
Semantics and Domain Modeling
for Personalized Social Web

Marián Šimko

1. 10. 2012PeWe



Prístup k informáciám



Prístup k informáciám



Personalised Web-based System

user model

domain model personalizer



Personalised Web-based System

user model

domain model personalizer



Sémantika
• = význam

• Web so sémantikou (the Semantic Web)

"man-made woven web of data" that facilitates machines to 
understand the semantics, or meaning, of information on the 
World Wide Web

• načo?

▫ usudzovanie, odvodzovanie

▫ inteligentné vyhľadávanie, odporúčanie
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Ako reprezentovať znalosti, vedomosti
 o niečom?



Koncept, pojem

pojem -jmu m. forma myslenia odrážajúca podst. 
vlastnosti predmetov, javov objektívnej skutočnosti: 
všeobecný, jedinečný p.; myslíme v p-och a súdoch;

filoz. výsledok rozumového st. poznania skutočnosti 
(predmetov, javov ap.)
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Ontológia 
• Aristoteles: taxonómia

• Teraz: osmica 

Ο={C ,≤C , R ,σR ,≤R , A ,σA ,T }

koncepty
relácie atribúty

typy

hierarchia hierarchia



(Wong et al., 2011)



Doménový model
• reprezentácia problémovej oblasti (domény) 

slúžiaca na opis zdrojov, ktoré sú predmetom 
ďalšieho, zvyčajne pokročilého spracovania (napr. 
odporúčanie, inteligentné vyhľadávanie)

• ľahká sémantika vs. ťažká sémantika



Doménový model
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Modelovanie domény – úlohy
• reprezentácia

▫ aká granularita

▫ aká expresivita

• automatizácia tvorby

▫ spracovanie obsahu, analýza prepojení, používania

▫ ontology learning, NLP, NER, LSA, ... 
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