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Розглянуто технологію мікроформатів в контексті впровадження семантичних розміток до вебсторінок програмних прикладань та наводиться огляд існуючих мікроформатів, обробка яких підтримується сучасними пошуковими системами. Запропоновані моделі взаємодії користувачів з мікроформатами,
які адаптовані до використання в Semantic Web, використовують засоби локального та розподіленого пошуку, та наводятся рекомендації щодо їх застосування.
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Âñòóï.
Ðîëü ì³êðîôîðìàò³â ó ñó÷àñíîìó Âåá
Мікроформати – це один з видів семантичної
розмітки, які використовуються для додавання опису знань та даних, розташованних на веб-сторінках
та інших типах електронних документів. З одного
боку, семантичні розмітки, такі як RDF, OWL існують достатньо давно та мають широкі можливості
для опису знань, але складність розміток та необхідність мати спеціалізовані знання для їх застосування привели до того, що веб розробники не використовують їх. Така непопулярність не дозволяє
застосовувати методи штучного інтелекту для організації семантичного пошуку, тому розробка засобів
та технологій спрощення опису знань на вебсторінках є актуальною. З іншого боку, в видавництвах багато років використовуються технології мікроформатів, подібних до vCard, які значним чином
полегшують роботу з матеріалом, який планується
опублікувати. Основою цих технологій є використання міток та їх груп, для визначення загальновживаного представлення типової інформації, наприклад, про авторів, підручники, організації тощо. За
кожною міткою, яка використовується, закріплене
деяке загально вживане значення, що може бути
використане при машинній обробці.

Îãëÿä ³ñíóþ÷èõ ì³êðîôîðìàò³â
На сьогоднійшній день розроблено досить багато різних мікроформатів, які можна використовувати
при розробці веб-сторінок, та обробку яких вже підтримують такі пошукові машини як Яндекс та Гугл.
Найбільшу пітримку пошукових машин отримав мікроформат hCard. Цей мікроформат базується
на vCard та використовується для опису людей, підприємств, організацій та публікації контактної інформаціі в структурованому вигляді. Крім того, треба
зазначити, що цей мікроформат використовується в
інших мікроформатах, таких ях hCalendar та Geo.
hCalendar – це мікроформат для опису подій,
часу їх проведення і таке інше.
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hReview – мікроформат для розмітки відгуків
наприклад, на події або матеріали.
hProduct – уніфікована розмітка товарів. Наприклад, за допомогою цього формату можна визначити
ціну товара, його наявність, відгуки покупців.
hRecipe – уніфікована розмітка рецептів по
приготуванню їжі.
Geo – мікроформат, який використовується для
розмітки географічних координат на веб-сторінках.
XFN – мікроформат для розмітки соціальних
взаємовідносин.
FOAF – ще одна розмітка для опису людей,
груп та взаємовидносин між ними.
DOAP – FOAF-подібна розмітка для опису відкритих програмних проектів.
RDFa – це версія RDF, адаптована до використання на веб-сторінках.

Ïðèêëàäè ì³êðîôîðìàò³â
Розглянемо деякі приклади мікроформатів та
відзначимо основні результати, які можна отримати
при їх використанні.
Приклад 1. Деяка компанія, яка займається торгівлею меблів через Інтернет, має електронний магазин та хотіла б чітко вказати пошуковій машині,
коли працює її офіс, де він розташованний та з/до
якого часу він працює.
Для визначення подібної інформації на вебсторінці ми будемо використовувати hCard (рис. 1).
Перший рядок розмітки (див. рис. 1) дає вказівку програмному забезпеченню про використання
мікроформату hCard для опису підприємства. На 2-4
рядках ми визначили назву підприємства та адресу її
сайту в Інтернеті.
На 9-15 рядках визначимо телефон та факс офісу підприємства. Крім того, рядки 16-25 визначають
адреси електронної пошти підприємства та час роботи офісу.
Приклад 2. Опис співробітника деякого підприємства (рис. 2), в якому представлена інформація
про прізвище, ім’я співробітника та його мобільний
телефон.
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Рис. 1. Приклад використання мікроформата hCard для опису підприємства

Рис. 2. Приклад використання мікроформата hCard
для опису співробітника підприємства
Для правильної обробки мікроформатів необхідно в блоці HEAD веб сторінки додати тип профілю мікроформата, який використовується. Це можна зробіти шляхом додавання до блоку HEAD, наприклад, для профіля hCard, наступного рядка:
<link rel="profile" href="http://
microformats.org/profile/hcard">.
Далі, в залежності від конкретної задачі можуть
використовуватися різні технології вилучення контекту мікроформатів. Найбільш ефективними є на
сьогодні технології GRDDL (Gleaning Resource
Descriptions from Dialects of Languages), XSLT
(eXtensible Stylesheet Language Transformations),
Javascript з DOM (Document Object Model). Розглянемо більш детально ці технології в контексті вирішення типових задач користувача.

Ìîäåë³ âçàºìîä³¿ êîðèñòóâà÷³â
ç ì³êðîôîðìàòàìè
Мікроформати можуть бути використані не
тільки пошуковими машинами для покращення інформайного пошуку, але й для організації різного роду

сервісів. Інформація про підприємства складає основу
для створення каталогу підприємств з можливостями
організації інтелектуального пошуку; інформація про
відгуки може слугувати основою для створення різного роду рейтингів; Geо – кординати дають змогу
застосовувати карти місцевості на своїх веб-сторінках
з можливостями відтворення місцевості, де, наприклад, буде відбуватися деяка подія. Розглянемо рішення, які можуть бути застосовані для організації
взаємодії користувачів з мікроформатами.
Рішення 1. Мікроформати, як елемент інформаційної системи можуть слугувати джерелами даних, які можуть бути оброблені процесором XSLT
та завантажені до бази даних трійок RDF ( RDF
БД), як це показано на рис. 3.

Рис. 3. Модель взаємодії користувача
з мікроформатами на базі GRDDL
Обробка XSLT процесором відбувається на основі правил шаблонів GRDDL.
Дані, збережені до RDF БД, вилучаються за запитом користувача при необхідності побудови вебсторінки за допомогою технології Sparql, що дозволяє
завандажити дані до браузера в форматі RDF/XML та
відобразити їх засобами мов Javascript та (X)HTML.
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Запропонована модель взаємодії користувача з
мікроформатами відноситься до моделей з проміжним збереженням даних та може застосовуватися у
випадках, коли необхідно забезпечити централізований доступ багатьох користувачів до певної кількості збережених мікроформатів.
Рішення 2. Мікроформати, як елемент інформаційної системи, можуть слугувати локальними джерелами структурованих даних конкретних веб-сторінок,
які можуть бути використані для організації пошуку та
слугувати основою для консультуючих експертних
підсистем. Це може бути досягнено шляхом організації взаємодії, як це представлено на рис. 4.
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розробки семантичних приладань на основі більш
виразних мов, таких як RDF та OWL.
В статті розглянуто технологію мікроформатів
в контексті впровадження семантичних розміток до
веб-прикладань та зроблений огляд існуючих мікроформатів, обробка яких підтримується сучасними
пошуковими системами Яндекс, Гугл та ін.
Запропоновані моделі взаємодії користувачів з
мікроформатами, які використовують засоби локального та розподіленого пошуку, дозволяють сформувати з веб-сторінки спеціалізовану базу знань, яка
може слугувати основою для побудови експертних
систем та оріентованних на користувача систем візуалізації інформації. Крім того, положення запропонованих моделей формують уніфікованний підхід до
організації веб-сторінок та оброблюючих їх сервісів/прикладань для підвищення ефективності пошуку
та наводятся рекомендації щодо його застосування.

Ñïèñîê ë³òåðàòóðè

Рис. 4. Модель взаємодії користувача
з мікроформатами на базі Javascript та DOM
Дані, які збережені в середині веб сторінки,
представлять собою семантичну розмітку спрощеного типу, що дозволяє динамічно формувати персонального помічника-агента, який обізнаний про
те, якого типу інформація на цій сторінці знаходіться та яка її структура. Крім того, спеціалізація агента задається набором попередньо визначених правил, які завантажуються динамічно з сервера у вигляді скриптів Javascript та може буди змінена в залежності від дій користувача.
Ці особливості можуть ефективно використовуватись на спеціалізованних тематичних вебсайтах, корпоративних порталах або каталогах, де
набір дій користувача може бути попереднью визначений та відповідні сценарії поведінки розроблені.
Запропонова модель взаємодії відноситься до
моделей оперативної обробки даних без застосування серверних можливостей або з не значним використанням.

Âèñíîâêè
Мікроформати – дуже проста в застосуванні
технологія, яка дає змогу застосувати різноманітні
технології штучного інтелекту для покращення якості інформаційного пошуку. Крім того, мікроформати створюють підгрунтя для спрощення процесів
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С.С. Щербак
Рассмотрена технология микроформатов в контексте внедрения семантических разметок в веб-страницы программных приложений и приводится обзор существующих микроформатов, обработка которых поддерживается современными поисковыми системами. Предложенные модели взаимодействия пользователей с микроформатами, кото178

Обробка інформації в складних організаційних системах
рые адаптированы к использованию в Semantic Web, используют средства локального и распределенного поиска, и приводятся рекомендации, относительно их применения.
Ключевые слова: Semantic Web, информационный поиск, онтологии, поисковые механизмы, семантика.
TECHNOLOGY OF MICROFORMATS AS A STRATEGY TO IMPROVE THE QUALITY INFORMATION SEARCH
S.S. Shcherbak
The technology of microformats in the context of the implementation of semantic markup in web pages and software applications
have considered. Overview of microformats that are popular at the moment. The designed model for users to interact with
microformats, which are adapted for use in the Semantic Web, use the means of local and distributed search, and provided
recommendations.
Keywords: Semantic Web, information retrieval, ontologies, search engine, semantic.
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