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POVZETEK
Glavni izzivi, ki jih predstavljajo odprti povezani podatki, so njihova strukturiranost in
uporabnost za razvoj ter napredek sodobne digitalne družbe. Podatki predstavljajo temelj
vseh informaciji o delovanju organizacij. Pridobivanje in uporaba podatkov zaradi napredka
informacijske tehnologije postaja vse lažja. S tem omogočamo povečani gospodarski
napredek, razvoj aplikacij, programov ipd. Hkrati se pojavljajo novi izzivi na področju
formatov podatkov, njihove pretvorbe, odpiranja podatkov in uporabnosti s strani
največjega možnega števila deležnikov.
RDF (Resource Description Framework) je format semantičnega spleta, ki se uporablja kot
splošna metoda za opis informacij. Vsi podatki, ki so na semantičnem spletu, kot primarni
jezik za njihovo predstavitev uporabljajo RDF. Prednost RDF formata je, da je modularen,
omogoča prikaz kvalitetnih in obnovljivih podatkov. Namen odpiranja podatkov je
spodbujanje in motiviranje organizacij k ponovni uporabi podatkov. V javnem sektorju je
odpiranje podatkov povezano s področjem informacij javnega značaja. RDF nam omogoči,
da so podatki med seboj lahko povezljivi in povezani. S povezanimi podatki na semantičnem
spletu omogočimo še bolj kvalitetne in uporabne podatke.
Za področje odpiranja podatkov ne smemo izpustiti pomena pravnih podlag, ki morajo biti
primerno urejene tako z vidika transparentnosti in javnosti kot tudi z vidika varstva osebnih
podatkov. Pri objavi podatkov moramo biti pazljivi, da ne kršimo členov, ki preprečujejo
objavo podatkov neprimernih za ponovno uporabo. Proučitev in analiza Zakona o
informacijah javnega značaja (ZDIJZ) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) nam
omogočata izvajanje pravih aktivnosti za pravilno objavo podatkov.
S SWOT raziskavo in primerjalno analizo med posameznimi formati smo ugotovili, da
odprtost podatkov omogoča boljše delovanje javnih in zasebnih organizacij. Posledično to
vodi v pospeševanje gospodarskega razvoja in znanstvenih dosežkov. Prikazan primer
formata RDF prikaže njegovo uporabnost in prednost pred vsemi ostalimi formati.
Ključne besede: semantični splet, povezani odprti podatki, SPARQL, ZDIJZ, ZVOP, RDF
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SUMMARY
OPEN DATA AND PRACTICAL USE OF RDF FORMAT
The main challenges posed by open linked data is their structure and usability for the
development and progress of a modern digital society. The data forms the basis of all
information for organizations. Getting and using data to make progress in information
technology is getting easier. This allows for increased economic progress, development of
applications, programs, etc. At the same time, new challenges arise in the field of data
formats, their conversion, data opening and usability by the largest possible number of
stakeholders.
RDF (Resource Description Framework) is a semantic web format used as a general method
for describing information. All data on the Semantic Web is used by RDF as the primary
language for their presentation. The advantage of the RDF format is that it is modular,
allowing you to view high-quality and renewable data. The purpose of opening data is to
encourage and motivate organizations to re-use data. In the public sector, the opening of
data is linked to the field of information of a public character. RDF allows us to make data
interconnected and connected. With related information on the semantic web, we provide
even better quality and useful data.
In the field of data disclosure, we should not omit the importance of legal bases, which
should be properly regulated in terms of transparency and publicity, as well as from the
point of view of the protection of personal data. When publishing data, we must be careful
not to violate articles that prevent publication of data unsuitable for reuse. The examination
and analysis of the Public Information Act (ZDIJZ) and the Personal Data Protection Act
(ZVOP) allow us to carry out the right activities for the proper publication of data.
SWOT research and comparative analysis has been done between individual formats, we
found that the openness of data enables better functioning of public and private
organizations. Consequently, this leads to the promotion of economic development and
scientific achievements. The RDF format example illustrates its usefulness and advantage
over all other formats.
Key words: Semantic Web, Linked Open Data, SPARQL, ZDIJZ, ZVOP, RDF
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UVOD

Eden pomembnejših dogodkov v novejši človeški zgodovini je prav gotovo nastanek
svetovnega spleta. Ustvaril ga je Tim Berners-Lee leta 1991 in s tem olajšal dostopnost do
informacij. Ta prvotni splet danes imenujemo Splet 1.0. Njegov namen je bil preprost –
delitev informacij vsem ljudem po svetu. Posledica družbene narave človeka je kasneje
privedla do potreb po več interakcijah v okolju svetovnega spleta in s tem pojavo družbenih
omrežji, blogov, spletnih klepetalnic, video posnetkov, wikijev ipd. Vse to so tehnologije, ki
jih je prinesel novejši splet. Tega imenujemo Splet 2.0. Potreba po boljši organizaciji
podatkov in zahteva po strojno berljivih podatkih je nato prerasla v koncept semantičnega
spleta ali Spleta 3.0. Računalniki v semantičnem spletu podatke interpretirajo, procesirajo
in povezujejo tako, da olajšajo delo ljudem in s tem omogočijo lažje iskanje znanja
(Eftekhari, Barzegar & Isaai, 2010).
Kopičenje podatkov je doprineslo k potrebi po avtomatski obdelavi. Veliko količino podatkov,
ki jo je neprimerno obdelati ročno, imenujemo masovni podatki (ang. big data). Z izrazom
masovni podatki označimo zelo veliko količino podatkov (Hitzler & Janowicz, 2014). Ti
podatki so po navadi ustvarjeni s strani posameznika ali organizacije in presegajo terabajte,
petabajte ali eksabajte ter zmožnost ročne obdelave. Večina podatkov, ki so objavljeni na
spletu, na žalost niso zmožni strojne obdelave, saj so v neprimerni obliki. Primer je slika v
formatu JPEG (Joint Photographic Experts Group). Slika ni primerna za strojno obdelavo,
saj težko pridobimo podatke iz nje. Prav tako nam ta format ne mora nuditi orodij za analizo
ali obdelavo danih podatkov. Podatki morajo biti za strojno obdelavo namreč v taki obliki,
da jih razume tudi stroj ne samo človek. Zato v semantičnem spletu predstavlja glavni
gradnik RDF (Resource Description Framework), ki je najbolj primeren format za uporabo
povezovanja podatkov. Osnovni gradnik RDF-ja je trojček, ki je v obliki osebek – predikat –
predmet (Russo, 2015).
Podatkovne zbirke v obliki RDF/XML shem si lahko predstavljamo kot grafe, ki jih
preiskujemo s poizvedovalnimi jeziki. SPARQL je semantični poizvedovalni jezik za
preiskovanje RDF shem. Glavni gradniki svetovnega spleta so hiperpovezave na spletnih
straneh. Pri semantičnem spletu so glavni gradniki RDF sheme, ki so povezane po opisanih
lastnostih. Z razvojem novih tehnologij je RDF postal vse bolj uporaben in s tem praktičen
za povezovanje dokumentov na spletu.
Pri objavi podatkov moramo biti pozorni na zakonsko podlago. Zakon o informacijah javnega
značaja (ZDIJZ) nam pomaga določiti mejo med javnimi in zasebnimi podatki, ki jih
objavljajo vse organizacije. Najprej se je odpiranje podatkov pojavilo v znanosti, kasneje
pa v javnem sektorju z iniciativo odprta vlada. Ne smemo pozabiti, da moramo pri deljenju
podatkov in informacij paziti na njihovo integriteto ter preprečiti objavo osebnih podatkov.
Glavni namen odprtih podatkov je transparentno delovanje javnih organizacij in sodelovanje
zasebnega sektorja z javnim (OPSI priročnik, 2009).
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Cilj diplomskega dela je natančno opisati odprte podatke in njihovo vlogo v semantičnem
spletu, pokazati glavo razliko med odprtimi in povezanimi podatki ter implementirati primer
uporabe odprtih povezanih podatkov. Hipoteze, ki smo jih raziskali, so sledeče:
Hipoteza 1: Večina odprtih podatkov v EU in SLO ni na tako visoki ravni, da bi jih lahko
uporabljali za strojno obdelavo.
Hipoteza 2: Format RDF je učinkovit format odprtih in povezanih podatkov.
Hipoteza 3: Slovenija močno zaostaja za državami z najvišjo stopnjo zrelosti odprtih
podatkov.
Raziskavo smo naredili s pomočjo obstoječe literature. Pri tem je bila uporabljena
primerjalna analiza odprtih podatkov. Z uporabo literature in programskega jezika Python
smo raziskali uporabnost formata RDF. Odprtost podatkov na slovenskem portalu OPSI smo
primerjali še z drugimi portali in ugotovili stopnjo razvitosti podatkov v Sloveniji.
Diplomsko delo je sestavljeno iz 9 poglavij. V uvodnem delu bomo predstavili odprte
podatke in korist, ki jo predstavljajo za organizacije in posameznika. V prvem delu bomo
predstavili semantični splet in njegove tehnologije. Nadaljevali bomo z opisom fuzijskega
algoritma, ki predstavlja enega izmed glavnih načinov združevanja posameznih podatkovnih
zbirk. Nato bomo opisali odprte podatke, si pogledali kako podatke obravnavamo v Sloveniji
in naredili primerjavo uporabnosti različnih formatov. Sledijo zakonske podlage, ki zadevajo
predmetnost odprtih podatkov. V drugem delu naredimo SWOT analizo odprtih podatkov in
primerjavo posameznih portalov odprtih podatkov v Sloveniji ter v tujini. Nadaljevali bomo
z opisom povezanih podatkov. V zadnjem praktičnem delu diplomske naloge bomo opisali
uporabo RDF formata v jeziku Python.
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2

SEMANTIČNI SPLET

2.1 NAMEN
V letu 2002 je Tim Berners-Lee v knjigi Arhitektura svetovnega spleta opisal idealno
prihodnost svetovnega spleta. Svetovni splet je prostor, kjer lahko soustvarjamo in/ali
odkrivamo kakršne koli vsebine, ki jih želimo deliti ali spoznati. Komunikacija preko
svetovnega spleta oziroma elektronska komunikacija je za vse ljudi po svetu omogočila več
znanja in deljenje informacij. Ta vrsta komunikacije je popolnoma spremenila način življenja
in razbremenila fizični stik z ljudmi. Glavni namen semantičnega spleta je obdelava in
razumevanje podatkov s pomočjo strojev (računalnikov, analitičnih orodij ipd.). Stroji
postanejo zmožni analize vseh podatkov, transakcij med ljudmi in stroji na spletu. Podlaga
za človeško razumevanje sveta predstavlja zgornje (globalne) ravni z imenom ontologije
(Russo, 2015, str. 37). Glavna ideja semantičnega spleta je izboljšava trenutnega spleta
tako, da bodo lahko pametni stroji sami procesirali podatke na spletu. Njegov namen je
interpretirati in povezati podatke do take stopnje, da bi olajšali delo ljudem in pomagali pri
iskanju zahtevnih informacij ter znanj (Noy & McGuinness, 2001).
Ontologije so v informatiki množice konceptov z nekega področja, ki opisujejo razmerje
med posameznimi koncepti. Te so v zadnjem času na spletu postale zelo pogoste.
Predstavljajo namreč zbirke objektov (npr. WordNet, DOLCE), ki so sestavljene tako, da se
lahko združujejo. Ontologija lahko predstavlja uporabo taksonomske kategorizacije spletnih
strani. Primer iskalnika, ki uporablja omenjeno kategorizacijo, je YAHOO!. Spletna trgovina
Amazon pa uporablja ontologijo za kategorizacijo produktov (Powers, 2003).

2.2 OPIS
W3C (World Wide Web Consortium) je organizacija, ki skrbi za razvoj protokolov in pravil
za dolgotrajni razvoj spleta. Po besedah članov W3C je semantični splet ogrodje, ki omogoča
deljenje podatkov in ponovno uporabo podatkov med aplikacijami ter podjetji (W3C, 2015).
Semantični splet omogoča zaznavo omrežnih podatkov, analizo in dokončno oblikovanje za
specifično uporabo (Russo, 2015, str. 38). Sestavljen je iz meta podatkovnih sistemov, ki
temeljijo na protokolu RDF. Preko RDF-ja lahko z uporabo URI (Uniform Resource Identifier)
naredimo unikatne podatkovne zbirke (W3C Semantic Web, 2015).
V zadnjih dveh desetletjih je imel semantični splet velik vpliv na razvoj spleta. Omogočil je
nemoteno razumno izmenjavo podatkov ljudem in strojem. W3C je predlagal veliko
tehnologij semantičnega spleta, kot so: RDF format, poenotena logika ontologije (OWL),
poizvedovalni semantični jezik SPARQL, standardi za izmenjavo pravil med sistemom pravil
(RIF) in še mnoge druge tehnologije, ki jih vključuje semantični splet. Zahvaljujoč
standardom povezanih podatkov in semantičnem spletu danes štejemo več kot milijardo
podatkovnih zbirk z najbolj raznolikimi tematikami. Semantični splet omogoča primerno
okolje, kjer lahko podatke ustvarimo in jih povežemo s pomočjo slovarjev. Slovarji na
semantičnem spletu opišejo koncepte in relacije med posameznimi izrazi. Sestavljeni so iz
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razredov, lastnosti in tipa podatkov. Prav tako nam slovarji omogočijo boljšo integracijo in
povezljivost podatkov. Na primer izničijo nam dvoumnost med posameznimi opisi podatkov
v različnih podatkovnih zbirkah in povežejo novo pridobljeno znanje tako, da ustvarijo nove
relacije med že urejenimi podatki (W3C Semantic Web, 2015).
Strukture, ki držijo skupaj svetovni splet, so hiperpovezave med HTML (Hyper Text Markup
Language) stranmi. Glavno strukturo, ki povezuje semantični splet, pa tvorijo RDF
povezave. RDF preprosto opiše relacijo med enimi in drugim podatkom. Na primer RDF
povezava lahko povezuje podatke o dveh ljudeh, ki se poznata. Iz povezanih podatkov lahko
dobimo dodatne informacije o stopnji izobrazbe in njegovo trenutno ali preteklo zaposlitev
(Bizer, in drugi, 2008).
Glavni namen spleta je prosta izmenjava podatkov in dobrin. Trenutno pa se za glavno
domeno v semantičnem spletu uporabljata B2C in (business to consumer) in B2B (business
to business). Pri B2C uporabnik poišče sebi najboljšo storitev ali proizvod in točno lahko
navede podrobne specifikacije glede na lastnosti željene storitve ali proizvoda. Prav tako
lahko določi način plačila in na koncu navede varnost oziroma stopnjo zaupanja. Semantični
splet vse zahteve torej upošteva avtomatično preko programskih agentov (računalnikov).
Uporabljajo ga vse večje firme, kot so: Google, Facebook, Thompson-Reuters. Najbolj znan
javni primer uporabe semantičnega spleta je BBC (British Broadcasting Corporation).
Njihove strani v celoti uporabljajo vse tehnologije semantike in imajo mnoge prednosti
zaradi povezljivosti podatkov med seboj. Pri B2B semantični splet omogoča evolucijo
tehnologije XML (Extensible Markup Language). Z njegovo pomočjo je moč realizirati
ustrezne prevajalnike za avtomatično izmenjavo podatkov med posameznimi organizacijami
in definirati standardne domenske modele (Trček, 2016).
Semantični splet nam prinaša veliko novih tehnologij. Varnost podatkov postane primarnega
pomena, zato je v semantičnem spletu le ta podprta s strani same strukture spleta.
Posledično je (zaradi strukture) iskanje po ključnih besedah nadomestilo izboljšano iskanje
preko povedi in besednih zvez. Skozi uporabo novih »tehnologij odkritja« postane mogoče
urejanje podatkov po logiki predikatov. Za te podatke nato najdemo ad hoc vir (Yu, 2007).
Vsak dokument je lahko analiziran in izpolnjen za različne potrebe, ki jih zahtevajo podatki.
Tehnologije semantičnega spleta so dale idejo za splet kot veliko podatkovno bazo polno
informacij v realnem času. Imenujemo jih masovni podatki (Janowicz, in drugi, 2014, str.
1).
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Masovne podatke lahko na kratko opišemo s pomočjo petih spremenljivk. Sicer poznamo
več različnih opredelitev, vendar je ta ena izmed bolj uporabljenih (Russo, 2015, str. 38):








Hitrost: Podatki se izmenjujejo v realnem času. Vsi podatki morajo biti aktualni,
saj s tem omogočimo varnost uporabe določnih aplikacij kot so na primer: trenutni
zastoji na cesti.
Raznolikost v podatkovnih oblikah: To so lahko tekstovne datoteke,
multimedijske datoteke, geolokacija, povezave med uporabniki, kliki, pogovorni
klici, senzorji, transakcije od e-nakupov ipd.
Obseg: Ta ima razsežnost velikosti okoli 10 zetabajtov na dan.
Spremenljivost: Interpretacija istega podatka se spreminja glede na to, v kakšen
kontekstu ga najdemo.
Razpršljivost: Možnost širjenja podatkov se spreminja v realnem času posledično
na trenutke dogodke in javno mnenje.

Masovne podatke lahko pridobivamo na različne načine. Akumulacijo masovnih podatkov
lahko razvrstimo v tri večje skupine (Russo, 2015, str. 39):




M2P (machine to people).
P2P (people to people).
M2M (machine to machine).

Odnos, ki ga predstavlja stroj – človek (M2P), nam pove koliko podatkov se na spletu beleži
s strani strojev. Te podatke lahko nato uporabimo za nadaljnje analize. Zbrani podatki
predstavljajo predvsem število obiskov na spletni strani in opravljene nakupe na spletnih
trgovinah. Ti podatki za P2M so postali ključni del pri orodjih za analizo spletnih strani,
spletnem marketingu in SEO (Search Engine Optimization). Skupina P2P predstavlja
podatke, ki jih ljudje ustvarimo na družbenih omrežjih, blogih in drugih javnih forumih.
Ključniki (heštegi) omogočajo, da se ti podatki lažje kategorizirajo po določenih tematikah
in jih kasneje lahko obdelamo strojno. M2M je tipičen prikaz podatkov, ki jih ustvarijo vsi
stroji in naprave priključene v svetovni splet. Danes je v splet poveznih vse več naprav, zato
se količina podatkov povečuje. Naprave, ki so priključene v splet, pa tvorijo »splet stvari«
(ang. Internet of Things). Omogočajo nam kopičenje podatkov do te mere, da jih ne
moremo več obdelati z roko. Nov ekonomski razcvet so nam omogočili masovni podatki.
Poimenovani so kot črno zlato tisočletja (Russo, 2015, str. 39).
Regulatorji in zagovorniki zasebnosti vedno bolj razkrivajo pomembnost masovnih
podatkov. Pridobivanje podatkov predstavlja vse večjo skrb za zasebnost in varovanje
osebnih podatkov. Informacije se vse hitreje širijo po celem svetu. Računalniški analitiki so
večkrat dokazali, da lahko tudi iz popolnoma anonimiziranh podatkov še vedno lahko
dobimo realne identitete dejanskih posameznikov1. Pri kupovanju podatkov moramo biti

1

Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization, 57 UCLA L.
REV. 1701 (2010)
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pozorni na tveganja, ki se lahko pojavijo. Poleg tega pa s tem vseeno dobijo korist določene
korporacije, čeprav s tem kršijo temeljne človekove pravice (Tene & Polonetsky, 2011).
Zaradi hitrega širjenja podatkov bodo morale organizacije načrtno razvijati tehnologije in
tehnike za zajemanje podatkov. Glede na razvitost stopnje podatkov in njihovo zrelost bo
razvoj tehnologij predstavljal tehnološke izzive. Danes nezdružljivi formati preprečujejo
integracijo podatkov in bolj napredne analize. S tem ne izkoristimo vseh informacij, ki bi jih
sicer lahko dobili. Vse večja je tudi potreba po novih tehnologijah in tehnikah, ki bodo
omogočile posameznikom in organizacijam integrirati, analizirati, vizualizirati in izkoristiti
potencial vse večjih količin podatkov. Politika podatkov, dostopnost in njihova industrijska
struktura bodo prikazali glavne cilje, s katerimi bomo lahko pridobili ves potencial podatkov.
Vedno več političnih vprašanj se pojavlja pri zasebnosti, varnosti osebnih podatkov in
odgovornosti uporabe teh podatkov. Jasno je, da so osebni podatki, kot je na primer
zdravstveno stanje človeka, zlasti pomembni za končnega uporabnika. Za boljšo dostopnost
podatkov bodo morale organizacije integrirati informacije iz različnih podatkovnih virov.
Veliko podatkov se bo sicer lahko pridobilo. Obstaja pa velika možnost, da jih konkurenti
ne bodo želeli deliti z ostalimi organizacijami. S tem bodo preprečili pridobitev novih znanj
in onemogočili hitrejši tehnološki napredek. V javnem sektorju se pogostokrat pojavi
problem pomankanja konkurenčnega pritiska, ki omejuje učinkovitost in produktivnost.
Ukrepi, ki bodo izboljšali dejavnosti in pridobljen dobiček v posamezni organizaciji, bodo
temeljili na uporabi masovnih podatkov. S tem bodo omogočili boljšo povezanost na ravni
posameznika, sektorjev in gospodarstva kot celote (Manyika, in drugi, 2011).
Povezanost podatkov na semantičnem spletu temelji na t. i. hiperpodatkih. Hiperpodatki so
podatkovne zbirke, ki so povezane z ostalimi podatkovnimi zbirkami na drugih mestih.
Podobno kot je nadbesedilo povezano z ostalim HTML besedilom na drugih spletnih mestih.
Hiperpodatki nam omogočajo formacijo spleta podatkov (ang. Web of Data) iz »podatkov
na spletu«, ki niso medsebojno povezani ali vsaj nepovezani. Nadbesedilo nas po navadi
spominja na svetovni splet. Hiperpodatki nas spominjajo na semantični splet. Nadbesedilo
enostavno povezuje dva dokumenta ali informacijski vir. Hiperpodatki pa poleg povezovanja
izražajo tudi semantiko o povezavi, ki je bila ustvarjena. Na primer, v dokumentu o Edwardu
Snowdnu bi lahko narejena hiperpovezava za besedo računalničar v dokument dodala še
podatke o njegovem področju dela, na primer sistemski inženir. Prav tako hiperpodatki
lahko opišejo družbeni status, naziv, pozicijo ipd. (Wikipedija Hiperpodatki, 2017).
Semantični spletni brskalnik (na primer BrowseRDF) išče podatke po RDF shemah. Njihova
struktura spleta ne zahteva nujno HTML oblike. Izrecno pa zahteva RDF podatke s spletnih
strežnikov, ki se začnejo z istega URL-ja kot tradicionalni spletni brskalnik. Spletni strežnik
lahko takoj vrne zahtevani RDF ali pa prenese nov URI, v katerem se RDF lahko nahaja, ali
pa je RDF vdelan v isti dokument HTML, ki bi bil vrnjen v spletni brskalnik. Semantični
spletni brskalnik nato prikaže informacije, ki jih prejme kot HTML stran. Na tej strani so
hiperpovezave, ki omogočajo uporabnikom dostop do navedenih virov (Auer, in drugi,
2007).
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2.3 SESTAVA SEMANTIČNEGA SPLETA
Semantični splet je sestavljen iz različnih tehnologij in formatov. Na ravni nabora znakov se
najpogosteje uporablja Unicode. Unicode je eden izmed standardov kodiranja znakov v
računalništvu. Za prikaz znaka v pomnilniku potrebuje od enega do štiri bajte. Toliko
prostora naj bi zadoščalo za vključevanje vseh svetovnih jezikov. Ena izmed tehnologij je
tudi URI. Ta ima dve specializaciji, ki sta znani kot URL (Uniform Resaurce Locator) in URN
(Unifrom Resaurce name). URL določa dostop in lokacijo dokumenta, kot je na primer
https://www.google.si. URN pa podaja vir z enoličnim imenom, vendar ni nujno, da prikaže
lokacijo tega vira (Sollins & Masinter, 1994).
URN se začne s predpono »urn«. Sintaksa je sledeča (Moats & Ryan, 1997):


»urn:« <NID> »:« <NSS>.

NID (Namespace Identifier) predstavlja identifikacijo prostora in je občutljiva na velike in
male črke. Zato moramo biti pazljivi pri poimenovanju. NSS (Namespace Specific String)
predstavlja specifikacijo imenskega prostora. Preprosta primera sta (Sollins & Masinter,
1994):



urn:ISBN:0431460524 – za identifikacijo knjige po številki ISBN (International
Standard Book Number.
urn:publishing:book – imenski prostor XML, ki identificira dokument kot vrsto
knjige.

Uporaba URI-ja je ključnega pomena, saj z njegovo pomočjo identificiramo vse vire. URI je
niz v standardizirani obliki, ki nam omogoča enolično poimenovanje virov. Skupaj z
Unicodom predstavljata ključna elementa obstoječega spleta. Slika 1 prikazuje sestavo
semantičnega spleta zgrajenega na principu sklada. Na vrhu je uporabniški vmesnik in sam
uporabnik. Na dnu sklada so temeljna orodja, ki omogočajo delovanje osnovnih funkcij
spleta (Lavbič, 2016).
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Slika 1: Sestava semantičnega spleta

Vir: Lavbič (2016)

XML je označevalni jezik, ki se uporablja za opis dokumentov s strukturirano vsebino.
Podoben je označevalnemu jeziku HTML (Hyper Text Mark-up Language). S svojo robustno
strukturo omogoča boljše komuniciranje med aplikacijami in strežniki. XML je razširljiv. To
pomeni, da si lahko sami izmislimo imena značk (ang. »tag«). Uporaben je pri
komuniciranju, saj je pregleden in preprost. S pomočjo XML sheme, ki vsebuje URI imenske
prostore za naslavljanje točno določnega vira informacij, določimo unikaten vir informacij.
Podatki v shemi so lahko razporejeni na več različnih spletnih straneh. Ti imajo vsak svoj
imenski prostor. Tako lahko točno določimo izvor teh podatkov. Za prehod na višjo raven
razvitosti podatkov moramo poskrbeti za pravilno strukturiranost vseh prejšnjih formatov
(W3C, 2013).

2.4 RDF
RDF je meta podatkovni model in jezik uporabljen na semantičen spletu. S pomočjo
semantičnega spleta lahko spremenimo spletno okolje tako, da lahko poleg dokumentov
objavljamo še njihove informacije (meta podatkovni dokumenti) v formatu, ki je primeren
za vprašanje, interpretacijo in bolj splošno avtomatsko obdelavo. RDF je osnovni format za
zapis podatkov na semantičnem spletu. To je ogrodje, ki predstavlja podatkovne vire v
obliki grafa (Lavbič, 2016).
Namen RDF jezika je bil predstavitev metapodatkov o virih na svetovnem spletu. Tipičen
primer je prikaz naslova, avtorja in datuma spremembe strani ipd. Kasneje se je izkazalo,
da ga lahko uporabimo tudi za shranjevanje drugih podatkov. RDF sestavlja graf, ki sestoji
iz trojčka osebek – predikat – predmet. Slika 2 prikazuje preprost primer grafa (diagrama)
z RDF trojčkom. Ta predstavlja, da je ime avtorja te strani »Ora«. Primer trojčka: Trojček
(avtor, stran, »Ora«) (Berners Lee, 2010).
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Slika 2: Diagram RDF trojčka

Vir: RDF W3C (2017)

Vsi podatki za primarni jezik, ki predstavlja podatke na semantičnemu spletu, uporabljajo
RDF. Za serilizacijo (pretvorbo) RDF-ja v normativni sintaksi predstavlja XML v obliki
RDF/XML. Organizacija W3C je predlagala, da se ustvari skupina, ki skrbi za manjše
spremembe pri formatu in s tem pripomore k boljši urejenosti podatkov. Povezovalna
struktura RDF tvori usmerjen označen graf. Robovi predstavljajo imenovano povezavo med
dvema viroma (podatkovnima zbirkama), ki predstavljata vozlišča grafov. Grafični prikaz je
možen miselni model za RDF in se pogosto uporablja v razumljivih vizualnih razlagah (W3C,
2014).
Za opis grafov se uporablja RDF, ki je sestavljen iz trojčkov. S pomočjo t. i. slovarjev
urejamo povezljivost in relacijo med posameznimi podatki. Pri tem ni jasno opredeljene
meje, kako lahko uvrščamo slovarje ali ontologije. Ontologije so na splošno bolj kompleksne
in vsebujejo veliko zbirkov izrazov. Slovarji so uporabljeni le ob bolj nestrogih opisih izrazov.
Slovarji so osnovni gradniki za tehnike povezljivosti na semantičnem spletu. Urejanje
slovarja je lahko na voljo lastniku, ki poskrbi za podroben opis. RDF shema (RDF/S) je višja
raven, ki je nastala z namenom standardizacije za opis taksonomij. V jeziku RDF je zapisana
formalna semantika RDF sheme. Za opis razrednih taksonomij in taksonomij lastnosti se
uporablja RDF/S (Trček, 2016).
OWL je jezik, s katerim lahko opredelimo bolj podrobne ontologije. OWL jezik temelji na
opisni logiki in ima na voljo več orodij kot RFD/S. OWL je sintaktično integriran v RDF tako,
da kot RDF/S prinaša dodaten standardiziran slovar. Primer je FOAF slovar (Friend Of A
Friend), ki opisuje razmere o poznanstvih med relacijami. OWL lahko najdemo v naslednjih
treh oblikah. OWL Full za največjo moč izražanja, OWL Lite za enostavne omejitve in
opredelitve taksonomij ter OWL DL za popolno podporo opisni logiki. OWL in RDF/S imata
opredeljeno semantiko, ki je uporabna na ravni ontologij in baz s pomočjo sklepanja. Najbolj
uporabljena standarda sta trenutno SWRL (Semantic Web Rule Language) in RIF (Rule
Interchange Format), ki pomagata pri izražanju logike (W3C OWL, 2010).
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2.5 SPARQL
SPARQL je semantični poizvedovalni jezik in protokol, ki ga uporabljamo za poizvedovanje
na semantičnem spletu po različnih shemah. Najbolj razširjena je XML. SPARQL je zmožen
manipulacije podatkov iz podatkovnih baz, kjer so podatki shranjeni v RDF-ju. Podoben je
SQL-ju oziroma XQuery-ju. Za razliko od SQL-ja tako za predstavitve poizvedbe kot za
vrnjen rezultat uporablja RDF trojček. Ker OWL in RDF/S temeljita na RDF, je SPARQL
neposredno uporaben za poizvedovanje po ontologijah. SPARQL namreč ni le poizvedovalni
jezik, temveč je tudi protokol za dostop do RDF podatkov (Lavbič, 2016).
Slika 3:Praktični primer SPARQL poizvedbe

Vir: Wikipedija SPARQL (2017)

SPARQL omogoča uporabniku, da izvedbe lahko naredi v obliki slovarjev s pomočjo ključev
in vrednosti. Celotna podatkovna baza je množica osebka – predikata – predmeta. RDF
lahko interpretiramo tudi kot SQL relacijsko bazo, kjer vsak stolpec v tabeli predstavlja
posamezen RDF trojček. Primer SPARQL poizvedbe, ki predstavlja vprašanje, je: »Katera so
vsa glavna mesta Afrike?« (W3C, 2013).
Slika 3 predstavlja poizvedbo v jeziku SPARQL, ki je na pogled podobna SQL poizvedbi. V
SELECT ukazu izberemo točno želene rezultate, v WHERE določimo pogoje preiskovanih
podatkov, po katerih bomo preiskali RDF dokumente. Z besedico PREFIX pa določimo
konsistentnost vrnjenega izraza.
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3

GRAJENJE RDF SHEM (FUZIJA)

Podatki pomen dobijo šele, ko so med seboj povezani. Podatke v semantičnem spletu
povezujemo preko RDF povezav. Spodaj bomo opisali delovanje enega izmed glavnih
algoritmov odgovornega za združevanje (fuzijo). Najprej definirajmo probleme fuzije in
opišimo izzive, ki jih prestavlja (Liu, Scharffe & Zhou, 2008, str. 1).

3.1 PROBLEM DEFINICIJE
Najprej definirajmo in opišimo fuzijske izzive. Predpostavimo dve vrsti RDF podatkovnih
zbirk G1 in G2. Njihovi viri v obliki RDF trojčka so opisani z eno ontologijo »o«. G1 in G2
opisujeta veliko virov, predstavljenih z ri1 in ri2. Podatkovna zbirka RDF fuzijske definicije
nam pove naslednje (Liu, Scharffe & Zhou, 2008, str. 2):
Definicija 1. Izziv fuzije je najti in združiti pare (ri1, ri2), če in samo če ri1 v G1 in ri2 v G2
opišeta enak resničen objekt. Podatke damo iz ri1 v ri2 pri čemer G1 imenujemo izvirna
podatkovna zbirka, G2 pa imenujmo podaljšana podatkovna zbirka.
Za primer naj bosta (Liu, Scharffe & Zhou, 2008, str. 2):



ri1=http://data.linkedmdb.org/page/_lm/133to,
ri2=http://dbpedia.org/page/Chinatown %28_lm%29.

Ti dve povezavi opisujeta enak film. Problem fuzije si poenostavljeno predstavljamo kot
združen vir grafov G1 in G2, ki temeljita na enaki ontologiji. To pomeni, da ima po fuzijskem
postopku vsak na novo ustvarjen vir enako strukturo, kjer so vozlišča označena z dejansko
resnično vsebino ali URI glede na ontologijo. Fuzijski algoritem izračuna podobnost katerih
koli dveh virov v G1 in G2 ter izbere najbolj podobne vire za združitev. Pogostokrat pride do
pomenljivih podatkov oziroma povezave med podatkovni viri. V spodnjem podpoglavju
opišemo problematiko in načine reševanje izzivov (Liu, Scharffe, & Zhou, 2008, str. 2).

3.2 IZZIV IN REŠITEV
Fuzijski problem lahko delno rešimo z uporabo rezultatov, pridobljenih na drugih področjih,
vendar ima ta problem svoje lastnosti. Sedaj bomo našteli nekaj potencialnih izzivov, ki smo
jih opisali po viru o praktični uporabi RDF fuzije (Liu, Scharffe & Zhou, 2008, str. 3).
1. Zelo veliko podatkov se nahaja v RDF podatkovnih zbirkah. Ustvarjene zbirke se
pogostokrat razlikujejo od izvornih. Orodje, kot je na primer SPARQL poizvedovalni
jezik, nam pomaga z vrnjenim izrazom ugotoviti, ali je struktura podatkov podobna
izvirni podatkovni zbirki.
2. Po pridobitvi dejanske vsebine potrebujemo mehki primerjalni algoritem za niz, ki
ustreza dani nalogi. Strog primerjalni algoritem ne more ugotoviti, da sta niza
»Johann Sebastian Bach« in »J. S. Bach« ista oseba. Z namenom reševanja tega
problema so zasnovali in implementirali zaporedno razporeditveni algoritem.
Zaporedna razporeditev je učinkovita tehnika primerjanja nizov z uporabo
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dinamičnega programiranja, ki ustvari globalne razporeditve. Algoritem za
zaporedno razporeditev je bil uspešno uporabljen pri iskanju podobnosti DNA
zaporedij. V tem primeru lahko uporabimo vrnjeno vrednost za ponazoritev
podobnosti dveh nizov.
3. RDF podatkovne zbirke so lahko v različnih jezikih, medtem ko opisujejo podobne
vire.
Na
primer
podatkovna
zbirka
v
angleščini
http://www.scharﬀe.fr/pub/dist2008/bach-1.rdf.xml in podatkovna zbirka v
nemščini http://www.scharﬀe.fr/pub/dist2008/bach-2.rdf.xml opisujeta isti vir
glasbena dela od J. S. Bacha. V primeru, da želimo fuzijo teh dveh podatkovnih
zbirk, moramo najprej rešiti problem jezika. To težavo so rešili z Google API
prevajalnikom.
4. Nekatere ujemajoče povezane vsebine ne morejo biti zaznane z algoritmom za
primerjanje nizov, čeprav so semantično ekvivalentne. Na primer zvrst glasbenega
dela je v enem podatkovnem nizu »Clavier Work«, medtem ko je v drugem »Piece
for other keyboards«. V tem primeru algoritem za preverjanje podobnosti ne
pomaga. Zunanji slovarji sopomenk, kot je WordNet, bodo to omogočili identificirati,
da sta besedici »Work« in »Piece« sinonima v glasbenem kontekstu. S pomočjo
zunanjega slovarja bo algoritem tako omogočil prepoznavanje sinonimov »Clavier«
in »Keyboards«.
Slika 4: Primer podatkovnih zbirk

Vir: Liu, Scharffe & Zhou (2008)

V primeru, prikazanemu na sliki 4, se dve podatkovni zbirki lahko ujemata v lastnosti
»opus«, ki je posebna lastnost glasbenega dela. Algoritem dopušča, da uporabnik izbere
domeno preiskovanja, vendar ravno to poslabša iskanje podobnosti. Učinkovitost postopka
bi se izjemno izboljšala, če bi uporabnik lahko prej prepoznal dejstvo, v katero domeno
spada določena podatkovna zbirka (Liu, Scharffe & Zhou, 2008, str. 5).
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Slika 5: Opis fuzijskega algoritma

Vir: Liu, Scharffe & Zhou (2008)

Slika 5 opisuje postopek, ki je napisan v psevdokodi, in prikazuje delovanje algoritma fuzije.
Najprej izberemo podatkovne zbirke in določimo izvirno zbirko. Nato s pomočjo algoritma
poskušamo ugotoviti ujemanje posameznih nizov. Na koncu dobimo normalizirane pare (G1,
G2), ki spadajo skupaj in jih združimo v shemo G1+. Glavni namen je povezovati podatke
tako, da nam bodo čim boljši algoritmi iz obdelave podatkov pridobili čim več informacij.
Algoritem o fuzijskem združevanju shem je sicer še vedno v začetnih fazah, vendar se
razvijajo vedno boljše tehnike. Za ujemanje zaporedij uporablja računanje podobnosti s
procesom poplavljanja. Za izboljšanje algoritma je treba narediti nadaljnje raziskave, saj
nam bo le to omogočilo boljši semantični splet in s tem boljšo strukturo podatkov za
obdelavo (Liu, Scharffe & Zhou, 2008, str. 6).
Struktura podatkov je pomembna. Še pomembnejša pa je njihova povezljivost. Pri
povezovanju samih podatkovnih zbirk, ki imajo različne tematike pa potrebujemo ustrezno
ontologijo. Vsa semantična orodja, ki jih uporabljamo, temeljijo na semantičnem spletu.
Pozorni moramo biti, kako izberemo algoritme za združevanje, saj nam ti določijo mere,
hierarhijo in stopnjo odstopanja v ustvarjenih podatkovnih zbirkah (koliko napačnih povezav
se ustvari) (Isaac, in drugi, 2007).
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4

ODPRTI PODATKI

4.1 UVOD V ODPRTE PODATKE
Odprti podatki so vsi podatki javnih evidenc ali informatizirane podatkovne zbirke, ki jih
zavezanci zbirajo za dostop in ponovno uporabo v javnem sektorju na podlagi izvajanja
javnih nalog. Zato se podatkovne zbirke objavljajo na spletu v elektronskih formatih v skladu
z vsemi odprtimi standardi, ki omogočajo ponovno uporabo brez tehničnih ali licenčnih
omejitev. Odprti podatki predstavljajo temeljno orodje za zagotavljanje transparentnosti in
odprtosti javnega sektorja (OPSI priročnik, 2016).
Veliko zasebnih organizacij se že zaveda, da z odpitimi vladnimi podatki izboljšujejo
preglednost, ustvarjajo priložnosti za socialne in komercialne inovacije ter odpirajo vrata za
boljše sodelovanje z državljani. Odprtost podatkov ni samo za vlade in javni sektor, temveč
tudi za zasebni sektor. Zasebni sektor ne samo da sodeluje z vladnimi podatki, temveč tudi
prinaša veliko količino podatkov, katerih večina je neposredno povezana z vladnimi predpisi.
Številna podjetja v Ameriki, kot so 5Psolutions, AccuWeather ipd., so že sprejele zakonike
in skupno prakso. To so storili z namenom izboljšanja svoje produktivnosti. Odprtost
podatkov namreč pri mnogih podjetjih povzroči učinkovitejše okvirje notranjega upravljanja,
boljše povratne informacije, izboljšavo sledljivosti dobav, odgovornost do potrošnikov in
boljšo storitev ali izdelek. Odprtost zasebnega sektorja predstavlja mnogo novih ciljev in
ambicij za izboljšanje družbenih ter materialnih dobrin (Jain, in drugi, 2014).
Glavni cilji odprtih podatkov so enaki »odprtim« gibanjem, kot so odprtokodni programi,
odprte vsebine, odprta vlada in odprti dostop. Namen prostega dostopa vsem ljudem je v
splošni in znani obliki in s tem omogoča hitrejši razvoj digitalne vlade ter gospodarskega
napredka. Poudariti moramo, da odprta vlada še ne pomeni odprtih podatkov. Odprta vlada
je lahko brez odprtih podatkov (Wikipedija odprti podatki, 2017).
Pri odprtih podatkih je treba biti pazljiv, da se odpirajo le neosebni podatki. To so tisti, ki
ne kršijo katerega od členov Zakona o varstvu podatkov (ZVOP-1 v nadaljevanju) in so v
skladu z Zakonom o informacijah javnega značaja (ZDIJZ v nadaljevanju). Odprti podatki
so dobili večji pomen šele pred kratkim. Koncept je bil zasnovan v Ameriki, saj so želeli
transparentno delovanje javne uprave. Prve so podatke začele deliti vladne organizacije in
s tem omogočile vpogled v njihovo delo ter pridobile na zaupanju (Wikipedija odprti podatki,
2017).
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4.2 DEFINICIJA ODPRTIH PODATKOV





Dostopnost in razpoložljivost. Celotni podatki morajo biti dostopni in po
razumljivi ceni za distribucijo, po možnosti razdeljeni preko spleta. Prav tako morajo
biti podatki na voljo v priročni spremenljivi obliki.
Ponovna uporaba in porazdelitev. Podatki morajo v taki obliki, da so primerni
za ponovno uporabo v kombinaciji z drugimi podatki.
Univerzalna udeležba. Podatke lahko vsak uporablja ali jih ponovno uporabi in
razširi. Pri uporabnikih ne sme biti nikakršne diskriminacije zaradi področij
prizadevanja uporabe podatkov (Open Data Movement, 2016).

Osem preprostih načel, ki jih morajo upoštevati podatki, da jih lahko interpretiramo kot
»odprte« (Wikipedija odprti podatki, 2017):









Popolnost: Podatki morajo biti celostni in ne smejo biti pomanjkljivi. Niso
predmet zasebnosti ali varnosti.
Primarnost: Podatki morajo biti objavljeni v takšni obliki, kot so bili v originalu.
Nikakor ne smemo spreminjati integritete podatkov.
Pravočasnost: Vedno morajo biti na voljo, ko jih potrebujemo.
Dostopnost: Morajo biti na dostopni čim širšem krogu uporabnikov za različno
uporabo.
Strukturiranost: Omogočati morajo strojno obdelavo.
Nediskriminatornost: Na voljo morajo biti vsem brez registracije in anonimno.
Zapisani v nelastniških formatih: Zapisani v takih formatih, da so dostopni
brez doplačil in nobena firma nima izključnega nadzora.
Brezlicenčnost: Podatki ne smejo vsebovati blagovnih znamk, patentov ali
avtorskih pravic. Dostop se lahko omeji, če je tako določeno v zakonodaji.

4.3 ODPRTI PODATKI V SLOVENIJI
Odprti podatki predstavljajo pojem, ki je v Sloveniji šele pred kratkim začel pridobivati na
prepoznavnosti. Kljub temu imamo jasen načrt, kako doseči višjo raven odprtosti. Zato je
odprta vlada doktrina vladanja, ki omogoča in vsem ljudem daje pravico dostopa ter
pregleda nad delovanjem javne uprave in vlade – omogoča transparentnost (Davies, 2010).
Ključna podlaga odprte vlade je v tem, da zakonodaja omogoča dostop do informacij. Hkrati
lahko vlada izkoristi potencial informacijske tehnologije, ki olajša transparentnost. Odprto
vlado lahko nadzirajo nevladne organizacije ali državljani. Nekaj tipičnih primerov
zagotavljanja transparentnosti s pomočjo informacijske tehnologije v Sloveniji so portali:
OPSI, e-participacija, e-demokracija, Predlagam vladi, Portal Državnega zbora ipd. Kot
omenjeno je celoten razvoj in deljenje podatkov šele v začetni fazi, medtem ko je Evropa
že kar nekaj korakov pred nami. Na evropski ravni je večina slovarjev in njihova
terminologija poenotena. V ta namen je bila zato na evropski ravni izdana Direktiva o
ponovni uporabi podatkov javnega sektorja. Poznamo tri glavne stebre odprte vlade
(Dečman, 2017):
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sodelovanje,
udeležba,
preglednost.

Slika 6 prikazuje korake do uspešnega objavljanja podatkov. Tako vlada kot celotni javni in
zasebni sektor morajo ustrezno upoštevati korake, da lahko pripravijo primerna orodja in
dokumentacije za objavo podatkov. S pomočjo korakov točno določimo tematiko
podatkovnih zbirk. Preden sledi objava, pripravimo podatke in okolje. Na koncu sledi najbolj
pomemben korak, ki ga ne smemo izpustiti. To je vzpostavitev evalvacije z uporabniki teh
podatkov. Podatke je treba stalno posodabljati in tako slediti trendom semantičnega spleta.
Hkrati je treba biti pazljiv, kateri formati so boljši in uporabnejši od ostalih. Za pomoč
organizacijam javnega sektorja je Ministrstvo za javno upravo pripravilo OPSI priročnik.
Slika 6: Način odpiranja podatkov

Vir: OPSI priročnik (2016)

4.4 POGOSTOST FORMATOV ODPRTIH PODATKOV
Najbolj pogosti formati odprtih podatkov so (W3C, 2015):










CSV/TXT (Comma-separated value),
HTML (Hyper Text Mark-up Language),
XML (Extensible Mark-up Language),
JSON (JavaScript Object Notation),
XLS, XLSX (Excel),
KML (KeyHole Markup Language),
KMZ (podobno kot KML, uporablja ga Google Maps),
PDF (Portable document file),
GMZ (GameMaker).

Interoperabilnost podatkov je ključnega pomena. V nasprotnem primeru podatki ne morejo
biti razumljeni, uporabljeni in povezovalni. Pri tem je pomembno, kakšne kvalitete so,
kakšna je njihova dostopnost, na kakšen način so bili ustvarjeni, kako jih lahko uporabimo,
kakšna je varnost podatkov in kakšen je njihov namen. Za lažje hitrejše dostopanje in
povezovanje podatkov je večina držav začela odpirati portale odprtih podatkov. Te nam
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olajšajo delo in dostopnost, saj so kot enotna vstopna točka za odprte podatke (Reichman,
in drugi, 2011).
Poglejmo si nekaj primerov portalov odprtih podatkov v svetu, ki jih bomo kasneje v 6.
poglavju primerjali med seboj:






Slovenija (OPSI),
ZDA (data.gov),
Velika Britanija (data.gov.uk),
Avstralija (data.australia.gov.au),
EU (EU data portal).
Slika 7: Pet zvezdna shema odprtih podatkov

Vir: 5staradat.info (2017)

Največji izziv odprtih podatkov je oblikovanje primernega ekosistema in uporaba poenotenih
jezikov za vzpostavitev slovarjev ter podatkovnih zbirk. Institucije javnega sektorja (JS) je
zato treba spodbujati k objavljanju ustreznih oblik podatkov. Pri tem je nujno treba dobiti
povratne informacije o podatkih in se povezati z uporabniki. Za hitrejše in boljše objavljanje
ter razvoj podatkov lahko kot vodilo uporabimo priročnike za uporabo.
Slika 7 prikazuje stopnjo razvitosti podatkov, ki jo opišemo po sistemu s petimi zvezdicami.
Sistem s petimi zvezdicami se glasi takole (Berners Lee, 2010):







Dostopne informacije na spletu, vendar v skladu z odprto licenco, da jih lahko
interpretiramo kot odprte podatke.
Razpoložljivi za strojno branje kot strukturirani podatki (npr. Excel datoteka
namesto slike).
Uporaba nelastniški formatov (npr. CSV namesto Excel).
Vse skupaj od prvih treh plus uporaba standardov RDF in semantičnega
poizvedenega jezika SPARQL za identifikacijo podatkov in s tem omogočiti lažji
dostop ljudem.
Povezava podatkov z vsemi zunanjim podatki, in omogoča prenos informacij na
druge spletne strani v kontekstu.
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4.5 PRIMERJAVA FORMATOV IN NJIHOVE UPORABNOSTI
Danes je na voljo skoraj neomejeno število elektronskih formatov, v katerih lahko hranimo
naše podatke. Za primerno obdelavo podatkov jih ustreza le nekaj. Zato moramo biti pri
objavi odprtih podatkov še posebej pozorni, da je format nelastniški. Prav tako so
pomembna vsa ostala načela odprtih podatkov, ki jih morajo upoštevati lastniki podatkov,
ko te objavljajo na spletu. Spodaj je le nekaj preprostih primerov formatov, ki jih bomo
kasneje analizirali in obdelali strojno, s programom v jeziku Python. Večina ljudi, ki se
ukvarja s podatkovnim rudarjenjem in obdelavo odprtih podatkov, namreč nikoli ne dobi
vseh podatkov v želeni obliki. Podatke bomo nato prikazali v zaporedju po pet zvezdni shemi
od najmanj uporabnega do najbolj uporabnega formata.

SLIKA
Slike ne smemo uporabljati za shranjevaje alfanumeričnih oziroma znakovnih podatkov, ki
bi jih kasneje radi uporabili za analize ali raziskave. Pogostokrat podatke najdemo v sliki, ki
so prvotno alfanumerični, na spletu pa se pojavijo kot slika. Primer je vozni redi na spletni
strani Ljubljanskega potniškega prometa, ki so sicer v PDF formatu, a je v dokumentu slika
JPG. Najbolj pogosta formata slik sta TIFF (Tagged Image File Format) in JPEG-2000 (Joint
Photographic Experts Group), ki ju lahko dopolnimo z metapodatki, npr. kaj točno je na
sliki, datum nastanka slike, opis fotoaparata ipd. Sliko lahko obdelamo s programi za optično
prepoznavanje znakov. Za prebiranje podatkov s slike mora biti čista in mora vsebovati
samo tekst brez ostalih šumov. Na sliki 8 smo pri kodi v Pythonu uporabili knjižnico
»pytesserract«. Prav tako smo uporabili knjižnico »PIL« za obdelavo slike. Pri tem naj
opozorimo, da je optično prepoznavanje znakov na ekranu zelo težavno in moramo
algoritem prilagajati glede na situacijo, saj pogostokrat lahko pride do napak
prepoznavanja. Sliko moramo najprej odpreti in nato povečati njen kontrast (vrstica 6). V
nadaljevanju povečamo kvaliteto in jo spremenimo v besedilo. Pridobljeno besedilo je sedaj
uporabno za nadaljnjo strojno obdelavo.
Slika 8: Slika v besedilo

Vir: lasten
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ČISTOPIS (TXT)
Čistopis je najbolj preprosta oblika, v kateri lahko shranjujemo alfanumerične podatke.
Računalniki najlažje berejo to vrsto datoteke. Ta format po navadi izključuje strukturirane
metapodatke v posameznem dokumentu. Treba je poudariti, da različni formati zahtevajo
drugačen razčlenjevalnik. Največji problem se pojavi pri izmenjavanju posameznega
dokumenta med različnimi operacijskimi sistemi. Vsak operacijski sistem namreč konec
dokumenta različno interpretira. Pomembna je tudi uporabljena kodna tabela. Ta format
hkrati ne omogoča urejene strukture. Vsak lastnik podatkov torej dela s podatki po svojih
pravilih. Slika 9 prikazuje, kako enostavno je izvedeno branje tekstovnih datotek v Pythonu.
V kodi je prikazano odpiranje datoteke, potem branje posamezne vrstice in nazadnje še
izpisovanje v ukazno okno.
Slika 9: Odpiranje tekstovne datoteke

Vir: lasten

PDF
Pri PDF formatu se pojavi velik problem pri odprtih podatkih. Veliko podatkovnih zbirk ima
podatke ravno v tem formatu. PDF format je zelo zahteven za branje in urejanje. Namen
formata PDF je prikazovanje podatkov in ne njihova obdelava. Hkrati PDF vključuje tekst,
pripadajoče pisave in vstavljene objekte (npr. slike). Kljub temu da ima format PDF danes
ISO standard, ostaja njegova interpretacija dokaj zahtevna. Pri jeziku Python lahko
uporabimo mnogo knjižnic, ki nam lahko pomagajo obdelati podatke v PDF-ju. To so npr.
PDFMiner ali pyPDF2 ali mnogi drugi, ki nam lahko pomagajo pretvoriti podatke v druge
želene formate. Na sliki 10 je prikazana koda za pretvorbo PDF formata v HTML in TXT.
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Slika 10: PDF v HTML ali tekst

Viri: lasten

HTML
V današnjem času večino podatkov pridobimo na spletnih straneh. To je lahko zadostno, če
so podatki pravilno strukturirani in opisani. HTML je označevalni jezik, ki je zelo priljubljen
in uporabljen. Razčlenjevalniki za HTML format so zelo zanesljivi, saj ni strogih pravil pri
obravnavanju posameznih značk (program se ne sesuje ob nepravilnem formatiranju
dokumenta). Imena značk že sama povedo, kaj bo sledilo in s tem močno olajšajo
razumevanje podatkov, ki jih pridobivamo. HTML je boljši od slike in PDF-ja, saj omogoča
hitrejšo in lažjo obdelavo podatkov ter boljše razumevanje. Podatke na spletni strani lahko
preberemo s pomočjo knjižnice »BeautifulSoup« v Pythonu. Slika 11 prikazuje pretvorbo
HTML formata v »txt« format, ki ga na koncu lahko zapišemo v drug želen format. V našem
primeru ga izpišemo v ukaznem oknu.
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Slika 11: HTML v txt

Vir: lasten

PREGLEDNICE (EXCEL, OPEN OFFICE)
Veliko organizacij ima podatke shranjene v preglednicah. Najbolj pogosto je uporabljen
Microsoft Excel. Podatki so lahko pri preglednicah uporabljeni takoj, saj imajo atributi (po
navadi stolpci) točno označeno, kaj podatki predstavljajo (vrednosti atributov). Včasih se v
tem formatu pojavijo makro izrazi in formule, ki jih je malo težje obdelovati. Zato je
priporočljivo dokumentirati takšne izračune poleg preglednice, da je razumevanje izračunov
na splošno dostopnejše za uporabnike. Excel je zelo dobro orodje za opravljanje tudi zelo
zahtevnih analiz. S pomočjo grafov omogoča prikaz in analiziranje podatkov. Prednost pred
ostalimi opisani formati je predvsem v tem, da lahko v njem podatke analiziramo. Slabost
Excela pa je, da ni podatkovna baza, zato je neprimeren za shranjevanje večje količine
podatkov. Po podatkih v Excelu ni mogoča poizvedba s poizvedovalnimi jeziki. Python
knjižnica, ki smo jo uporabil za pretvorbo, se imenuje xlrd, ki pa ni edina. Slika 12 prikazuje
enostavno pretvorbo iz Excela v CSV. Slika 13 prikazuje pretvorbo iz Excela v JSON format.
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Slika 12: Excel v CSV

Vir: lasten
Slika 13: Excel v JSON

Vir: lasten
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XML
XML ni format, vendar označevalni jezik. XML shema je format, ki po navadi hrani zelo veliko
količino podatkov. Značke jezika dajejo veliko možnosti za dobro strukturiranost podatkov,
če so uporabljene po pravilih in standardnih, določenih s strani W3C. XML shema je
uporabljena za opis slovarjev, ki jih kasneje uporabljamo za semantično povezanost
objektov v RDF formatu. Shema je podprta z vsemi spletnimi orodji. XML shema in JSON
format sta pogostokrat primerjana med seboj. Vsak ima svoje prednosti in slabosti. XML
sheme je veliko težje obdelati, vendar lahko hranijo mnogo več podatkov. S pomočjo značk
lahko lažje ugotovimo njihovo strukturo že iz pogleda na shemo. Na sliki 14 je prikazana
pretvorba iz CSV formata v XML shemo.
Slika 14: CSV v XML shemo

Vir: lasten

JSON
JSON je preprost seriliziran format datoteke na osnovi jezika JavaScript. JSON je razsežno
in pogosto uporabljen v različnih AJAX-ovih (Asynchronous JavaScript and XML) ogrodjih.
Enostaven je za branje in obdelavo podatkov v katerem koli jeziku. Njegova preprostost
pomeni, da računalniki veliko lažje obdelajo JSON kot pa XML. Delo z JSON-om v Pythonu
je skoraj enako, kot je delo s slovarjem v Pythonu. Za obdelavo JSON datotek lahko
uporabimo knjižnico »json«. JSON format je zelo dobro podrt s strani brskalnikov. Ta format
ima tudi zelo dobro strukturirane podatke v obliki parov (ključ – vrednost). Imenski prostor
ni dobro opisan, zato je razširljivost in nadaljnja uporaba otežena. Opisovanje podatkov v
tem formatu ni standardizirano. Na sliki 15 je prikazana enostavna pretvorba formata CSV
v JSON format s pomočjo Python knjižnic »csv« in »json«.
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Slika 15: CVS v JSON

Vir: lasten

CSV
CSV predstavlja format, kjer so podatki ločeni z določenim ločilom, najpogosteje z vejico.
Gre za najbolj stisnjen format (zasede najmanj prostora) izmed vseh omenjenih. Pri odprtih
podatkih se ravno zaradi njegove preprostosti in ohranjanja prostora pojavi največkrat.
Prednost tega formata je, da je zelo berljiv za razvijalce. Slabosti se kažejo v omejeni in
preprosti strukturi (ni nujno slabo). Prav tako ta format nima poimenovanih povezav med
podatki tako kot npr. JSON in brez opisne vrstice (ang. header row) podatki nimajo pomena.

RDF
RDF format je trenutno najboljši možen format, ki ga lahko uporabimo za podatke. Priporoča
ga tudi organizacija W3C. Omogoča nam reprezentacijo podatkov na tak način, da povezuje
podatke iz različnih virov. RDF je lahko shranjen v zelo različnih notacijah. Sintaktično je
lahko prikazan v XML/RDF, Turtle, RDFa (HTML), JSON-LD, N-Triples in N-quads. Omenjeni
format spodbuja uporabo URL-jev kot identifikatorjev, kar zagotavlja ustrezen način za
direktno povezavo obstoječih odprtih podatkov na spletu. Še vedno pa ni razširjena oblika
formata, saj zahteva malce več truda za ureditev podatkov v urejeno strukturo. Slika 16
prikazuje pretvorbo iz XML v RDF/XML. Rezultat je nato prikazan na sliki 17.
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Slika 16: XML v RDF/XML

Vir: lasten
Slika 17: RDF/XML

Vir: lasten
Tabela 1: osebek – predikat – predmet

RDF nam omogoča tudi prikaz v tabeli v obliki trojčka (tabela 1).

Vir: lasten
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5

ZDZIJ, ZVOP IN ODPRTI PODATKI

5.1 ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
V EU (Evropski Uniji) je direktiva (direktiva PSI, leta 2003) o ponovni uporabi podatkov
javnega sektorja postavila predlogo za enakopravnost. Tako je vsem subjektom omogočila
dostop do uporabe informacij javnega značaja. Direktiva je leta 2013 nadaljevala trend in
naredila še dodatni korak k proaktivnem odpiranju podatkov s strani javnih instituciji in
uvedla nov pojem »odprti podatki« (ang. Open Data).
Vse večja potreba po odprtih podatkih je prinesla spremembo direktive PSI, ki je bila
dopolnjena s pomočjo novele Zakona o dostopu informacij javnega značaja (ZDJIZ-E). Na
tej podlagi je bila sprejeta tudi nova Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja v nadaljevanju Uredba.
Bistvo ZDIJZ je omogočiti dostopnost in ponovno uporabo za vse končne uporabnike.
Uporabnik lahko zbirko odprtih podatkov, dokument ali surove podatke na enostaven način
prenese na svoj računalnik in jih sam obdela, analizira ter uporabi. Hkrati odprti podatki
prispevajo h gospodarski razvitosti, saj pomenijo spodbujanje digitalnega gospodarstva in
nam tako omogočajo izdelavo novih sistemov, zemljevidov in drugih aplikacij.
Določbe ZDIJZ-E določajo javnim organom, da objavljajo javne podatke za ponovno
uporabo. ZDIJZ-e, 10.b člen vsebuje zelo pomembno sporočilo, to je, da morajo biti organi
zavezani k temu, da objavljajo čim več podatkov, kadar to za njih ne predstavlja večjih ovir
ali napora. Odprti podatki naj bi upoštevali koncept o strojni berljivosti in bili na voljo za
ponovno uporabo komurkoli ter za kakršenkoli namen. S tem razlogom so tudi ustanovili
nacionalni portal odprtih podatkov Slovenija z imenom OPSI.
Definicija odprtega podatka po ZDIJZ (OPSI priročnik, 2016):




Podatek mora biti po vsebini javno dostopen (ni omejitev po ZDIJZ 6. členu).
Podatek je objavljen v tehničnem formatu in strojno berljiv.
Podatek je na voljo brezplačno, brez licence, za katerikoli namen. Edini pogoj, ki
ga zahteva za ponovno uporabo, je navedba vira oziroma avtorstva.

5.2 ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Na podlagi ZVOP-1 moramo poskrbeti, da se podatki obdelujejo zakonito in pošteno. Pri
objavljanju podatkov moramo biti pazljivi, saj so lahko zaupne narave. Vsak organ je dolžan
podatke, ki jih objavlja prečistiti. Dobro je poudariti, da se zaradi osebnih podatkov lahko
pogostokrat izkorišča objavo in so kot izgovor za zakrivanje objave določenih podatkov, ki
bi lahko bili v družbeno korist. Osebni podatki predstavljajo izjemo od proste ponovne
uporabe in so varovani (6. člen ZDIJZ). Ravno zato moramo biti pozorni tudi takrat, ko je
dostop sicer dovoljen, kot je na primer poslovni register, zemljiška knjiga ipd. Tukaj gre za
primer osebnih podatkov, ki predstavljajo prosto dostopne informacije javnega značaja,
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vendar se načeloma v okviru ponovne uporabe ne smejo ponovno obdelovati na vse možne
načine. Sporno je tako objaviti podatke brez predhodnega preverjanja njihove vsebine
(ZVOP, Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo).

5.3 TEŽAVE IN PREDLOGI ZA REŠEVANJE
Podatkovnih zbirk, ki jih zakon omejuje glede dostopnosti in ponovne uporabe, ne moremo
objaviti, na primer če gre za varovane osebne podatke. Velikokrat se tudi upoštevajo
možnosti izvedbe delnega dostopa (7. člen ZDIJZ). Zato moramo pri zbirki podatkov paziti,
da jih v skladu z določili ZDIJZ pripravimo tako, da ne vsebujejo osebnih podatkov in so
primerni za ponovno uporabo. Pojavi se tudi težava pri zajemu in pretvorbi podatkov iz
papirnate v elektronsko obliko. Izkaže se, da je veliko neprilagodljivih podatkov. Teh
podatkov ne objavljamo, saj bi bil trud nesorazmeren z uporabnostjo. Podatki, ki jih
objavljajo organizacije v Sloveniji, večinoma ne štejemo pod uporabne, kaj šele povezane.
Strogo je treba določiti, kateri podatki so uporabni in kako jih lahko obravnavamo, če nam
zakon to dopušča. S pomočjo ZDIJZ-E in ZVOP-1 morajo biti postopki objavljanja podatkov
jasni tako za lastnika kot za uporabnika teh podatkov. Priročnik OPSI nam prikaže jasne
korake do kvalitetnih in uporabnih odprtih podatkov. Samo tako bomo prispevali k
znanstvenemu napredku in omogočili jasno ter transparentno delovanje javne uprave. Prav
tako pa omogočili boljši pristop k razvoju aplikacij. Ravno iz teh razlogov je bil izdan
Priročnik za odpiranje podatkov javnega sektorja. S tem olajšamo delo organizacijam in
pospešimo postopek odpiranja podatkov (OPSI priročnik, 2016).
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6

ANALIZA PORTALOV IN ODPRTIH PODATKOV

6.1 SLOVENSKI PORTAL – OPSI
Portal je spletna stran, na kateri dostopamo do povezav, ki vodijo do odprtih podatkov ali
sami hranijo različne formate zbirk podatkov. Slovenski portal predstavlja 14 podkategorij.
Te nam odprte podatke razdelijo tako, da je njihovo iskanje po odprti tematiki hitrejše.
Omenjeni portal je zgrajen na odprtokodni programski opremi tako kot angleški portal in
evropski portal odprtih podatkov. Glavni funkciji portala OPSI sta (OPSI priročnik, 2016):



Centralni katalog evidenc in zbirk podatkov.
Enotno mesto za objavo podatkov iz zbirk v odprtih strojno berljivih formatih.

Portal vsebuje 559 datotek odprtih podatkov in 10 različnih formatov posameznih datotek
(pridobljeno leta 2017). Ocena odprtosti podatkov je relativno nizka, saj je večina naloženih
podatkov v manj razvitih oblikah, kot so HTML, XLSX, PDF. V veliki večini pomeni, da nižja
razvitost podatkov predstavlja slabšo strukturiranost. Podatki pogostokrat ne predstavljajo
uporabnih in obnovljivih virov informacij ter tako kršijo temeljna načela odprtosti podatkov.
Portal nam tudi jasno prikaže dostop do določene tematike. Problem portala je pri iskanju
določenega formata in označevanju večjega števila tematik skupaj.

6.2 EVROPSKI PORTAL – EU DATA PORTAL
Evropski portal predstavlja 13 podkategorij in 1 posebna kategorija katalogov. Katalogi so
zbirke, v katerih je predstavljeno število datotek, ki so jih delile določene organizacije. Na
portalu je bilo objavljenih 746112 podatkovnih zbirk in 77 različnih formatov (pridobljeno
leta 2017). Pri raziskavi se je izkazalo, da je CSV najbolj pogost format na portalu. V
primerjavi s Slovenijo ima evropska raven dosti bolj razvite odprte podatke, zato so tudi
veliko bolj uporabni. Portal vizualno jasno prikaže njegov namen in uporabo. Prav tako je
enostaven in hiter za uporabo. Večina podatkov na portalu krši načelo obnovljivosti, zato
velikokrat pride do težave. Podobno kot pri slovenskem portalu OPSI. To izkorišča veliko
držav in objavljajo podatke, ki so irelevantni in nemogoči za razvoj aplikacije ali storitve.
Države s tem pridobijo na kvantiteti odpiranja podatkov, ne pa na kvaliteti in se tako uvrstijo
visoko na lestvici, ki prikazuje število prispevnih odprtih podatkov.
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Spodaj si poglejmo grafikon 1, ki prikazuje zrelost odprtih podatkov za leti 2015 in 2016. Iz
grafikona je razvidno, da je Slovenija med letoma močno napredovala po stopnji in razvitosti
podatkov. Vse države morajo pri odprtih podatkih upoštevati, da je usklajenih vseh 8 pravil
o odprtih podatkih, ki smo jih opisali v podpoglavju 4.2. Uporaba odprtih podatkov se tako
vse bolj podpira, saj s tem omogočamo enotno mesto, kjer se hranijo vsi podatki. Posledično
podatki omogočajo razvoj in napredek.
Grafikon 1: Zrelost odprtih podatkov v državah Evrope med 2015 in 2016

Vir: Open Data Maturity (2016)

6.3 DATA.GOV PORTAL
Na vhodni strani portala data.gov« je prikaznih 14 podkategorij. Te nam omogočajo, da
lahko izbiramo med podatki, ki jih želimo obdelati ali raziskati. Portal je najbolj jasen izmed
vseh primerjanih portalov in ima najboljše podatkovne zbirke. Na voljo je 49 različnih
formatov datotek. Za razliko od evropskega portala je pri portalu data.gov veliko manj
podatkovnih zbirk. Le približno okoli 195431, ki smo jih pridobili leta 2017. Kljub manjšem
številu podatkovnih baz in formatov ti podatki resnično ustrezajo vsem osmim načelom o
odprtih podatkih. Zanimivo je, da največ podatkov objavijo prav vladne organizacije, saj
ravno to dokazuje, da organizacije sledijo trendom odpiranja podatkov postopoma od
javnega sektorja k zasebnemu. Na portalu imajo tudi zavihek, ki prikazuje ustvarjenje
aplikacije o odprtih podatkih.
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6.4 DATA.GOV.UK PORTAL
Na podobni osnovi, kot je data.gov, je zasnovan tudi velikobritanski portal o odprtih
podatkih. Prav tako ponuja 14 podkategorij za odprte podatke. Število podatkovnih zbirk,
ki jih ponuja portal je 42166, število formatov pa samo 10 (pridobljeno leta 2017). Portal je
enostaven za uporabo. Kot posebnost nam portal na sliki 19 prikazuje zadnje izdelane
aplikacije, ki so jih naredili uporabniki s pomočjo odprtih podatkov na njihovi spletni strani.
Slika 18: Zadnje aplikacije na portalu data.gov.uk

Vir: lasten

SKLEP IN UGOTOVITVE
Glede na ugotovljene značilnost in informacije, ki smo jih pridobili s primerjalno analizo,
predlagamo sledeče. Manjše število formatov bo pripomoglo k boljši strukturiranosti in
hitrejši obdelavi podatkov. Predlagamo, da se določi 10 formatov ali manj, ki bi morali biti
standard na vsaki stopnji razvitosti, in da se pravila načina objavljanja podatkov dejansko
upošteva. Prevelika količina formatov dela zmedo pri obdelavi podatkov tako za ljudi kot za
stroje, poizvedovalne jezike in inteligente sisteme, ki proučujejo podatke. Na splošno naj bi
bili portali zasnovani za enostavno uporabo in hitro iskanje podatkov. Prav tako pa morajo
prikazovati zanimivosti, zadnje aplikacije, narejene s pomočjo odprtih podatkov, število
uporabe posameznega formata, število, kolikokrat so ljudje prenesli podatke, ipd. Odprti
podatki morajo biti zaključena celota. To pomeni, da iz njih vedno dobimo nekaj koristnega
in imamo dvosmerno komunikacijo med uporabnikom podatkov in lastnikom.

30

6.5

SWOT ANALIZA O ODPRTIH PODATKIH
Tabela 2: SWOT matrika (odprti podatki)

PREDNOSTI


SLABOSTI

Razumevanje podatkov s strani ljudi in
omogočanje
obdelave
s
strani
računalniških orodij.
 Vlada in zasebna podjetja podpirajo
odpiranje podatkov.
 Vpliv na boljše počutje ljudi zaradi
prispevanja k družbeni blaginji.
 Ustvarjanje tekmovalnega področja.
 Transparentnost delovanja.
PRILOŽNOSTI
 Odprtost pomeni boljše razumevanje.
 Izboljšanje javnega prevoza, zdravstva,
šolstva, gospodarstva …
 Sodelovanje v znanosti.
 Odpiranje novih odprtih platform.
 Razvoj mehanizmov za nagrajevanje
odpiranja podatkov.







Podatki so v napačnih formatih.
Narediti je treba boljše raziskave za
pridobitev bolj točnih podatkov.
Jasna meja med osebnimi in javnim
podatki.
Dvojni standardi pri objavljanju.
Zmeda pri formatih.

GROŽNJE
 Vrnitev vladnih pobud/predlogov.
 Nezmožnost zavračanja centralizacije.
 Brisanje meje zasebnosti.
 Izkoriščanje podatkov za zle namene.

Vir: lasten

Tabela 2 opisuje prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje odprtih podatkov. Razberemo
lahko, da odprti podatki pozitivno vplivajo na gospodarski razvoj in rast družbe. Edino, kar
je sporno, je brisanje meje med zasebnim in javnim ter ohranjanje kvalitete podatkov.
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7

POVEZANI PODATKI

Povezani podatki so podatki, ki so medsebojno zmožni povezljivosti na ta način, da tvorijo
smiselne podatke in so uporabni v semantičnih poizvedbah. Podatki so strukturirani na
standardnih tehnologijah spleta, kot so HTTP, RDF, URI-jev ipd. Glavni namen povezanih
podatkov je, da so različne zbirke med seboj povezljive. To omogoča, da so podatki iz
različnih virov povezani in poizvedeni (pridobljeni). Tako je semantični splet, splet podatkov,
ki nam omogoča, da povezane podatke s pomočjo tehnologij, uporabimo v našo korist, saj
pred tem podatki niso bili v medsebojni povezavi (W3C Linked Data, 2015).
Najbolj znane podatkovne zbirke, ki jih poznamo, so DBpedia, FOAF slovar, GeoNames,
UMBEL in Wikidata (Bizer, Heath & Berners Lee, 2009):







DBpedia je podatkovna zbirka, ki vsebuje podatke z Wikipedije in več kot 3.4
milijone konceptov, ki opisujejo 1 milijardo RDF trojčkov. Zbirka vključuje tudi
izvlečke v 11 različnih jezikih.
FOAF slovar je podatkovna zbirka, ki opisuje osebe, njihove lastnosti in njihovo
zvezo z ostalimi osebami v grafu.
GeoNames nam zagotavlja RDF opis več kot 7.5 milijonov geografskih značilnosti
po celem svetu.
UMBEL je lahek slovar, ki ima več kot 20 tisoč referenčnih struktur kot razredni
objekt. Opisuje razmerja objektov, ki so izpeljana iz OpenCyc.
Wikidata je skupinsko ustvarjena povezana podatkovna zbirka, ki deluje kot
centralno skladišče za strukturirane podatke od Wikimedia fundacije.

7.1 ZNAČILNOSTI
Glavne značilnost povezanih podatkov (Berners Lee, 2010):





Uporaba URI naslovov za identifikacijo stvari.
Uporaba HTTP protokola in URI naslova z namenom interpretacije in poizvedovanja
stvari.
Po poizvedbi so zagotovljene uporabne informacije o tistem, kar ime opisuje. Z
uporabo odprtih standardov, kot so RDF, SPARQL.
Navezovanje drugih stvari s svojim HTTP URI osnovnim imenom, kadar objavljamo
podatke na splet.

Podatki so vedno povezani po lastnostih, da ustvarijo smiselne nove informacije. Zato
imamo različne pristope pridobivanja teh lastnosti. Eni izmed teh so tradicionalni pristopi.
Pri poizvedovanju o povezanih podatkih temeljijo na oddaljenih podatkovnih virih in
izvajanju SPARQL poizvedb nad lokalnimi kopijami slovarjev. Za poizvedovanje je na voljo
kar nekaj različnih programskih rešitev (LOD cache, FactForge, Virtuoso ipd.). Ključni cilj
vseh omenjenih rešitev je (Bizer, Heath & Berners-Lee, 2009):
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Imeti hiter odzivni čas.
Vsebovati ažurirane podatke.
Pokriti celoten spekter področja podatkov na spletu.

Podatki so povezani šele takrat, ko so na nivoju RDF formata, torej na četrti zvezdici po pet
zvezdni shemi od Tim Berners-Leeja. Za boljšo strukturo podatkov imamo na voljo
tehnologije, ki omogočijo spreminjanje na višje nivoje ali dostopnost do podatkovnih baz
(relacijskih, XML, HTML, grafnih – Neo4j). Ključnega pomena dobre strukture podatkov je,
da lahko delamo poizvedbe po podatkih. W3C nam ponuja veliko različnih tehnologij (RDF,
GRDDL, POWDER, RDFA, R2RML, RIF, SPARQL), ki omogočajo dostop do podatkov (Lavbič,
2016).
Slika 18 prikazuje povezave med posameznimi spletnimi stranmi. Glavno vozlišče je
DBpedia. DBpedia nam pri iskanju po določeni tematiki omogoča prikaz RDF trojčkov.
Podatke nam prikaže v obliki informacijskih oken (ang. infoboxes), ki jih lahko dostikrat
opazimo v desnem zgornjem kotu iskalnika Google. Omogoča nam, da so ti podatki v
semantičnem spletu na voljo v obliki RDF. Podatke je možno poiskati in narediti njihovo
poizvedbo s pomočjo SPARQL jezika.
Slika 18: "Oblak" povezanih podatkov

Vir: Wikipedija Linked Data (2017)

7.2 KLJUČNA RAZLIKA MED ODPRTIMI IN POVEZANIMI PODATKI
Podatki so lahko odprti, vendar niso povezani, ali so povezani in niso odprti ali niso odprti
in niso povezani. Najboljši podatki so tisti, ki so hkrati povezani in odprti. Opomnimo na to,
da se v literaturi pogostokrat uporablja izraz odprti povezani podatki, vendar je govora samo
o povezanih podatkih.
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Odprti podatki so podatki, ki so na voljo vsem za ponovno uporabo in deljenje. Uporabnik
lahko te spreminja po svojih lastnih željah brez omejitev. Odprte podatke smo bolj natančno
opisali v podpoglavju 4.2. Povezani podatki so podatkovne zbirke, ki omogočajo nedvoumno
opredelitev elementov in njihovih relacij v različnih zbirkah tako, da se navezujejo na isto
stvar oziroma tematiko. Povezane podatke smo bolje opisali v poglavju 7. Za primerjavo
povezanih in odprtih podatkov lahko uporabimo pet zvezdno shemo. Preprosto opazimo, da
večina odprtih podatkov na spletu trenutno zasega prve tri zvezdice (PDF, Excel, CSV).
Povezani podatki se začnejo šele med četrto in peto zvezdico. Razvoj povezanih podatkov
je usmerjen na orodja, ki omogočajo razumevanje podatkov in ontologije, ki opisujejo
pomen stvari. Odprti podatki se usmerjajo na orodja, ki omogočajo njihovo dostopnost
(Berners Lee, 2010).

7.3 OCENJEVANJE UPORABE SLOVARJEV
Večina avtorjev se usmerja k opisu podatkov s pomočjo izvorne informacije ali povezave z
medsebojnimi povezovalnimi orodji (slovarji). S tega vidika je Tim Berners-Lee predlagal
nov pogled na pet zvezdno ocenjevalno shemo za povezane podatke. Za lažje razumevanje
so bili vpeljani slovarji (Janowicz, in drugi, 2014, str. 1).
Pravila so bila jasno in natančno opisana s tem, kako podatke lahko objavimo, jih povežemo,
kako so berljivi ljudem in strojem z uporabo orodij semantičnega spleta. Večina teh pravil
je napisanih kot splošno vodilo. Z dodanimi razlagami postanejo ta pravila tehnična, kot je
razprava o HTTP 303 (Heath & Bizer, 2011). Kasneje leta 2010 je Berners-Lee dodal novo
poglavje o pet zvezdni shemi za povezane (odprte) podatke. To poglavje je imelo
popolnoma drug namen kot vsa ostala, saj se ni usmerilo na tehničnost in strukturiranost
podatkov, temveč na to, kako lahko običajen človek ustvari dobre povezane podatke. Glavni
namen je bil, da lastniki podatkov v javnem sektorju in vlade začnejo objavljati podatke po
principu povezanih podatkov z določenim vprašanjem, ki bi omogočilo samo evalvacijo in
motivacijo za razvijanje boljših podatkov. Vprašanje, ki evalvira trenutno stanje in nas hkrati
spodbuja za razvoj boljših odprtih podatkov je: »Ali so naši podatki na petem nivoju?«
(Janowicz, in drugi, 2014, str. 1).
Prva zvezda predstavlja težek začetni korak. Ta se začne z objavo podatkov na spletu v
kakršnikoli obliki. Vse ostale zvezdice pripomorejo k temu, da se podatke lažje razume,
najde in uporablja. Druga zvezdica predstavlja uporabo podatkov za strojno obdelavo, ki so
strukturirani za avtomatsko prebiranje s pomočjo pajkov (to je lahko tudi Excelova
datoteka). Tretja zvezdica predstavlja uporabo nelastniških formatov, ki nam omogočajo
prosti trg. Ti ne zadržujejo ljudi pri uporabi programov in ne omogočajo prostega pretoka,
uporabe in obdelave podatkov. Na primer: Open Document, ODS namesto XLS. Četrta
zvezdica predstavlja uporabo W3C standardov, kot so RDF za identifikacijo virov. Peta
zvezdica se navezuje na povezavo svojih lastnih podatkov z vsemi ostalimi podatkovnimi
zbirališči. Iz dneva v dan je večja potreba po povezanih podatkih, saj je podatkov vedno
več in je zato strojna obdelava nujno potrebna (Bechhofer, in drugi, 2013).
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Pretvorba podatkov iz CSV formata v RDF trojček in povezavo do drugega RDF vira nam ne
naredi podatkov bolj uporabnih, vendar to pridobimo šele s povezavo vseh slovarjev med
seboj. Različni razlogi, izzivi in potencialne rešitve so bili predstavljene v 2,3študijah. Pred
kratkim je bil predstavljen standard izvornih informacij o podatkih. Izraz slovar je tu široko
uporabljen in vključuje tudi druge zelo podobne pojme, kot so sheme, ontologije, lahke
slovarje. Nekaj primerov slovarjev (Janowicz, in drugi, 2014, str. 2):





FOAF,
DOLCE,
Schema.org,
SSN-XG.

Konkretni primeri izrazov (Janowicz, 2014):



Ex:HoratioNelson exDiedIn ex:BattleOfTrafalgar,
Ex:BattleOfTrafalgar rdf:type ex:NavalBattle.

Ti primeri uporabljajo »ex«, ki se navezujejo na vir, ki govori o:



Ex:NavalBattle rdfs:subClassOf ex:Battle,
Ex:DiedIn rdfs:subPropertyOf ex:participatedIn.

Izjave govorijo, da je Horatio Nelson tipa FOAF: Oseba uporablja FOAF (Friend Of A Friend)
slovar. Zanimivo je predvsem to, da pet zvezdna shema ne domneva uporabe slovarjev. V
praksi je poizvedbo povezanih podatkov, ki niso vključene v slovar, težko razumeti. Skoraj
nemogoče je ugotoviti, ali je dejanska poizvedba vrnila željen rezultat. Veliko je možnosti
za dejansko uporabo prezahtevnih tehnologij. Dobri slovarji bi morali preprečevati
potencialne interpretacije uporabljenih razredov in vlog proti njihovem pomenu. Namesto
da predlagamo nov način za inženirstvo novih dobrih slovarjev, raje predstavimo pet
zvezdno shemo za povezane (odprte) podatke v povezavi z uporabo slovarjev. Z namenom
spodbujanja inženirjev, lastnikov podatkov in praktikantov k objavi podatkov ter uporabi
slovarjev na spletu. Podobno kot pri Berners-Lee sistemu petih zvezdic je tukaj predstavljen
enak princip, ki se nanaša na kvaliteto podatkov, kot sta na primer pogostost in
konsistentnost. Glavna je uporaba slovarjev in povezanost podatkov med seboj (Janowicz,
in drugi, 2014, str. 3).

Bechhofer, S., Buchan, I., De Roure, D., Missier, P., Ainsworth, J., Bhagat, J., ... & Gamble,
M. (2013). Why linked data is not enough for scientists. Future Generation Computer
Systems, 29(2), 599-611.
3
Halpin, H., Hayes, P. J., McCusker, J. P., McGuinness, D. L., & Thompson, H. S. (2010).
When owl: sameas isn’t the same: An analysis of identity in linked data. In International
Semantic Web Conference (pp. 305-320). Springer, Berlin, Heidelberg.
2
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7.4 POVEZANI ODPRTI SLOVARJI
Ime LOV je izpeljano iz odprtih povezanih podatkov (LOD). Omogoča nam opredelitve
razrednih lastnosti, ki jih skupaj imenujemo izrazi slovarja. Namen je opisati določene stvari
ali določene stvari v domeni ali stvari na splošno, vendar za določeno uporabo. Opredelitve
pojmov, ki jih zagotavljajo slovarji, omogočajo jasno semantiko opisanih objektov in
povezav med njimi. Različni jeziki (npr. OWL, RDFS ipd.) prikažejo jasno povezanost med
objekti. Slovarji nam torej zagotavljajo semantično vez, ki nam podatke spremeni v smiselno
celoto. LOV zbira in naredi vidne oznake na podatkih, ki niso bili še zbrani, kot so povezave
med slovarji, verzija zgodovine med sedanjim in preteklim urejevalnikom. Zahvaljujoče
skupnosti število indeksiranih slovarjev strmo raste (Oktobra 2015 jih je bilo 527.). To je
edini slovar, ki sprejema vse tipe poizvedb: meta podatkovni opisi, ontološko poizvedbo,
API-jev, obširen dnevniški izpis in SPARQL kočni dostop. Glavni namen LOV je, da promovira
in olajša ponovno uporabo dobro dokumentiranih slovarjev v mreži povezanih podatkov.
LOV podpira sledeče ontologije in izdajo podatkov na splet (Vandenbussche, in drugi, 2017).





Ontološko iskanje: LOV omogoča iskanje slovarskih izrazov (razred, tip podatka,
lastnost), ki temelji na domeni. Slovarji in njihovi izrazi so kategorizirani k domeni,
ki jo naslavljajo.
Ontološko ocenjevanje: LOV omogoča sistem ocenjevanja za izraz, ki vrne
ključno besedo in pripomore k ontološkem ocenjevanju.
Ontološko združevanje: LOV kategorizira sedem različnih tipov relacij med
ontologijam: meta podatki, uvažanje, specializacijo, generalizacijo, razširitev in
enakost. Vse te lastnosti so uporabne za iskanje podobnosti med ontologijam.

LOV je ključni del semantičnega spleta. Veliko informacij, ki jih ima LOV, lahko pridobimo
iz dinamičnega spletnega prilagajanja. LOV uporablja raznolike metode za dostop do
podatkov. Podpira razvoj bogatih in raznolikih aplikacijskih sistemov (Vandenbussche, in
drugi, 2017).

36

Pet zvezdno shemo za odprte slovarje (temelji na pet zvezdnih shemi od Tim BernersLeeja), ki je omenjena v viru z imenom Uporaba pet zvezdne sheme za povezane odprte
slovarje (Janowicz, in drugi, 2014), opišemo spodaj, po enakem postopku, kot smo opisali
pet zvezdo shemo za odprte podatke v podpoglavju 4.4.
1. Povezani podatki brez uporabe slovarja
Brez zvezdic pomeni, da podatki niso referenca nobenemu spletno dostopnem opisu
v povezavi z uporabljenim slovarjem. Na primer: »LA temp 37« pomeni, da je bila
lahko temperatura v Los Angelesu 37 stopinj Fahrenheit. Po drugi strani lahko
pomeni, da je bilo 37 stopinj Celzija kot zelo topel dan. »LA« je lahko tako krajšava
za mesto Louisiana, hkrati lahko pomeni povprečno zimsko temperaturo tam.
Podatki, o katerih govorimo, pravzaprav nimajo enotne razlage. Na primer boljši
primer bi bil uporaba VoID (Vocabulary Of Interlineked Datasets), ki sicer ne
nadomesti dobrega slovarja, vendar pripomore k boljši uporabnosti.
2. Nereferenčno človeško berljive informacije o uporabi slovarja
Ta informacija je lahko podrobna spletna stran, ki dokumentira slovar. V PDF
datoteki je enostavna predstavitev primerov ali seznam kontaktov. Namen je zelo
podoben dvema in trem zvezdicam po originalnem sistemu. Pravzaprav bi lahko
tukaj kategorizirali kontrolirane slovarje in slovarje sopomenk, kot so predstavljeni
v kontroliranem naravnem jeziku, grafiki, tabelah itd.
3. Informacije so dostopne kot strojno berljive nedvoumne trditve o
slovarjih
Sem spada več različnih jezikov, kot so RDFS, OWL, RIF ali jeziki, ki so povezani z
W3C standardi, ki jih ponuja seznam jezikov za semantični splet. Ta uvrstitev je
podobna Berners-Leejevi lestvici štirih zvezdic. Tukaj je treba opozoriti, da na vrsto
pride semantično razumevanje. S pomočjo tega lahko ugotovimo tranzitivnost
določenih vlog ali sklepamo o tipu entitet na osnovi definiranih domen in razpona.
4. Slovarji so povezani s slovarji
Direktne povezave med podrazredi ali podobno poimenovani razredi so dostikrat
boljše kot direktna uporaba zunanjih slovarjev, čeprav je oboje sprejemljivo. V času,
ko delamo z razvijalci programske opreme in lastniki podatkov, velikokrat opazimo
(kot razvijalec), da želijo lastniki imeti nadzor nad lokalnimi slovarji. Pomembno je,
da je referenca na nivoju slovarja, ki povezuje razred in lastnosti, ne pa na nivoju
posameznih vozlišč.
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5. Metapodatki o slovarjih so na voljo v neodvisni in strojno berljivi obliki

To je lahko v obliki ontološkega meta podatkovnega slovarja (OMV), slovarja
prijatelja (VOAF) ali v obliki drugih pristopov. Ti lahko vključujejo informacije o
licenci modela, kontaktu osebe, zadnjih spremembah in uporabi ontološkega jezika.
6. Slovarji so povezani preko slovarjev

To je edina stopnja, na kateri lahko lastnik slovarja uporablja vse polne funkcije. Pri
štirih zvezdicah je povezljivost podatkov najmočnejša in veliko lažje uporabljena kot
vsi ostali slovarji z manj zvezdicam. Zato je zelo velika verjetnost, da bo v prihodnosti
ravno ta raven s štirimi zvezdicami postala najbolj razvita zvezdna stopnja. Tukaj je
treba poudariti, da so povezave na nivoju slovarjev.
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8

PRAKTIČNA UPORABA RDF FORMATA

8.1 PYTHON RAZČLENJEVALNIK
Naš namen je bil pretvoriti podatke iz nižje razvitega formata v višje, da bomo to dosegli
smo uporabili jezik Python. Napisali smo enostavne razred, ki nam omogoča klic funkcij za
postopno pretvarjanje po pet zvezdni shemi. Podatke smo pretvorili iz Excel v CSV, iz CSV
v XML in nato v RDF. Glavni namen je bil prikazati, kako se uporablja RDF format za
združevanje podatkov. S prikazom pokažemo, da lahko poleg analize podatkov v RDF shemi
podatke še združujemo.
Koda pretvarja iz formata Excel v RDF/XML tako, da uporablja knjižnico imenovano rdflib.
Za ustvarjanje RDF trojčka obliko prilagodimo tako, da ustvarimo RDF graf. Graf povežemo
s predikati in zunanjimi slovarji. Preden lahko podatke damo v standardno obliko, jih
moramo opisati. Prav tako moramo paziti, da je ID enak v XML znački. Drugače nam
program oz. RDF shema ne zazna imenskega prostora, ki opisuje enaki podatkovnih zbirki.
Tabela 2: Excel tabela 1

Mesto

Prebivalci (milijoni)

Površina (km2)

Država

Ljubljana
Dunaj
Berlin
Bern
Madrid

2,06
8,74
82,76
8,37
46,56

20,273
83,871
357,376
41,28
46,56

Slovenija
Avstrija
Nemčija
Švica
Španija

Vir: lasten
Tabela 3: Excel tabela 2

Mesto

Vlažnost

Tlak (Pa)

Temperatura v (°C)

Ljubljana

75%

1012

21

Berlin

34%

1019

16

Dunaj

87%

1012

18

Bern

45%

1012

24

Madrid

28%

1014

28

Vir, lasten

Tabeli 3 in 4 prikazujeta pretvorbo v CSV nato v XML in nato v RDF/XML obliko. Nato smo
tabeli združili v enoten graf s pomočjo združevanja shem. Rezultat je prikazan na spodnji
4
sliki 19.

4

Format RDF je zaradi boljše preglednosti prikazan v Turtle formatu.
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Slika 19: Združena shema RDF-Turtle

Vir: lasten
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8.2 REZULTAT PRETVORBE V FORMATU RDF
RDF format je primeren za uporabo, ko se podatki lahko med seboj povežejo. Paziti je treba,
da je XML struktura urejena tako, da so imena vozlišč oziroma identifikatorji enaki. V
nasprotnem primeru pride do problema, ker RDF struktura ne more zaznati vozlišča.
Podatke je zato smiselno označiti tako, da sledijo standardom določenim za RDF dokument.
Rezultat, ki smo ga dobili zgoraj v podpoglavju 8.1 pri pretvorbi, je urejen format RDF.
Opozoriti moramo, da samo ena RDF shema še ne pripomore k boljši povezanosti podatkov.
Ugotovitve so sledeče. RDF format je učinkovit format za povezane podatke. RDF Format
je temelj semantičnega spleta. To je edini format, ki sam po sebi vsebuje metapodatke.
Opisani podatki nam dajo takoj večjo vrednost, saj razumejo njihov namen tudi stroji. Po
naših ugotovitvah je treba podatke po pet zvezdni shemi načrtno in postopoma pretvoriti
do pete stopnje povezanih podatkov. Na tej stopnji bo večina podatkov, razen tistih osebne
narave, med seboj povezanih na takšen način, da bodo tvorili splet podatkov. S tem
formatom bomo lahko omogočil napredek in boljši razvoj svetovnega spleta ter vsega, kar
je s spletom povezano. Prav tako je RDF format praktičen, saj sam omogoča povezave med
podatki dobljenimi z različnim algoritmi, ki jih ljudje ne opazimo, stroji pa jih. Njegova
uporaba nam podatke poveže tako, da jih uporabljajo tudi druga orodja na semantičen
spletu. Opozoriti moramo, da RDF format ni primeren za vse vrste podatkov in ni
nadomestilo vseh drugih formatov ter tehnologij. Poudariti moramo, da samo povečanje
število razvitosti podatkov še ne bo privedlo do boljših tehnologij. To, da so naši podatki na
spletu, še ne pomeni, da morajo biti organizirani v formatu RDF. RDF formata ne smemo
prisilno ustvarjati, saj bomo s tem uničili potencial in vse pozitivne prvine, ki jih ima. Pravilno
se moramo torej odločiti, kdaj bomo uporabili RDF/XML shemo in kdaj bomo pustili podatke
v formatu XML ali drugi strukturi. Vse to je odvisno od okoliščin, ki jih ponujajo različni
strežniki in odjemalci.
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9

ZAKLJUČEK

Odprti povezani podatki so ključnega pomena za semantični splet. Temeljijo na osnovi RDF
formata. Semantični splet predstavlja ključ do boljšega razumevanja sodobnih problemov
in razmerji med posameznim entitetami iz realnega življenja. S pomočjo semantičnih
ontologij in poizvedovalnega jezika SPARQL omogočajo povezavo med različnimi atributi, ki
jih ljudje ne bi mogli preiskati sami, saj je količina podatkov prevelika. Z raziskavo smo
ugotovili, da je treba spodbujati razvoj podatkov iz najnižjega, torej tekstovnega formata,
v najvišji RDF format in tako vzpostaviti potencial za razvoj semantičnega spleta. LOD je
najvišja stopnja povezanosti podatkov po pet zvezdni shemi. Ta povezanost nam omogoča,
da so celotne zbirke podatkov in slovarji med seboj povezani tako, da sami tvorijo osnovo,
ki je zasnovana na RDF trojčku, torej osebek – predikat – predmet. Trojček nam predstavlja
enostaven opis določene relacije.
Velik potencial uporabnih podatkov predstavlja tudi država in njeni podatkovni viri.
Informacije javnega značaja so torej tisti podatki, ki nam predstavljajo temelj odprtih
podatkov. Glavni namen odprtih podatkov je omogočanje razvoja aplikacij in spletnih orodij,
ki podatke ponovno uporabijo in nadgradijo, s ciljem boljšega gospodarskega in družbenega
razvoja. Eden izmed ciljev odprtih podatkov je tudi zagotoviti transparentno delovanje
organizacij in hkrati omogočati čim večjo interoperabilnost, kar dosežemo z ustrezno
strukturo in kvaliteto podatkov. V Sloveniji je pojem odprti podatek sicer relativno nov, zato
smo še v začetni fazi odpiranja podatkov, vendar z vzpostavitvijo portala OPSI sledimo
smernicam EU in dosežkom bolj razvitih držav. Primerjava portalov in njihovih podatkov
nam je dala vpogled v dejansko stanje in stopnjo razvitosti spleta kot tudi samih podatkov
na njem. S tem ko bomo podatke spravili do višjega nivoja odprtosti, bomo lahko razvili
dobre in uporabne aplikacije, naprave in sisteme. Ti nam bodo olajšali življenje in nam
omogočili boljšo povezanost ne samo podatkov, temveč tudi informacij. S pomočjo SWOT
analize je bilo ugotovljeno, da vsi podatki ne morejo biti odprti in povezani (npr. osebni
podatki). Ugotovili smo, da je treba slediti sodobnim trendom in sodelovati med seboj. Samo
s povezanostjo ljudi in podatkov bomo uresničili željo Tima Berners Leeja, ko je zasnoval
semantični splet.
S pomočjo jezika Python smo prikazali pretvarjanje podatkov iz nižjih formatov v višje.
Izkazalo se je, da pretvarjanje ne predstavlja večjih težav. Pazljivi moramo biti pri
ohranjanju pravilne strukture podatkov. Krajši primer prikaže, da pogostokrat ni problem
format, v katerem so podatki. Težava je v tem, kako so podatki shranjeni in predstavljeni.
Velikokrat se namreč zgodi, da je lahko format nepravilno uporabljen in tako lahko pokvari
celotno strukturo podatkov. V testiranju smo predstavili še uporabnost RDF-ja na
preprostem primeru povezanosti držav in vremena. S tem primerom smo pokazali, kako
lahko s pomočjo funkcij v knjižnici »rdflib« z ustrezno programsko kodo združujemo različne
RDF sheme in s tem ustvarjamo nove podatkovne zbirke.
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