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Abstrakt V rámci projektu na vývoj nástrojov na spracovanie infor-
mácií a znalostí z heterogénnych zdrojov pouºívame organiza£nú pamä´
ako centrálne úloºisko dát. V príspevku opisujeme ná² prístup pri tvorbe
rozhrania na ontologickú £as´ organiza£nej pamäte a pouºitie návrhových
vzorov pri jeho implementácii. Zameriavame sa na vytvorenie vrstvy pre
taký prístup k ontológii, ktorý je nezávislý od implementácie ontologic-
kého úloºiska.
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1 Úvod

V projekte NAZOU ([4]) rie²ime vývoj nástrojov pre získavanie, organizovanie
a udrºovanie znalostí v prostredí heterogénnych informa£ných zdrojov. Ide o
²tátnu úloha výskumu a vývoja, ktorá je pribliºne v dvoch tretinách plánovaného
trvania.

Cie©om projektu je navrhnú´ metódy na získavanie, organizovanie, udrºia-
vanie a poskytovanie informácií z internetu a tieto metódy implementova´ for-
mou nástrojov. Nástroje sú v projekte testované a vyhodnocované v pilotných
aplikáciách.

Spracovávané informácie sa týkajú ohrani£enej informa£nej domény. Pre otesto-
vanie nástrojov v rámci pilotných aplikácií sme zvolili doménu pracovných ponúk
(zbieranie pracovných ponúk na internete a poskytovanie informácií o nich po-
tenciálnym uchádza£om o prácu).

Informácie získané z vybraných zdrojov sú uloºené v systéme. Pre tento ú£el
systém (pilotná aplikácia) obsahuje úloºisko dát a informácií. Informácie pre
pouºívate©ov sú poskytované z tohto úloºiska. Cie©ová forma reprezentácie in-
formácií sú ²truktúrované dáta � ontológia.

2 Organiza£ná pamä´ v projekte

Pôvodný návrh architektúry pilotnej aplikácie predpokladal tesnú funk£nú spolu-
prácu nástrojov realizovanú pomocou priamych funk£ných prepojení. Pre návrh
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takejto architektúry sa zvolila forma viacerých poh©adov na aplikáciu. Boli na-
vrhnuté jej podsystémy, prípady pouºitia a komponenty. Informa£ná doména sa
zov²eobecnenila na doménu ponúk s archetypmi aktérov a dát � ponuka, produ-
cent a konzument ([5]). Návrh predpokladal doménovo ²peci�cký prístup k úda-
jom, teda niektoré funk£né rozhrania boli závislé od zvolenej (aj ke¤ zov²eobec-
nenej) domény.

Takýto návrh architektúry sa ukázal v na²om projekte priamo nepouºite©ný.
Dôvodov bolo viacero, najmä geogra�cká distribuovanos´ vývoja, nehomogén-
nos´ znalostí £lenov tímu a ich £asovej alokácie v projekte, neexistencia de-
tailného návrhu cie©ovej funk£nosti aplikácie a potreba opakovaného pouºitia
nástrojov v iných doménach a v inej vzájomnej zostave.

Aktuálna pilotná aplikácia je vytvorená na vo©nej²om základe. Ide o architek-
túru ²týlu tabu©a (blackboard), kde nástroje sú samostatné jednotky, pracujúce
nad organiza£nou pamä´ou a komunikujúce najmä cez organiza£nú pamä´. Také-
to uvo©nenie väzieb medzi nástrojmi umoºnilo o.i. aj lep²iu distribuovate©nos´
prác v projekte a ´aºisko prác sa mohlo presunú´ z rie²enia integra£ných kon-
�iktov na návrh a overovanie metód spracovania informácií. Organiza£ná pamä´
sa týmto stala dôleºitým centrálnym prvkom.

Organiza£ná pamä´ sa v projekte NAZOU skladá z troch vrstiev: interak£nej
vrstvy na vzdialený prístup k pamäti, manipula£nej vrstvy s programátorský-
mi rozhraniami pre nástroje a fyzickej vrstvy, v ktorej sú jednotlivé úloºiská.
Fyzická vrstva je realizovaná úloºiskami troch typov � súborovým, rela£ným a
ontologickým.

Pre realizáciu ontologického úloºiska bol zvolený systém Sesame ([1]). V
¤al²om texte opisujeme ná² prístup pri návrhu rozhrania na ontologické úloºisko.

3 Ontologické rozhranie

Pri návrhu rozhrania na ontologické úloºisko sa brali do úvahy viaceré poºadované
vlastnosti:

1. Nezávislos´ od informa£nej domény. Aj ke¤ v pilotnej aplikácii pouºívame
doménu pracovných ponúk, jadro nástrojov je implementované nezávisle od
informa£nej domény � z toho dôvodu, aby sa nástroj dal pouºi´ aj v inej
doméne. Takto sa navrhla aj architektúra nástroja, ke¤ sa upustilo od pôvod-
nej architektúry systému.

2. Nezávislos´ od úloºiska.Nástroje nemajú by´ pevne viazané na zvolené úloºisko
Sesame, ale mali by by´ bez vä£²ích zmien pouºite©né aj s inými úloºiskami
(napr. Jena).

3. Jednoduchos´. Rozhranie by malo by´ jednoduché a zrozumite©né pre autorov
nástrojov.

4. Zachovanie výkonnosti. Rozhranie nesmie zhor²i´ výkonnos´ úloºiska, teda
jeho pouºitie nesmie zníºi´ odozvu úloºiska oproti pouºitiu natívneho rozhra-
nia úloºiska.
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5. Univerzálnos´. Rozhranie má poskytova´ v²etky potrebné moºnosti úloºiska,
najmä na vyh©adávanie pomocou ²pecializovaných dopytovacích jazykov, ale
má tieº umoº¬ova´ prácu s indivíduami, RDF grafmi a pod.

Rozhranie na ontológiu tvoria tri vrstvy. V spodnej vrstve je natívne rozhranie
úloºiska, v na²om prípade Sesame API, ktoré je tvorené Java rozhraniami (in-
terfaces) a triedami a je sú£as´ou úloºiska Sesame.

Vrchná vrstva je de�níciou nezávislého rozhrania, ktoré tvorí fasádu on-
tologického úloºiska pre jeho pouºívate©ov (nástroje). Táto vrstva je tvorená
výhradne Java rozhraniami. Nástroje pre svoju prácu poznajú iba túto vrstvu.

Stredná vrstva spáje tieto dve vrstvy � adaptuje natívne rozhranie úloºiska
(spodnú vrstvu) na nezávislé rozhranie pre nástroje (vrchnú vrstvu). Je tvorené
Java triedami, ktoré realizujú Java rozhrania z vrchnej vrstvy a pouºívajú Java
rozhrania a triedy zo spodnej vrstvy.

V prípade potreby pouºitia iného ontologického úloºiska (ako napr. Jena)
sa spodná vrstva vymení za natívne rozhranie úloºiska (Jena API) a vytvorí sa
stredná vrstva pre nové úloºisko � tú je treba implementova´ nanovo. Vrchná
vrstva sa nezmení, £o umoºní zmenu úloºiska bez zmeny implementácie nástro-
jov.

Vzh©adom na túto situáciu sme pre implementáciu rozhrania pouºili najmä
návrhový vzor Adapter ([3]), známy aj ako Wrapper, oba©ova£. Pre realizáciu
dopytovania pomocou ²pecializovaných dotazovacích jazykov (ako napr. SeRQL
a RDQL) sa pouºil tento návrhový vzor 4-krát. Jedno pouºitie vzoru umoºnilo
obali´ spojenie na ontologické úloºisko a ¤al²ie tri pouºitia zabezpe£ujú prístup
k výsledkom dopytov (pre výslednú tabu©ku, riadok výslednej tabu©ky a bunku
takéhoto riadku).

Okrem tohto základného vzoru sa pouºili aj ¤al²ie vzory:

� Abstract Factory ([3]). Vzor je pouºitý pri vytváraní spojenia na ontologické
úloºisko. Pouºitie vzoru umoº¬uje dynamickú zmenu implementácie rozhra-
nia ontologického úloºiska (umoº¬uje prechod medzi Sesame a Jena). Výber
implementácie rozhrania je riadený nastavením v kon�gura£nom súbore.

� Singleton ([3]). Vzor sa pouºíva pri vytváraní spojenia na ontologické úloºisko
pri testovaní.

� Dependency Injection ([2]). Tento vzor sa vyuºíva v projekte pre takú vzájom-
nú integráciu nástrojov, ktorá umoº¬uje vo©né a kon�gurovate©né väzby
medzi nimi. Vzor je moºné pouºi´ aj pre vytvárenie spojenia na ontolog-
ické úloºisko.

4 Záver
Navrhnuté a implementované rozhranie sp¨¬a stanovené poºiadavky� je nezávis-
lé od úloºiska a informa£nej domény, jednoduché a preh©adné a efektívne (napr.
netransformuje zbyto£ne výsledky vyh©adávania). Poskytuje potrebné funkcie
na dopytovanie ontológie a na prácu s výrokmi (statements), RDF grafmi a
in²tanciami (indivíduami).



4 René Pázman

Rozhranie je v projekte realizované pre Sesame, ale dá sa implementova´ aj
pre iné úloºisko, napr. Jena. Rozhranie v sú£asnosti poskytuje základné funkcie
pre prácu s ontológiou. Plánujeme ho roz²irova´ o ¤al²ie funkcie, ktoré Sesame
poskytuje.

Uvaºujeme tieº s jeho roz²irovaním o funkcie na udrºiavanie dát a propago-
vanie zmien v údajoch medzi nástrojmi. Tieto funkcie by mali by´ doménovo
nezávislé.

Okrem toho zvaºujeme vytvori´ nad ním doménovo ²peci�ckú nadstavbu,
ktorá by umoº¬ovala jednotnú prácu s doménovými objektmi. V tomto prípade
by v²ak doménová závislos´ mala osta´ na úrovni pojmov znovupouºite©ných v
iných príbuzných doménach, ako sú napr. pojmy ponuka, poskytovate© ponuky,
záujemca o ponuku, v²eobecné preferencie záujemcu o ponuku a pod.

Referencie
1. Broekstra, J., Kampman, A., van Harmelen, F.: Sesame: An Architecture for Stor-

ing and Querying RDF Data and Schema Information. In: Fensel, D., Hendler, J.,
Lieberman, H., Wahlster, W. (Eds): Semantics for the WWW, MIT Press. Available
at http://www.cs.vu.nl/ frankh/postscript/MIT01.pdf. (2001)

2. Fowler, M.: Inversion of Control Containers and the Dependency Injection pattern.
Available at http://www.martinfowler.com/articles/injection.html. (2004)

3. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J.: Design Patterns: Elements of
Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, Professional Computing Se-
ries. (1995)

4. Návrat, P., Bieliková, M., Rozinajová, V.: Methods and Tools for Acquiring and
Presenting Information and Knowledge in the Web. In: Rachev, B., Smrikarov, A.
(Eds.): CompSysTech 2005, Varna, Bulgaria. pp. IIIB.7.1�IIIB.7.6. (2005)

5. Vrani¢, V., Marko, V.: Developing a Product-Line Based Architecture in a Do-
main Under Research. In: Návrat, P., Barto², P., Bieliková, M., Hluchý, L., Vo-
jtá², P. (Eds.): Tools for Acquisition, Organisation and Presenting of Information
and Knowledge, Proceedings in Informatics and Information Technologies, Research
Project Workshop, Bystrá dolina, Nízke Tatry, Slovakia. pp. 211�222. (2006)


