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W artykule zaprezentowane zosta y g ówne koncepcje sieci semantycznych i ich wykorzystanie w procesie 
kojarzenia faktów pozwalaj!cych na identyfikacje potencjalnych sytuacji kryzysowych. Opisywana metoda ma 
umo"liwi# zbudowanie narz$dzi identyfikacji dzia a% terrorystycznych w oparciu o modele ontologiczne. 
Zaproponowane rozwi!zania obejmuj! szerokie spektrum algorytmów operuj!cych na strukturach grafowych 
oraz mechanizmy wnioskowania regu owego. W ramach pracy dokonany zosta  przegl!d dost$pnych j$zyków 
i narz$dzi opisu semantycznego oraz analiza ich przydatno&ci w metodzie. Reprezentacja wiedzy 
konstruowanej w postaci sieci powi!za% dostarcza wielu problemów zwi!zanych z efektywno&ci! algorytmów 
ich przetwarzania. Na potrzeby budowanego rozwi!zania zaproponowano dwa odr$bne narz$dzia redukcji 
rozmiaru sieci semantycznej polegaj!cej na analizie ilo&ciowej parametrów sieci semantycznej i eliminacji 
wierzcho ków, zwi!zków nieistotnych z punktu widzenia analizowanej domeny oraz ontologie filtruj!ce. 
Narz$dzia te maj! zredukowa# rozmiar sieci semantycznej, a tym samym umo"liwiaj!c algorytmom grafowym 
oraz mechanizmom wnioskuj!cym efektywne wyszukiwanie powi!za% ukrytych.  
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1. Wprowadzenie  
 
Rozwój informatyki oraz technologii zwi!zanej 
z sieci! Internet spowodowa  wiele negatywnych 
skutków dotycz!cych przeszukiwania 
ogromnych zasobów informacyjnych. Jednym  
z wielu problemów jest poprawna klasyfikacja 
przegl!danych stron oraz interpretacja meta 
danych zawartych w nag ówkach HTML, które 
przez wielu twórców stron s! nadu"ywane by 
zwi$kszy# popularno&# strony. Wyszukiwarki 
internetowe korzystaj! z coraz bardziej 
wyszukanych algorytmów przeszukiwania 
pe nokontekstowego oraz oceny witryn 
internetowych. Jednak pewne w a&ciwo&ci 
mechanizmów wyszukiwania nie dostarczaj! np. 
w a&ciwo&ci interpretacji znaczenia s ów. 
Rozwój narz$dzi opisu semantyki sta  si$ 
g ówn! przyczyn! zwrócenia si$ w stron$ 
Semantycznego Web czyli kolejnego etapu opisu 
sieci Internet. Zak ada si$, "e przedstawione 
standardy opisu danych semantycznych RDF, 
OWL, DAML pos u"! jako nowe narz$dzie 
pozwalaj!ce na integracj$ wielu 'róde  danych 
oraz automatyzacj$ procesu przeszukiwania sieci 
i samoorganizacji sieci Internet.  

Wszechstronno&# reprezentacji wiedzy, jak! 
umo"liwiaj! sieci semantyczne, zosta a 
zaadoptowana w wielu domenach np. jako 
narz$dzie rozpoznawania j$zyka naturalnego, 

lub jako narz$dzie identyfikowania wybranych 
klas sytuacji decyzyjnych. Wydarzenia na arenie 
mi$dzynarodowej, w tym wojna z terroryzmem, 
spowodowa y zapotrzebowanie na metody 
wykrywania i identyfikacji przysz ych dzia a% 
terrorystycznych.  

Mówi!c o sieciach semantycznych nale"y 
zdefiniowa# egzystuj!ce w tej dziedzinie 
poj$cia. Graf semantyczny jest uto"samiany  
z grafem, dla którego dodatkowo definiuje si$ 
typy wierzcho ków (np. osoba, zdarzenie, obiekt, 
itd.). Zak ada si$ dodatkowo, i" liczba tak 
zdefiniowanych typów wierzcho ków jest jednak 
du"o mniejsza ni" liczba wierzcho ków 
wyst$puj!cych w danym grafie semantycznym. 
Po !czenia pomi$dzy wierzcho kami w grafie 
równie" nale"! do okre&lonych typów. Ten sam 
typ  uku pomi$dzy ró"nymi typami 
wierzcho ków mo"e jednak reprezentowa# 
odr$bny zwi!zek (odr$bne znaczenie 
semantyczne – na potrzeby integracji ró"nych 
semantyk definiuje si$ zestaw poj$# to"samych 
lub dla wybranych poj$# definiuje si$ nazwy 
uto"samiaj!ce to samo poj$cie).  

Zasady budowania sieci semantycznej 
zawarte s! w ontologii - sieci pomocniczej, 
b$d!cej szablonem, wed ug którego do !czane s! 
wierzcho ki do sieci semantycznej. Celem 
ontologii jest zdefiniowanie mo"liwych typów 
wierzcho ków oraz typów  uków  !cz!cych te 
wierzcho ki. Ontologia nazywana, jest równie" 
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Modelem Domeny. Ontologia w odniesieniu do 
metodologii obiektowej, w przybli"eniu, jest 
odpowiednikiem klas oraz zwi!zków mi$dzy 
nimi, natomiast powstaj!ca na jej podstawie sie# 
semantyczna to instancje tych klas, czyli obiekty 
i zwi!zki mi$dzy nimi.  

 

 
Rys. 1. Ontologia, czyli szablon wierzcho ków oraz 

 uków i wytworzona sie# semantyczna  
 

Nale"y zauwa"y# wyra'ne ró"nice 
interpretacji poj$# klasy oraz elementu ontologii, 
gdzie identyfikacja ró"nicy pomi$dzy klas! a 
obiektem jest zale"na od punktu widzenia 
modeluj!cego. W przypadku in"yniera ontologii 
taka dowolno&# nie istnieje, st!d projektowanie 
ontologii koncentruje si$ na innym aspekcie 
postrzegania &wiata.  

Ontologia jest definiowana jako graf: 

EV TTOG ,           (1) 

gdzie: 
! "nV tttT ,...,, 21          (2) 

jest zbiorem typów wierzcho ków (poj$cia 
reprezentowane w ontologii), 

! "VjijiE TttttT # ,:),(           (3) 

jest zbiorem typów kraw$dzi (zwi!zki pomi$dzy 
poj$ciami w ontologii). 

Definicja formalna sieci semantycznej 
zak ada, i" jest to sie# 

etvtEVS sem ,,,           (4) 

,gdzie: 
V jest zbiorem wierzcho ków, 

  ! "1 2, ,..., kV v v v          (5) 

E jest zbiorem kraw$dzi, 

  ! "1 2, ,..., lE e e e          (6) 

oraz: 

ij tvvt  )(           (7) 

jest funkcj! przyporz!dkowuj!c! wierzcho kowi 

jv odpowiadaj!cy mu typ it , 

),()( jij tteet           (8) 

jest funkcj! przyporz!dkowuj!c! kraw$dzi 

je odpowiadaj!cy jej typ Eji Ttt #),( . 

 

2. Modele sieci semantycznych 
 
W literaturze wyodr$bnione zosta y modele sieci 
semantycznych, które ze wzgl$du na swoj! 
specyfik$ znalaz y zastosowanie do roz-
wi!zywania ró"nych problemów. Poni"ej 
zostanie przedstawiona ich klasyfikacja której 
celem jest przybli"enie samego narz$dzia, jakim 
jest sie# semantyczna, ale równie" mo"liwo&ci 
rozszerzenia jej koncepcji. Wyodr$bnione 
modele obejmuj!: 
 sieci definicyjne (ang. definitional 

networks) – g ównie z o"one z relacji is-a, 
pomi$dzy typem oraz nowo do !czanym 
podtypem. Wynikowa hierarchia zwana jest 
równie" generalizacj!, nastawione na 
prezentowanie taksonomi; 

 sieci twierdz!ce (ang. assertional networks) 
– zawieraj!ce twierdzenia, a w przeciwie%-
stwie do sieci definicyjnych poszczególne 
informacje s! warunkowo prawdziwe. 
Niektóre sieci tego typu sta y si$ podstaw! 
struktur koncepcyjnych; 

 sieci implikacyjne – wynikowe (ang. 
implicational networks) – wykorzystywane 
do reprezentowania wzorców przekona%, 
przyczynowo&ci, lub zasad. Zwane s! 
równie" sieciami przekona%, sieciami 
Bayesowskimi. G ówn! relacj! spotykana  
w sieci to implikacja; 

 sieci wykonawcze (ang. executable 
networks) zawieraj!ce mechanizmy, takie 
jak przesy anie znacznika lub dodatkowe 
procedury, dzi$ki którym mo"liwe jest 
wnioskowanie, przesy anie wiadomo&ci 
znajdowanie zwi!zków lub dopasowywanie 
wzorców; 

 sieci ucz!ce si$ (ang. learning networks) – 
potrafi!ce w trakcie dzia ania pozyskiwa# 
now! wiedz$ z przyk adów. Nowa wiedza 
mo"e wp ywa# na sie# poprzez dodawanie 
lub usuwanie wierzcho ków, po !cze% 
miedzy nimi, ewentualnie modyfikowa# 
wagi w sieci. Zmiana wag (ang. Changing 
weights) - w trakcie uczenia wagi w$z ów 
lub ga $zi podlegaj! ci!g ym zmianom 
wed ug ustalonego algorytmu. Zmiana 
struktury (ang. Restructuring) – najtrud-
niejsza z metod uczenia zak adaj!ca 
modyfikuj$ fundamentów sieci; 

 sieci hybrydowe (ang. hybrid networks) - 
posiadaj!ce cechy wszystkich typów sieci 
semantycznych. Przyk adem jest notacja 
UML. 
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3. Ontologia – zasady projektowania 

sieci semantycznych  
 
Termin ontologia zosta  zaczerpni$ty z filozofii. 
Wi!"e si$ ze studium istnienia i bytu. W filozofii 
pos ugiwanie si$ terminem ontologia mo"e by# 
zwi!zane z teori! natury egzystencji (np. 
ontologia Arystotelesa definiuj!ca podstawowe 
kategorie, takie jak substancja, jako&#). Na 
pod o"u informatyki ontologia jest terminem 
technicznym opisuj!cym artefakt, którego celem 
jest umo"liwienie modelowania wiedzy na temat 
okre&lonej domeny, rzeczywistej lub 
wyobra"alnej. Termin ten zosta  zaadoptowany 
równie" przez badaczy dziedziny sztucznej 
inteligencji, którzy zidentyfikowali mo"liwo&# 
jego aplikacji jako modelu obliczeniowego 
umo"liwiaj!cego wnioskowanie. W latach 
osiemdziesi!tych, spo eczno&# zajmuj!ca si$ 
sztuczn! inteligencj!, wykorzystywa a termin 
ontologii, jako teorii modelowanego &wiata jak 
równie" jako komponentu systemów wiedzy.  
Zapewnienie jednoznaczno&ci przekazu wiedzy 
na temat okre&lonej rzeczywisto&ci, wymusza 
wykorzystanie: 

$ Kategoryzacji, czyli zdolno&ci przy-
porz!dkowania symbolu wyst$puj!cego  
w komunikacie do okre&lonej grupy 
obiektów, które posiadaj! okre&lone cechy, 
np. „kot” – klasa kotów, poj$cie kot (ang. 
concept). Zbiór tych grup okre&lamy jako 
zewn$trzny model pojmowania &wiata.  

$ Hierarchizacji czyli umiejscowienia 
okre&lonej klasy w hierarchicznej struk-
turze. Instancja klasy poza oczywistymi 
charakterystykami wynikaj!cymi z przy-
nale"no&ci do klasy posiada tak"e cechy 
dziedziczone z klas przodków - 
nadrz$dnych. 

Termin ten ma du"o szersze znaczenie na 
pod o"u filozoficznym opisywanym w wielu 
pracach Rudolfa Gocleniusa, Johannesa 
Micraeliusa, Johannesa Clauberga i Christiana 
Wolffa.  
Specyfika budowy ontologii zak ada kierowanie 
si$ nast$puj!cymi postulatami: 
$ ontologia nie stanowi listy, katalogu, 

taksonomii obiektów, stwarza jednak 
formalne przes anki do ich budowy; 

$ ontologia jest oderwana od teorii poznania 
(epistemologii) i jest powi!zana z obiektem, 
a nie jego subiektywnym odbiorem; 

$ ontologia musi uchwyci# rzeczywisto&# na 
ró"nych poziomach abstrakcji, jak równie" 
relacje pomi$dzy tymi warstwami; 

$ uznaje si$, "e nie istnieje jedna ogólna 
ontologia, tym samym zak ada si$  istnienie 
wielu ontologii, które przedstawiaj! 
wielopoziomow! wiedz$ na temat 
rzeczywisto&ci i nie s! ze sob! sprzeczne; 

$ w ontologii relacje mi$dzy obiektami nie  
s! uj$te funkcyjnie (zale"no&ci nie s! 
ilo&ciowe);  

$ ontologia rozpoczyna proces poznania od 
budowy taksonomii, nauka od mierzenia  
i predykcji. 

Brak mo"liwo&ci skonstruowania jednej 
wspólnej ontologii obejmuj!cej opis 
rzeczywisto&ci wymusi  hierarchizacj$.  
W trakcie bada% nad tym tematem wyró"niono 
nast$puj!ce poziomy ontologii: 
$ ontologie wy"szego-poziomu opisuj! 

ogólne koncepcje &wiata rzeczywistego 
takie jak przestrze%, czas, obiekt, zdarzenie, 
akcja, itp. Opisywane problemy s! 
niezale"ne od szczególnego tematu, domeny 
oraz odzwierciedlaj! uniwersalne teorie; 

$ ontologie domen oraz ontologie zada% 
specjalizuj! opis w odniesieniu do s ow-
nictwa zwi!zanego z ogóln! domen! (np. 
medycyn!, motoryzacj!) lub ogóln! klas! 
zada% lub aktywno&ci (np. diagnostyka, 
sprzeda"); 

$ ontologie aplikacji opisuj! koncepcje oparte 
na okre&lonej domenie oraz zadaniu. S!  
one specjalizacj! ontologii wy"szych  
poziomów, koncentruj!c si$ na rolach 
odgrywanych przez encje wykorzystywane 
w poszczególnych aktywno&ciach (np. 
cz$&ci zamienne, narz$dzia, itp). 

W celu reprezentacji modelu klasyfikacji 
elementów rzeczywisto&ci wyposa"ono 
ontologie w zestaw specyficznych predefinio-
wanych zwi!zków: is-a oraz part-of (b$d!ce 
reprezentacj! poj$# podtypu - dziedziczenia  
oraz zwi!zku agregacji wyst$puj!cych  
w podej&ciu obiektowym). Wiod!cym 
problemem w budowaniu sieci semantycznej  
jest wywarzenie jej elastyczno&ci ze 
szczegó owo&ci! reprezentowanej informacji, 
która mo"e by# osi!gni$ta poprzez budowanie 
hierarchii ontologii. Warto w tym momencie 
zauwa"y#, "e zasady budowania ontologii 
wyra'nie rozgraniczaj! informacj$ o typach 
(klasach obiektów) zwi!zkach mi$dzy nimi, jak  
i instancjach typów czyli obiektach - faktycznym 
wyst!pieniu danej informacji.  
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4. Poszukiwanie skojarze" w sieciach 

semantycznych 
 

W a&ciwo&ci sieci semantycznych oraz ich 
upodobnienie do naturalnej reprezentacji wiedzy 
cz owieka w postaci powi!zanych ze sob! 
faktów, wskazuj! na mo"liwo&ci zastosowania 
tego narz$dzia do wyszukiwania asocjacji 
identyfikuj!cych sytuacje zagro"enia np. 
atakiem terrorystycznym. Aplikacja podobnych 
metod by a ju" wielokrotnie wykorzystywana w 
tej dziedzinie z powodzeniem, dostarczaj!c 
trafne narz$dzie wspomagaj!ce. Prezentowana 
praca ma na celu rozszerzenie dotychczas 
dost$pnych metod wykorzystuj!c najnowsze 
technologie reprezentacji wiedzy w sieciach 
semantycznych, dostarczaj!c efektywnych 
mechanizmów przetwarzania danych w sieciach 
semantycznych.  

G ównym problemem, z jakim nale"y si$ 
zmierzy# w przypadku operowania na 
obszernych zasobach wiedzy, jakimi s! sieci 
semantyczne, jest z o"ono&# obliczeniowa 
napotkanych problemów. Zalet! i jednocze&nie  
wad! sieci semantycznych jest bogactwo 
reprezentacji wiedzy co oznacza, "e sieci 
semantyczne s! idealne do przechowywania 
informacji, jednak nale"y zapewni# 
specjalizowane algorytmy przeszukiwania tak 
olbrzymich struktur danych, by warto&ciowe 
informacje z nich pozyskiwa#. Analiz! skojarze% 
na potrzeby tej pracy nazywa# b$dziemy wi$c 
przeszukiwanie sieci semantycznych w celu 
odnajdywania powi!za% pomi$dzy elementami 
sieci pozwalaj!ce na modyfikacje jej struktury 
np. dodanie nowego zwi!zku, dodanie nowych 
wierzcho ków lub reklasyfikacji wierzcho ków 
lub  uków sieci. Wynikiem takiego procesu ma 
by# zbudowanie nowej wiedzy w sieci 
semantycznej, pozwalaj!cej na wykrycie 
informacji &wiadcz!cych o potencjalnych 
sytuacjach kryzysowych. Zak ada si$ przy tym 
"e opracowywana metoda analizy danych 
semantycznych powinna korzysta# z bogatego 
zestawu algorytmów tak, by równie" oprócz 
poszukiwania nowych skojarze% eliminowa# 
zb$dn! informacj$. Na potrzeby budowanej 
metody, wykorzystywane narz$dzia b$d! 
reprezentowane w postaci systemu 
wieloagentowego, którego sk adniki b$d! 
przetwarza y cyklicznie dane semantyczne 
bazowego zasobu wiedzy. Na tym etapie pracy 
nie definiuje si$ szczegó ów implementacyjnych 
zasobu wiedzy, poniewa" zostan! one narzucone 
po przez wykorzystan! bazow! bibliotek$ 
analizy danych. Rozwi!zania te s! na tyle 
specyficzn! dziedzin!, i" w g ównej 

reprezentacja danych b$d!cych podstaw! 
dzia ania algorytmów wymuszona jest przez 
zastosowane narz$dzia, chocia" korzystaj! one 
równie" ze standardów opisu danych 
semantycznych RDF, OWL, DAML. 

Proces poszukiwania skojarze% w sieci 
semantycznej operuj!cy na samej strukturze 
sieci mo"e by# zdefiniowany jako zadanie 
decyzyjne wielokryterialne. W zale"no&ci od 
zadania u"ytkownik mo"e "!da# rozszerzonej 
odpowiedzi na pytanie czy istnieje droga 
pomi$dzy dwoma wierzcho kami w sieci 
semantycznej?  

Rozszerzenia tego zadania mog! dostarcza# 
informacji na temat si y zwi!zku np. dwóch 
osób, ewentualnie potwierdza# zwi!zek osoby 
oraz pewnego zdarzenia, co mo"e by# 
wykorzystywane jako dowód istnienia 
skojarzenia. Metoda budowania skojarze%  
w sieciach semantycznych zak ada dodatkowo 
zastosowanie:  
 algorytmów sieciowych znajdowania dróg,  
 algorytmów znajdowania drzew 

rozpinaj!cych,  
 algorytmów znajdowania klik oraz klatek  

w grafie semantycznym, 
 algorytmów analizy podobie%stwa struktu-

ralnego grafów, 
 mechanizmów wnioskowania opartych  

o w a&ciwo&ci j$zyków opisu seman-
tycznego OWL i DAML+OIL. 

 
Przegl!d dost$pnych metod opisu 

semantycznego oraz bibliotek zawieraj!cych 
algorytmy ich przetwarzania pozwoli  na 
wyodr$bnienie w nich wykorzystywanych kilku 
grup mechanizmów wnioskowania logiki 
ogólnej – (ang. general logic based inference 
engine): 
 FOL – ang. First Order Logic – logiki 

pierwszego rz$du – efektywne mechanizmy 
wnioskowania, nie udost$pniaj!ce mo"-
liwo&ci odtworzenia &cie"ki wnioskowania 
dla du"ych zbiorów danych; 

 logiki wy"szych rz$dów – pozwalaj! na 
&ledzenie &cie"ek wnioskowania jednak 
wymagaj! du"o wi$kszych zasobów 
pami$ciowych oraz mocy obliczeniowej; 

 logiki opisowej oraz logiki programowalnej. 
 
Dodatkowo, biblioteki analizy danych 
semantycznych, jako skalowalne rozwi!zania 
udost$pniaj! mo"liwo&# rozszerzania o spe-
cjalizowane algorytmy rozwi!zywania 
okre&lonych problemów - (ang. problem solving) 
- algorytmy ma ych rozmiarów stosowane do 
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rozwi!zania danego problemu w systemie 
eksperckim. 

 
Rys. 2. Modu y uczestnicz!ce w ramach 

podsystemu wnioskuj!cego w jednej z bibliotek 
analizy danych semantycznych JENA 

 
Ogrom danych prezentowanych w sieci 

semantycznej powoduje niejednoznaczno&# 
zwi!zków wyst$puj!cych pomi$dzy ró"nymi 
typami wierzcho ków oraz konieczno&# 
wykorzystania metod redukcji rozmiaru sieci 
semantycznej. W tym celu przedstawiona 
metoda zosta a wyposa"ona w narz$dzia analizy 
ilo&ciowej informacji w sieci semantycznej - 
wspó czynniki pozwalaj!ce na ocen$ danych 
sieci semantycznej, wskazuj!cej b $dn! lub 
bezwarto&ciow! informacj$. Analizie takiej b$d! 
podlega y zarówno wierzcho ki jak  i zwi!zki, 
uwzgl$dniaj!c dane zawarte w sieci 
semantycznej oraz wzorcowych ontologiach. 
Wyra'n! redukcj! rozmiaru sieci semantycznej 
uzyskamy równie" poprzez zastosowanie 
ontologii filtruj!cych, których celem jest 
wyeliminowanie, na czas danego etapu analizy, 
danych nie istotnych z punktu widzenia 
analizowanej domeny np. przeszukiwanie 
zdarze% zwi!zanych z broni! chemiczn! 
(kradzie"e odczynników chemicznych, ataki na 
fabryki produkuj!ce chemikalia, itd.). 

 
5. Metoda poszukiwania ukrytych 

skojarze" w sieciach semantycznych 
 

Metoda poszukiwania ukrytych skojarze% 
sk ada si$ z kilku etapów zak adaj!cych: 
 budow$ hierarchii ontologii wykorzy-

stywanych do reprezentacji wiedzy  
w systemie (zak ada si$ wykorzystanie 
ogólnie dost$pnych ontologii oraz ich 
integracje w ramach projektu); 

 budow$ mechanizmów pozyskania wiedzy 
dla budowanej sieci semantycznej (system 
wieloagentowy); 

 przygotowanie analiza ilo&ciowej danych; 
 zdefiniowanie szczegó owych ontologii 

filtruj!cych wykorzystywanych jako filtry 

pozwalaj!ce na wyeliminowanie zb$dnych 
po !cze% w sieci; 

 zaproponowanie mechanizmów 
identyfikacji ukrytych skojarze% opartych o 
algorytmy grafowe oraz mechanizmy 
wnioskuj!ce. 
 

 
 

Rys. 3. Koncepcja  identyfikacji ukrytych skojarze% – 
budowy nowej wiedzy w sieci semantycznej sytuacji 

kryzysowych (informacji dzia aniach 
terrorystycznych)  

 
Bazuj!c na teorii grafów i sieci 

wprowadzono, na potrzeby analizy zwi!zków, 
miary wykorzystywane do okre&lenia istotno&ci 
wierzcho ków oraz zwi!zków: 
 Wspó czynnik skupienia dla wierzcho ka 

(ang. Clustering coeficient for the node) – 
C(i) – wielko&# okre&laj!ca si $ zwi!zku 
pomi$dzy s!siadami danego wierzcho ka  

% &
% & 2/1'

 
ii

i

kk

E
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 Macierz skupienia - uogólnienie 
wyznaczanego wspó czynnika istotno&ci 
wierzcho ka, wykorzystywana w przypadku, 
gdy i jest po !czony z reszt! wierzcho ków 
grafu ró"nymi typami  uków. Macierz 
wyznacza liczb$ zwi!zków pomi$dzy 
parami s!siadów (a,b), gdzie wierzcho ek  
a jest po !czony z wierzcho kiem i  ukiem 
typu t1  oraz wierzcho ek b jest po !czony  
z wierzcho kiem i  ukiem typu t2. 

);( 21 ttM    (10) 
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Istotno&#  uku zak ada wyznaczenie liczby 
wspólnych s!siadów. Miara istotno&ci  uku 
zawiera si$ w przedziale  [0,1]. Wi$ksze 
warto&ci wspó czynnika oznaczaj! silny zwi!zek 
pomi$dzy wierzcho kami a i b. Przyk adem 
u"yteczno&ci miary istotno&ci  uków jest 
wykrywanie istnienia ukrytych  uków (relacji) 
pomi$dzy wybranymi parami wierzcho ków nie 
po !czonych ze sob!. Wyznaczanie 
wspó czynnika oraz jego u&rednianie dla 
wybranych typów  uków identyfikuje  
w przypadku ma ej warto&ci, i" dany typ  uku 
nie jest istotny z punktu operacji wykrywania 
powi!za% w sieci semantycznej. 
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 liczba s!siadów wierzcho ka 
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 &rednia liczba s!siadów danego typu 
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 odchylenie od warto&ci &redniej dla  
ustalonego typu zwi!zku 
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 niewspó mierno&# dla ustalonego typu 
zwi!zku – istotny parametr z punktu 
widzenia analizy s abych powi!za% 
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6. Opis danych ontologicznych – 

standardy opisu 
 
Budow$ sieci semantycznej rozpoczyna si$ od 
budowy szkieletu u"ywanego do dowi!zywania 
wierzcho ków oraz wprowadzania zwi!zków – 
uto"samiana ze zdefiniowaniem ontologii.  
W ramach ewolucji sieci Internet podj$to 
decyzj$ o zdefiniowaniu oddzielnej grupy 
j$zyków maj!cych pos u"y# jako narz$dzie 
opisu metadanych w nowo powstaj!cym 
Semantycznym Web. Oparte one zosta y na 
koncepcji j$zyków znaczników wywodz!c si$ 
tym samym z rodziny j$zyków XML, stanowi! 
one jednak odr$bn! jego ga !'. Pierwszym  
z nich sta  si$ RDF (ang. Resource Definition 
Framework). Zbiór zda% RDF reprezentuje graf 
skierowany, w$z y z których wychodz!  uki 
interpretowane s! jako zasoby,  uki reprezentuj! 

w asno&ci. RDF sam w somie nie potrafi 
definiowa# ontologii jego rozszerzeniem sta  si$ 
RDFS który zosta  wyposa"ony w mo"liwo&# 
definiowania typów klas oraz zwi!zków tym 
samy daj!c pocz!tek mo"liwo&ci definicji 
ontologii. RDFS definiuje pewn! liczb$ 
abstrakcyjnych klas oraz ich w a&ciwo&ci, 
uwzgl$dniaj!cych zasi$g (ang. range) oraz 
domen$ (ang. domain).  

DAML jest skrótem pochodz!cym od 
DARPA Agent Markup Language i jest 
j$zykiem dedykowanym do komunikacji  
w systemach wieloagentowych. Syntaktyka 
je"yka zosta a oparta na standardzie RDF oraz 
XML tak by umo"liwi# opisy faktów 
komponuj!cych budowan! sie# semantyczna 
oraz ontologie. Opisuj!c j$zyk DAML, nale"y 
równie" przytacza# standard OIL (ang. ontology 
integration language) u"ywaj!cego przestrzenie 
nazw RDF do organizacji i integracji ontologii. 
Operacja ta wykonywana jest po przez 
definiowanie w poszczególnych ontologiach 
podzbiorów analogicznych terminów (s owniki 
poj$# bliskoznacznych). OIL powsta  dzi$ki 
wspó pracy paru uniwersytetów (m. in. Vrije 
Universiteit Amsterdam i University of 
Manchester). Autorzy starali si$ po !czy# prac$ 
trzech ró"nych niezale"nych grup, zajmuj!cych 
si$ systemami opartymi o ramow! reprezentacj$ 
wiedzy (ang. Frame-based systems) oraz logik! 
opisow! (ang. Description Logics). W obecnym 
etapie rozwoju j$zyków skupiaj! si$ one na 
dostarczeniu opisu dla systemów regu owych 
bazuj!cych na danych semantycznych.  

OWL (ang. Web Ontology Language) - jest 
j$zykiem opracowanym przez W3C Consortium 
i w du"ym stopniu bazowanym na DAML+OIL. 
Wspiera budow$ struktury grafu ontologicznego, 
tym samym dostarczaj!c w a&ciwo&ci 
mechanizmów wnioskowania opartego  
o specyfikacje OWL DL (OWL Description 
Logics). J$zyk OWL zosta  opracowany jako 
narz$dzie wspieraj!ce interoperacyjno&# 
ontologii zapewniaj!c uwspólnienie opisu 
semantycznego w sieci Internet. Jest wynikiem 
ewolucji takich standardów jak XML, RDF, 
RDFS st!d  atwo&# jego zastosowania  
w dowolnych technologiach informatycznych 
jako 'ród a danych (wymiana, przetwarzanie, 
analiza). Nale"y w tym momencie zauwa"y# "e 
pomimo faktu, i" jest to j$zyk znaczników 
przechowywany w postaci tekstowej nie binarnej 
to jego czytelno&# nie jest pe na, ze wzgl$du na 
okre&lone w specyfikacji j$zyka zestawy 
znaczników i zasady budowania ontologii.  
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    <Description RDF:about="urn:news:1"> 

        <news:id_news>1</news:id_news> 

        <news:id_cat RDF:resource=                                                                       

                                          "urn:categorie:1" /> 

        <news:titre>foo</news:titre> 

        <news:texte>blablafoo</news:texte> 

        <news:date>01/01/2006</news:date> 

    </Description> 

 
 

Rys. 4. Zapis danych semantycznych oraz ich 
reprezentacja graficzna w j$zykach opisu 

semantycznego RDF oraz OWL 
 
 
Do grona j$zyków opisu ontologicznego nale"y 
równie" wliczy# j$zyki z rodziny Turtle (ang. 
Terse RDF Triple Language), który jest 
serializacj! formatu j$zyka RDF. J$zyk ten to 
podzbiór j$zyka Notation 3 (N3) opracowanego 
przez Dava Becketta, zawieraj!cy  podzbiór 
formatu N-Triples. W przeciwie%stwie do pe nej 
specyfikacji N3, Turtle nie wykracza poza model 
grafu RDF. Protokó  j$zyka zapyta% SPARQL 
oraz RDFQ (RDF Query Language) 
wykorzystuj! podobny podzbiór elementów N3, 
wykorzystuj!c jednak syntaktyk$ nawiasów 
klamrowych definiuj!cych podgrafy. Turtle nie 
zosta  wprowadzony jako oficjalny standard 
opisu semantycznego, jest jednak alternatywn! 
popularn! w&ród programistów ze wzgl$du na 
swoj! czytelno&#. Redland, Jena oraz RDFLib s! 
bibliotekami, które wykorzystuj! ten j$zyk jako 
standard opisu danych.  
 
 
 

7. #rodowisko wytwórcze – narz$dzia 

przetwarzania danych 

semantycznych 
 
Popularno&# tematu sieci semantycznych 
wp yn$ o na popularyzacj$ projektów, narz$dzi 
oraz standardów wykorzystywanych w ramach 
tej domeny. Wiele spo&ród nich z racji 
powszechno&ci koncepcji OpenSource sta o si$ 
otwartymi narz$dziami, w których poszczególni 
programi&ci mog! uczestniczy# wykorzystuj!c je 
dodatkowo w swojej pracy. Spo&ród wielu 
projektów i bibliotek na potrzeby tej pracy 
wybrane zosta y dwa bazowe rozwi!zania, na 
których oparta zostanie implementacja 
prezentowanej metody. Technologia wytwórcz! 
b$dzie platforma j$zyka Java wsparta 
specyfikacj! J2EE w ramach wykorzystywanych 
technologii Webowych. Narz$dziami 
rozszerzaj!cymi podstawow! funkcjonalno&#  
w stron$ sieci semantycznych jest biblioteka 
JENA, natomiast mechanizmy &rodowiska 
wieloagentowego oparte zostan! o bibliotek$ 
JADE.  Obie biblioteki s! szkieletami 
oprogramowania pozwalaj!cymi na dowolne 
rozszerzenia umo"liwiaj!c dodatkowo 
modyfikacje rdzenia biblioteki ze wzgl$du na 
otwarty i dost$pny kod 'ród owy.  

Jena – implementacja OpenSource w Javie, 
zapewnia w pe ni obiektowy interfejs do 
dokonywania manipulacji na grafach RDF 
(nazywanych przez dokumentacje modelami). 
Modele semantyczne mog! by# nie tylko 
przechowywane w modelu pami$ciowym,  ale 
równie" w innych trwa ych 'ród ach plikach, 
relacyjnych bazach danych: MySQL, 
PostgreSQL, Oracle, itd. Ponadto Jena akceptuje 
ontologie stworzone przy u"yciu RDFS, OWL  
i DAML+OIL (tak"e ze wsparciem dla 
wnioskowania). Szeroka funkcjonalno&# biblio-
teka oferuje w ramach mechanizmów 
wnioskuj!cych opartych o rdzenne 
wnioskowanie w oparciu o modele ontologiczne, 
jak równie" zapytania j$zyka SARQL oraz  
RDQL. Proces wnioskowania oferowany  
przez mechanizmy biblioteki polega na 
budowaniu nowych twierdze% RDF  
na podstawie bazowej wiedzy zawartej  
w strukturach RDF (implementuj!cych sie# 
semantyczn!). Podstawowa funkcjonalno&ci! 
mechanizmów jest wykorzystanie dodatkowych 
j$zyków opisu RDFS i OWL w celu budowania 
nowej wiedzy na podstawie danych opisu klas 
(ontologia) oraz szczegó owych danych (danych 
zawartych bezpo&rednio w sieci semantycznej). 
Mechanizmy zawarte w szkielecie s! jednak 
bardzo ogólne i opieraj! si$ na mechanizmach 
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regu owych wykorzystywanych do prze-
twarzania danych opisywanych reprezentacj! 
RDF. Mechanizmy wnioskuj!ce mog! by# 
dowolnie rozszerzane dzi$ki zastosowaniu 
odpowiednich wzorców projektowych  
i umo"liwiaj! korzystanie zarówno z samych 
konstrukcji j$zyków logiki opisowej, ale 
równie" implementacj$ regu owych maszyn 
wnioskuj!cych. W ramach rozszerzenia 
prowadzonych bada%, zak ada si$ rozbudow$ 
mechanizmów wnioskuj!cych o algorytmy 
grafowe przeszukiwania grafów RDF  
w poszukiwaniu skojarze%.  

Biblioteka JADE oferuje &rodowisko w pe ni 
zgodne ze standardami FIPA. J$zyk 
implementacji Java zapewnia przenaszalno&# 
biblioteki  !cznie z migracj! na specyficzne 
platformy wytwórcze J2SE, J2EE, jak równie" 
platform$ mobiln! J2ME. Elementami JADE  
s! nie tylko biblioteki umo"liwiaj!ce 
implementacje agentów, ale równie" kontener - 
&rodowisko uruchomieniowe agentów  
i zalew niaj!ce im us ugi wymienione  
w specyfikacjach FIPA. Agenci JADE s! 
odizolowani od systemu operacyjnego  
i architektury sieci, w której dzia aj!. 
Komunikacja miedzy nimi jest zapewniana przez 
us ug$ ACC (ang. Agent Communication 
Channel). 

 
8. Wnioski  
 
Zaprezentowana metoda poszukiwania ukrytych 
skojarze% w sieciach semantycznych 
wykorzystywana jest do identyfikacji poten-
cjalnych sytuacji kryzysowych w ramach 
systemu monitorowania bezpiecze%stwa. Na  
tym etapie pracy nie dokonano pe nej  
analizy poprawno&ci dzia ania wszystkich 
zaproponowanych rozwi!za%, skupiaj!c si$ 
przede wszystkim na projektowaniu samej 
ontologii. Zak ada si$ jednak, "e 
wykorzystywane narz$dzia w wi$kszej cz$&ci 
dostarcz! wymaganych mechanizmów wnios-
kowania i analizy strukturalnej sieci 
semantycznych. Realizowana praca badawcza 
zak ada równie" wytypowanie i zweryfikowanie 
kilku bibliotek udost$pniaj!cych mechanizmy 
wnioskowania, bardzo cz$sto wykorzystuj!ce 
innowacyjne algorytmy korzystaj!ce z ró"nych 
j$zyków opisu semantycznego. W zwi!zku  
z tym faktem, zak ada si$ wytworzenie trzech 
odr$bnych modeli w j$zykach OWL, DAML-
OIL, reprezentacji ramowej oraz ewentualne 
modyfikacje istniej!cych silników wnios-
kuj!cych by okre&li# najbardziej dogodn! 
konfiguracje &rodowiska badawczego.  
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