množico aplikativnih sistemov. Baza 
znanja, ki bi nastala na podlagi poenotenih tabelaričnih struktur, bi omogočala 
poizvedovanje po informacijah, ki niso eksplicitno navedene po različnih tabelah. To je 
bistvena prednost tako zgrajene ontologije.  
 
Pomanjkljivost splošne domenske ontologije bi se lahko pokazala iz več vidikov, 
predvsem pa bi bilo to odvisno od uporabljenih tehnik, metrik in virov znanja. 

 preveč splošna oziroma bi vključevala le majhen delež skupnih 
redilo neuporabno. To se lahko zgodi v treh primerih, in sicer (a) 

če je na voljo premajhna vhodna zbirka tabel, (b) če so tabele v zbirki med seboj zelo 
različne, in (c) če bi bil postopek odvisen le od dveh splošnih semantičnih virov znanja 
(WordNet in GoogleSets), tako kot v dosedanjem pristopu. V teh primerih bi bilo 

avile še z 
naslednjih vidikov: (a) velikost, saj bi ontologija lahko nenadzorovano rasla z 
dodajanjem novih tabel, (b) slaba povezanost konceptov, kar je rezultat slabega 

s primeri redko poseljena baza znanja.  

Predvidevamo, da bi lahko z izbiro pravih metrik in tehnik ter z uporabno dodatnih 
obstoječih domenskih ontologij oplemenitili postopek nadgradnje, kar bi omogočilo 

bel v HTMLju v ontologije s 84% uspešnostjo. Ta rezultat lahko štejemo za uspeh, 

Ontologija bi lahko bila
konceptov, kar bi jo na

onemogočeno ustrezno ujemanje in združevanje konceptov ter odstranjevanje in rezanje 
odvečnih objektov ontologij. Pomanjkljivosti ontologije bi se lahko poj

ujemanja in združevanja, in posledično (c) 
 

gradnjo kvalitetnih in uporabnih domenskih ontologij.  
 

7.4 Sklepna beseda 

Ena izmed osnovnih vizij semantičnega spleta je popolnoma avtomatska in 100% 
uspešna pretvorba nestrukturiranih ali delno strukturiranih informacij v strukturirano, 
semantično obliko. V tej disertaciji smo dosegli popolnoma avtomatsko pretvorbo iz 
ta
čeprav je metoda pretvorbe specializirana za tabele in ne – tako kot najpogosteje – za 
besedila. Kljub omejitvi na tabele je potrebno poudariti, da:  

• sorodni pristopi na tabelah ne dosegajo take uspešnosti, 

• metode za pretvorbo iz besedil v ontologije v splošnem dosegajo neprimerno 
slabše rezultate, 

• tabele so pogosta oblika za predstavljanje informacij na spletu. 
Zato je smotrno trditi, da je doktorsko delo uspešno uresničilo zastavljene hipoteze 
dispozicije.  
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Priloge 

A. Primeri konceptualizacije tabel 

V pri nih tabel z zgrajenimi, izhodnimi okviri. 

Vhodna tabela 1 

logi je podanih petnajst primerov vhod
 
 

Zgrajen okvir 1 

River[ 
 Industry@ (Type,Region) => SMALL_NUM; 
 Supply@ (Type,Region) => SMALL_NUM; 
 Agriculture@ (Type,Region,TypeNN1) => MEDIUM_NUM; 
 Total@ (Type,Region) => MEDIUM_NUM]. 
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Vhodna tabela 2 

 

Zgrajen okvir 2 
 
TourPrice[ 
 Code => ALPHANUMERIC; 
 DateValid => DATA; 
 Price@ (PersonClass,RoomClass,PriceType) => MEDIUM_NUM]. 
 

 

Vhodna tabela 3 

Zgrajen okvir 3 
 
ScheduleBenefit[ 
 Benefit@(Act,Service) => STRING]. 
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Vhodna tabela 4 

    ali     

Zgrajen okvir 4 
 
Rate[ 

 

 Regular@ (Deposit,TimePeriod) => NUMBER; 
 Float@ (Deposit,TimePeriod) => NUMBER]. 

 
 

Vhodna tabela 5 

Zgrajen okvir 5 
 
River[ 
 Industry@ (Type,Region) => SMALL_NUM; 
 Supply@ (Type,Region) => SMALL_NUM; 
 Agriculture@ (Type,Region,TypeNN1) => MEDIUM_NUM; 
 Total@ (Type,Region) => MEDIUM_NUM]. 
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Vhodna tabela 6 

 

Zgrajen okvir 6 
 
Age[ 
 TFRMeasured@ (Age,AdministrativeDistrict) => MICRO_NUM; 
 Factor@ (Age,AdministrativeDistrict) => MICRO_NUM;
 TFRCorrected@ (Age,AdministrativeDistrict) => MICRO_NUM]. 
 

 
 

Vhodna tabela 7 

 

Zgrajen okvir 7 
 
Table8[ 
 City@ (Accomplishment) => STRING; 
 Scheduled@ (Accomplishment) => DATE; 
 Actual@ (Accomplishment) => DATE; 
 Terminal@ (Accomplishment) => STRING; 
 Claim@ (Accomplishment) => STRING]. 
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Vhodna tabela 8 

 

Zgrajen okvir 8 
 
Transfer[ 
 Motorcoach@(Transportation,TimePeriod,TypeNN1)=>LARGE_NUM; 
 Coach@(Transportation,TimePeriod) => LARGE_NUM]. 
 

 

Vhodna tabela 9 

 

Zgrajen okvir 9 
 
Country[ 
 WaterPollutant@ (Country,TypeNN1,Year) => NUMBER; 
 OrganicPollutant@ (Country,Material,Year) => SMALL_NUM]. 
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Vhodna tabela 10 

 

Zgrajen okvir 10 
 
Annual[ 
 Area@ (Variability,AreaType) => NUMBER; 
 Population@ (Variability,PopulationType) => MEDIUM_NUM; 
 Density@ (Variability) => MEDIUM_NUM]. 
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Vhodna tabela 11 

 

Zgrajen okvir 11 
 
Flight[ 
 DepartTime@ (FlightType1,FlightType2,FlightType3) => DATE; 
 DepartFrom@ (FlightType1,FlightType2,FlightType3)=>STRING; 
 ArriveTime@ (FlightType1,FlightType2,FlightType3) => DATE; 
 ArriveTo@ (FlightType1,FlightType2,FlightType3) => STRING; 
 Stop@ (FlightType1,FlightType2,FlightType3) => SMALL_NUM]. 
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Vhodna tabela 12 

 

Zgrajen okvir 12 
 
Transportation[ 
 Description@ (Transportation) => STRING; 
 Day@ (Transportation,Hour) => CURRENCY; 
 Hakone@ (Transportation) => CURRENCY]. 
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Vhodna tabela 13 

 

Zgrajen okvir 13 
 
Chinese[ 
 Population@ (AdministrativeDistrict) => SMALL_NUM;  
 Density@ (AdministrativeDistrict) => MEDIUM_NUM]. 
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Vhodna tabela 14 

 
Zgrajen okvir 14 

 
Trip[ 
 Cost@ (Duration) => CURRENCY; 
 Insurance@ (Duration) => CURRENCY]. 
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Vhodna tabela 15 

 

Zgrajen okvir 15 
 
Tour[ 
 Name@ (Code)  => STRING; 
 Price@ (Code)  => CURRENCY; 
 Hotel@ (Code)  => STRI

Meal@ (Code)  => STRING]. 
NG; 
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B. Slovensko - angleški terminološki slovar  

Slovar zajema seznam pogosto uporabljenih strokovnih izrazov v slovenskem in 
angleškem jeziku s kratkimi opisi. Prevodi in opisi so povzeti iz različnih virov19. 
 
Agent (Agent): je v splošnem računalniški sistem (program) z lastnostmi, opisanimi v 
definiciji 1, med katerimi je avtonomnost glavna lastnost.  
 
Baza znanja (Knowledge Base): skladišče znanja o določeni domeni, zapisani v 
formalni (npr. kot množica pravil in dejstev), računalniško obvladljivi obliki.  
 
Besednjak (Vocabulary): glej Slovar. 
 
Člen (Token): je najmanjše samostojno zaporedje znakov znotraj niza. 
 
Dokument (Document): je določena tekstovna enota, npr. naslov, povzetek, odstavek, 
prispevek, poglavje. Množica dokumentov je zbirka tekstovnih enot.  
 
F-Logic (Frame-Logic): je formalizem za modeliranje znanja. Glej definicijo 13. 
 
Fraza (Phrase): je besedna zveza s samostojnim pomenom, ki je večinoma različen od 
pomena sestavljajočih besed. 
 
Hierarhija (Hierarchy): glej Taks
 
K bstrakten oziroma simboličen izraz, ki poskuša zaobjeti bistvo 
re
 
Krat

DOM (Document Object Model) – objektni model dokumenta 
• HTML (HyperText Markup Language) – jezik za označevanje nadbesedila  
• KIF (Knowledge Interchange Format) – format za izmenjavo znanja 
• RDF (Resource Description Framework) – ogrodje za opisovanje virov 
• URI (Uniform Resource Identifier) – enolični identifikator vira 
• URL (Uniform Resource Locator) – enolični krajevnik vira 
• XML (eXtensible Markup Language) – razširljiv označevalni jezik 

                                                

onomija. 

oncept (Concept): je a
oaln sti. 

ice: 
• 

 
19  [1] Anton Bajec in drugi, SAZU, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji (uredniki). Slovar 

slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi 
podatki. Elektronska izdaja na plošči CD ROM, Ljubljan S, 1998. 

 [2] M. Gams (urednik). Računalniški slovarček (angleško-slovenski, slovensko-angleški). Cankarjeva založba, Ljubljana, 1993. 
 [3] D. Pahor in M. Drobnič (urednika). Leksikon Računalništva in Informatike. Založba Pasadena, Ljubljana, 2002. 
 [4] Angleško-slovenski slovar računalniške terminologije. http://www.ijs.si/cgi-bin/rac-slovar 
 [5] Slovensko društvo Informatika. iSlovar. http://www.islov .org/ 

a, DZ

ar
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Luščenje informacij (Information Extraction): je področje, ki se ukvarja z odkrivanjem 
pomembnih informacij iz doku a pa je preoblikovanje teh v 
strukturirano obliko. 
 
Mehanizem sklepanja (Inference engine): je sistem, ki skuša s pomočjo funkcije 
sklepanja formulirati odgovore na podlagi informacij iz baze znanja.  
 
Nadpomenka (Hypernym): je izraz, ki označuje celoten spekter specifičnih primerov. 
Y je nadpomenka od X, če je X podpomenka od Y. 
 
Ontologija (Ontology): je eksplicitna specifikacija konceptualizacije. Glej definicije od 
8 do 12. 
 
Ovojnica (Wrapper): je procedura, ki definira preslikavo pomembnih informacij iz 
nestrukturirane v strukturirano obliko. 
 
Pajek (Crawler): glej Preiskovalnik. 
 
Podpomenka (Hyponym): je izraz, ki označuje primer razreda. X je podpomenka od Y, 
če je Y nadpomenka od X. 
 
Poizvedba (Query): je primer vprašanja, podanega bodisi v formalni ali neformalni 
obliki. 
 
Preiskovalnik (Crawler): je program namenjen iskanju in zbiranju dokumentov na 
spletu. 
 
Primer (Instance): je izraz, ki je posreden ali neposreden pripadnik določenega razreda. 
 
Relacija (Relation): predstavlja po ed dvema izrazoma. Relacija is-
a (“je podzvrst”, angl. tudi “kind- ezave podpomenka-nadpomenka, 
relacija has (“je vsebovan/a v”, angl. tudi “part-of”) pa predstavlja vsebovanost oziroma 
lastnost izrazov. 
 
Se a eta, kjer so 
informacijam pripisani nedvoumni, računalniško razumljivimi metapodatki. Glej 
definicijo 7. 
 
Seznam (List): je tekstovni zapis množice primerov, med seboj ločenih s sintaktičnimi 
ločili. Glej definicijo 21. 
 
Seznam nepomembnih besed (Stop-word List): je seznam besed, ki same po sebi 
nimajo posebnega pomena. 
 
Slovar (Vocabulary): spisek nedvoumno določenih izrazov s strani odgovorne osebe. 

mentov, ciljna nalog

vezavo ali lastnost m
of”) ustreza tipu pov

m ntični splet (Semantic Web): je nadgradnja svetovnega spl
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Sopomenke (Synonym): predsta  ki imajo podoben ali identičen 
pomen. 
 
Tabela (Table): podatkovna struktura, kjer so podatki urejeni v vrstice in stolpce. 
Tabela odraža svojo logično strukturo z vizualnega vidika. Glej definicije od 17 do 20. 
 
Taksonomija (Taxonomy): zbirka nadzorovanih izrazov (konceptov) besednjaka, ki so 
organizirani v hierarhično strukturo, vsak izraz (koncept) pa je v eni/več starš/otrok (is-
a) relaciji z drugimi izrazi (koncepti). 
 
 

vljajo različne izraze,
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C. Navodila za ročno modeliranje tabel 

Tu so podana navodila v angleškem jeziku, ki so jih dobili označevalci pri ročnem 
modeliranju tabel. Nahajajo se tudi na spletnem naslovu http://www.aifb.uni-
karlsruhe.de/WBS/pci/FromTables2Frames.ps. 
 

 

From Tables to Frames 
(Evaluation Study) 

Aleksander Pivk and Philipp Cimiano 

March 18, 2004 
 
 

1. Task  
The task of every participant will be to translate every table sent to him into an 
F-Logic style frame representin s to write the frame in his/her 
favourite editor and send it back by pasting it into an e-mail with the corresponding 
table as attachment. Let's get concrete and consider the table table1.jpg attached in 
t
 
 

  
  DateValid => DATA; 

  Price(PersonClass,RoomClass,PriceType) => LARGE_NUM]. 
 
where Tour is the name of the class in question. This class has three attributes 
TourCode, DateValid in Price. Further, Price is a parameterized method which 
depends on three parameters of the classes PersonClass, RoomClass, and PriceType, 
respectively. It is important that you also describe the values contained in the table 
as general as possible by using a corresponding identifier from section 3.  
 
Now consider the more simple table in table2.jpg in the attachment. This table is 
much simpler and can be transcribed by the following frame:  
 

Tour[ 
  Name => ALPHANUMERIC; 
  Code => ALPHANUMERIC]. 

g a class. The idea i

he e-mail. The F-Logic style frame for this table could look as follows:   

TourPrice[  
  Code => ALPHANUMERIC;
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2. Rules  

• you are also allowed to use parameterized methods, but you have to find 
appropriate names for the classes required as parameters (see Price 

d 
of 'tour code', 'tour code' or 'Tourcode' or 'tourcode'  

Type Subtype Description 

• use only one frame per table  

above) 
• use Java-style identifiers for attributes/methods, i.e. 'TourCode' instea

• use the following predefined set of classes to describe concrete values  
 

3. Predefined Types for Values 
 

TOKEN  any string token  
PUNCTUATION  punctuation characters 
ALPHANUMERIC  token constisting of digits and letters 
 ALPHA 

ALL_UPPER 
ALL_LOWER 

token constisting of letters only  
all letters are uppercase  
all letters are lowercase  

FIRST_UPPER 
 

only first letter is uppercase, others 
lowercase 

MIXED mixed lowercase and uppercase letters 
 NUMBER  

MICR
token constisting of digits only 

O_NUM less than 1 
1-2 digits 
3-4 digits 

SMALL_NUM  
MEDIUM_NUM  
LARGE_NUM 5-more digits 

COMBINED  consecutive tokens describing an 
existing entity 

 DATE a date 
with a currency CURRENCY any number that appears 

 symbol 
NAMED_ENTITY any named entity  
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